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Invt. Akte Toegang 11 ** 

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

6623 41 
07-08-1813 

Boo Johannes Annes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest 
gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter 

school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 41 
07-08-1813 

Boo Siebe Annes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende 
de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is 

geweest. enz. jaar 1813 (5) 

8315 1231/13 

14-12-1840 

Boocark ? S. Amsterdam Schipper op de Margaretha jaar 1840   

8386 949/6-5 Boodsma (Booaxma?) K. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld 

op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  

met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van 
uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 

9183 1198 

05-08-1916 

Boogaard Willem Jacob, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

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

9921 22               

20-10-1882 

Boogaart v.d. J. M., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der 

Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 

(7) 

6256 334 

10-04-1815 

Boogerman L. , Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te 

Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo 

hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt 
geregeld. Jaar 1815 (5) 

8345 79-32 

25-01-1841 

Boogert van den Rampe Tomas, Kanonnier 1e bataillon veldartillerie * 05-04-1813 Amsterdam,  hij wordt vermeld 

op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen 

vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in 
de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te 

komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 

kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4) 

6037 636 

28-08-1818 

Boogh Bleeker van der J.---- Velden van P. (Paulus) Predikant te Stavoren , in een handgeschreven brief met hun 

handtekeningen ;  de curatoren Hanewinckel S. (Stephanus)Predikant te Warns en Boogh Bleeker van der J.  leeraar 

der Doopsgezinden te Stavoren  van de Latijnsche school aldaar deeld mede dat vooornoemde zijn post heeft 
aanvaard op 24 Augustus j.l. enz. enz. jaar 1818 (1) 

6242 124-11 

19-02-1814 

Boogstra Hinne Zytzes hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 21 wegens wagenhuur  ten dienste van de 

Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

9180 420 
05-03-1915 

Booi Andries,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming 

jaar1915 (3) 

9180 642 
07-04-1915 

Booi Freerk, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming 

jaar1915 (3) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Booij Alle Roelofs 445 Tjalleberd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

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

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6418 248-b 3e bat  

2e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Booij Andele? Hanzes 195 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant 

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

Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken 
en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd 

waren enz. jaar 1841 (4) 

6424 584 

02-12-1817 

Booij de T. S. 39 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de 

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

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga 

van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Booij Fedde Hanses 195 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 

Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e 

Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn 

afgegaan enz. jaar 1841 (5) 

6418 248-E 
3e  blz.  

Nom. Staat 

11-06-1817 

Booij Fedde Hanzes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende 
de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen 

informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig 

met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 
  

8257  69/20, 3 

nummer 19 

20-01-1840 

Booij Fedde Hanzes te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst 

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

Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6) 
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9186 10 

03-01-1918 

Booij Gerrit, 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 

3701 24-D 
nrs 1-7 

08-02-1842 

Booij Saske Hanzes wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de 
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën 

met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

3701 24-C 

nrs. 1-10 
09-02-1839 

Booij Saske Hanzes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de 

termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën 
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Booij Tidde Harms 443 Sonnega 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) 

9134 1081-26 

19-04-1883 

Booijenga Dirk Willem te Metslawier; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) 

(compleet 3) 

9134 1040 +1057 

27-07-1883 

Booijenga Jan Willems te Metslawier is benoemd als lid der zetters te Oostdongeradeel i.p.v. Helder P.  die 

overleden is, Jaar 1883 (3) 

6257 410-8 

28-04-1815 

Booijinga (Booyinga) Johannes, 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) 

6651  190 + 204 

29-04-1816 

Booiman A. (Albertus) Predikant der Hervormde Gemeente van Wijckel gemeente Sloten ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn dringende verzoek om uitbetaling enz. jaar 1816 (3) 

6268 

 

354 

29-04-1816 

Booiman A. (Albertus) Predikant te Wijckel  hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland   

dat hij nog geld tegoed heeft van de Stad Sloten maar ondanks smeekbeden heeft hij nog niets ontvangen enz. jaar 

1816 (4) 

6270 477 
28-05-1816 

Booiman A. (Albertus) Predikant te Wijckel  hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland   
dat hij nog geld tegoed heeft van de Stad Sloten maar ondanks smeekbeden heeft hij nog niets ontvangen enz. jaar 

1816 (4) 

6632 1296 
19-10-1814 

Booiman A. (Albertus) Predikant te Wijckel Gemeente Sloten hij schrijft een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland  dat het hem verheugd en dankbaar is dat hij aanspraak heeft op zijn achterstallig tractement van 1811-

1812 en 1813 enz. jaar 1814 (3) 

9921 21 

20-10-1882 

Booisma T.  Politiebeambte te Kollumerpomp 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) 

6838 7-A bijlage 

1 Vrouwen 
Correctio- 

neelen 

26-03-1824 

Booitsma  Siebrigje, 345 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document 

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

tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms 

met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke 
gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 

1 Vrouwen 
Huis van 

Arrest 

26-03-1824 

Booitsma Siebrige P., 191 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document 

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

tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms 

met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke 
gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 

1 Vrouwen 

Huis van 
Arrest 

26-03-1824 

Booitsma Sybrigje T., 213 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) 

6632  

 

  

1226 

27-09-1814 

Booling A.---- Uitterdijk J. geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland  dat hij vernomen hebbende dat de Post van Conducteur bij de Waterstaat door het Overlijden van 

Booling A. te Harlingen opengevallen is zoo is het dat hij enz. jaar 1814 (2) 

6683 2 deel 1 
Blz. 8 

04-01-1819 

Boom B. Ouderling te Zierikzee tot Classificaal Gecommitteerde Secundus te Zeeland als volgt: Gehoord de 
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 

4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der 

vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden 
veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te 

benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 blz. 16 
22-01-1818 

Boom B. 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) 

6671 54 deel 2 

blz. 12 

22-01-1818 

Boom B. te Zierikzee Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Ouderling wordt vermeld in een 

document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer 

Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd 
tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 



6683 2 deel 2 

Blz. 12 

04-01-1819 

Boom B. te Zierikzee wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

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

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

5675 57 
04-02-1918 

Boom C. een Briefkaartje met gedrukt briefhoofd Algemeen Rijnschippersbond Prins Alexanderstraat 19 
Rotterdam deze verzeken permissie voor een reis van vornoemde schipper met het schip “Willempje”  enz. jaar 

1917  (2) 

6854 20-A 

25-09-1824 

Boom Eeuwe Hotzes, een verzoek tot vrijstelling van patent jaar 1824 (2) 

9725 Deel 2 

05-09-1876 

Boom G. J.  Hennaarderadeel Schip de Stad Amsterdam 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) 

8376 744/8 
30-07-1841 

Boom Henricus * Vlijmen, 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) 

6424 584 
02-12-1817 

Boom Johannes 1 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland 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) 

8375 716-3_2d 

22-07-184 1 

Boom Leentje Hotzes gemeente Westdongeradeel is haar 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) 

8257  69/20, 1 
nummer 31 

20-01-1840 

Boom ten F. 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Boom v.d. Abraham 139 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) 

6406 175-1+8-9 

09-04-1816 

Boom v.d. Hendrik staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste 

Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly 

Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke 
overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn 

ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

6838 7-A bijlage 

2 Mannen 

Huis van 

Justitie 
26-03-1824 

Boom v.d. Joh’s, 68 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) 

6840 3-A 

15-04-1824 

Boom v.d. Johannes Martens geb. Leeuwarden Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, 

vonnis, door welk hof het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de 
Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag Jaar 1824  (6) 

6087 948-6 

11-10-1827 

Boom v.d. Johannes staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden 

voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. 

jaar 1827 (3) totale dossier (9) 

6838 7-A bijlage 

1 Mannen 

Crimineelle
n 

26-03-1824 

Boom v.d. Johannes, 109 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) 

8375 716-3_3A 
22-07-184 1 

Boom v.d. Leentje Hotzes vrouw van Sinderen van S. Vledder enWeststellingwerf is de plaats van waar 
opgezonden en 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) 

6287 206-A 

19-02-1818 
 

Boom van den ….? 2e Luitenant Commandant officier van de afd. Infanterie Detachement Lotelingen uit de 

Provincie Vriesland  Een ontvangstbewijs dat hij heeft betaald vier gulden twintig cents voor de Tolhekken voor 3 
wagens ieder bespannen met 2 paarden in de gemeente Achtkarspelen enz. jaar 1818  (4) 

6283 1080-12,19 

15-10-1817 

Boom van den ….? 2e Luitenant Kommandant 8e afdeling Infanterie Detachement Lotelingen uit de Provincie 

Vriesland,  de Burgemeester van Buitenpost  verklaard van hem te hebben ontvangen Achtien Guldens voor drie 

wagens met Twee paarden tot transport van hetzelve detachement naar Groningen  enz. Jaar 1817 (3) met 
verklaringen met en zonder naam (34) 

5675 77 

22-08-1918 

Boom van den Gebroeders verzoeken Brief  met gedrukt briefhoofd om te mogen varen in het water Harlingen, 

Nieuwe Zijlen naar Delfzijl  met het schip”Johannetta Margretha” enz. enz. ook aanwezig een telegram jaar 1918 
(5) 

6417 211 

15-05-1817 

Boom van der Abraham 47 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  

Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 

1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6) 



6843 30-C 

gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Boom van der Abraham, 889 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle 

gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der 

wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met 

vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 
namen (135) 

6843 30-C 

gehuwden 
D. 

21-05-1824 

Boom van der Christiaan, 263 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) 

6424 584 
02-12-1817 

Boom van der F. L. 2 is zijn volgnummer in de Stad Stavoren 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Boom van der Frans, 141 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) 

8379 810-25 

18-08-1841 

Boom van der Georgius, Oppasser te Leeuwarden wonende oud 34 jaar, onderwerp: hij zou graag de functie van 

Tolgaarder willen hebben, jaar 1841 (3) 

8285 611-19, 1 

18-06-1840 

Boom van der Hendrikus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de 

indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 

1840 (6) 

8376 744/8 

30-07-1841 

Boom van der Jochem * Leek, 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) 

6417 176 
1e Bataillon 

22-04-1817 

Boom van der Johannes M. 10 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van 
genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de 

Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland 

die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 
3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

6417 176 

1e Bataillon 
22-04-1817 

Boom van der Johannes Marle 10 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) 

8177 329/7, 56 

28-03-1839 

Boom van der Pieter Baas jaar 1839 

6843 30-C 

gehuwden 
D. 

21-05-1824 

Boom van der Willem, 566 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) 

6026 617 

06-09-1817 

Boom..? Sijmon ---- Egberts W. Schip.. van Zoltkamp door hem wordt van het venduehuis te Harlingen 

overgenomen 1 vat Harst uit zee opgevist enz. verder wordt daar aangekocht door Bartles W. van Beroep Schipper 

1 vat olie en 1 jol of boot en Vleu… Willem (Vlerk?) schipper van beroep 1 vat Olie en door Boom..? Sijmon van 
beroep Schipper 1 vat Olie enz. jaar 1817 (2) 

8177 333/15, 286 

28-03-1839 

Boomgaard G. A. Groningen Kapitein op de Vrouw Margaretha Baas jaar 1839 

7996 492/8, 287 
19-05-1837 

Boomgaard G. A. Kapitein op de Margrieta jaar 1837 

8361 415-21 

28-04-1841 

Boomgaard G. A.---- Walkers & Co. Zoutbranders te Groningen  verzoeken vergunning enz. het Kofschip de 

Sjourmenta met de kapitein Schultens H. H.  Kapitein Boomgaard G. A.  met de zuiger de Vrouw Margaretha en de  

Kapitein Boer de J. F. met het schip de Vrouw Gioma om te varen langs het Groninger Diep bij langs de Zoutkamp 
te doen opkomen enz. jaar 1841 (4) 

9725 Deel I   

Blz. 66 
00-00-1874 

Boomgaard Ritso Eltje Zwaal Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan 

nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit 
van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.4 

00-00-1876 

Boomgaard Ritso Eltje, Zeemilitie   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) 

6013 399 

08-07-1816 

Boomgaarden  Willem,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den 

dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 

1816 (4) 

6426 67 + 76 

06-02-1818 

Boomgart Johannes---- Rodenhuis Y. Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boomgart Johannes is gearresteerd enz. jaar 1818 (1) 

6865 19-A 

14-01-1825 

Boomhouër  Cornelis Hendrik Lambertus, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en 

Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en 
betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 (4) 

6865 6-A 

20-01-1825 

Boomhouer Cornelis Hendrik Lambertus te Leeuwarden  wordt genoemd als Ambtenaar in een  naamlijst der 

provincie Friesland als geëployeerde bij de gevangenissen met zijn beroep, jaar 1825 (4) 



6866 29-01-1825 

7-A 

Boomhouwer C. H. L.---- Sotteau A. J. H. en Collart J. Officier van gezondheid worden naar elders verplaatst en 

voor de waarneming in de gevangenissen te Leeuwarden worden benoemd en aangesteld tot officier van 

gezondheid Seelig J. H.  en tot ass. Chirurgijn Boomhouwer C. H. L. op een toelage van enz. jaar 1825 (6) 

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

Boomhouwer Joseph staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en 
laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 

D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke 

overeenkomstig enz. op den 1e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn 
ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

6392 113 

20-02-1815 

Boomkamp Antje---- Balen van Gerardus * 03-01-1793 Leeuwarden hij is gedeserteerd en moet worden 

opgespoord, gediend hebbende als Fuselier bij de 5e Kompagnie 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie en op 11-

01-1815 net verlof is gegaan maar niet is teruggekomen zoon van Balen van Machiel en Boomkamp Antje met een 
volledig signalement enz. Jaar 1815 (2) 

6671 54 deel 2 

blz. 11 
22-01-1818 

Boomkamp W. te Edam Scriba 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) 

6683 2 deel 2 
Blz. 11 

04-01-1819 

Boomkamp W. te Edam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie 

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

6648 66 blz. 5 

14-02-1816 

Boomkamp W. te Edam, 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 12 

06-02-1824 

Boomkamp W. te Edam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde 

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

6709 36 deel 2  
blz. 12 

16-01-1822 

Boomkamp W. te Edam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk 

(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en 

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

6833 38-D deel 1 

Blz. 7 
06-02-1824 

Booms B. te Enkhuizen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 12 

06-02-1824 

Booms B. te Enkhuizen, 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 

3700 25-C 
04-02-1837 

Boomsa Hendrik Franzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1837 (8) 

6401 
 

871-D-E-F 
25-09-1815 

Boomsma  B. Onder Adjudant 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) 

3701 1-C 

blz. 4 
01-03-1839 

Boomsma  Frans Franzen te Menaldumadeel, 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) 

6254 140-A 
blz.41 

17-01-1815 

Boomsma ….? , uit een Kamer bij de Doele,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris 
der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad 

Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Boomsma A. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

6868 16-02-1825 

22-A 

Boomsma A. D. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en 

Prestatien aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 

enz. enz. jaar 1825 (4) 

8375 708-5_5b 
20-07-1841 

Boomsma A. te Sexbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door 
Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke 

uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Barradeel 

Boomsma A. te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in 

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

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

8211 988-3, 5 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Boomsma A. te Sexbierum, 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) 



8386 949/6-5 Boomsma A. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een 

document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn 

woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de 

hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 

6070 414 

22-05-1821 

Boomsma A. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan 

den Heere Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze  aan de 

belanghebbenden zoals voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz.  jaar 
1821 (1) 

3698 A-23 

08-10-1828 

Boomsma Aaltje Fransen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 

geboorte data enz.jaar 1828 (6) 

6843 30-C 

gehuwden 

D. 
21-05-1824 

Boomsma Abraham Dirks, 114 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) 

9465 Deel 2, 76 
31-10-1866 

Boomsma Andela Jans te Berlikum, Beurt en Veerdienst van Berlikum naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het 
Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door 

wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)  (vergunning reeds 

op 11-03-1740) 

5662 25 
31-03-1882 

Boomsma Andela Thomas Oosterlittens Schip de Berlikum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 31-03-1882 

5666 16 

30-03-1882 

Boomsma Andele Thomas Oosterlittens Schip de Berlikum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 31-03-1882 

5666 Jaar 1882 
akte 16 

Boomsma Andele Thomas, aannemer te Oosterlittens  en Berg Roelof Harm  Schipper te Berlikum geven kennis 
dat de Stoombootdienst Berlikum Leeuwarden voor Pasagiers en Goederen een aanang zal nemen 30 Maart 1882 

met het Nieuw gebouwde schip de “Berlikum”, aanwezig 2 advertenties1x  met de Dienstregeling en tarieven en 1 

maal  dat de Firma Boomsma & Berg  vanaf heden als enige eigenaar heeft de ondergetekende , en tijdelijk 
aangesteld de gezagvoerder Abering B.  en dat  het Hoofdkantoor te  Leeuwarden bij Tolsma H. , Groot Schavernek 

enz. jaar 1882 (4)  

9186 146 
06-02-1918 

Boomsma Arend, 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 

6865 21-C 

18-01-1825 

Boomsma Ate Uilkes---- Boomsma Tijs Uilkes hij is soldaat maar wegens het overlijden van zijn broer  Boomsma 

Ate Uilkes op 24-10-1824 is hij enigst zoon geworden en krijgt hij enz. enz. jaar 1825 (2) 

8211 982/4 

24-09-1839 

Boomsma Auke Bernardus te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens 

onvermogend wordt er verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 4-
v 

17-07-1839 

Boomsma B. A. te Nijland is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

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

6833 27-A, 2 
06-02-1824 

Boomsma B. de weduwe 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 

6243 191-14 

06-03-1814 

Boomsma B. 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) 

6401 

 

859-1+7 

10-10-1815 

Boomsma B. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de 

voordragt van Officieren voor het Bataillon Schutters No. 2  geformeerd in de Militie Cantons Franeker en 
Harlingen No. 3 en 5  enz. 1815 (2) Dossier (15) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Boomsma B. te Tzum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van 
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 

(7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8308 1073-1 

29-10-1840 

Boomsma Bernardus Pieters---- Feijen Jan en  Boomsma Bernardus Pieters in den  nacht van den 22e op de 23e 

dezer bij de Houtmolen van Gorter K. H.  twee paarden zijn geweid maar volgens de ordonnantie van de Politie enz. 
jaar 1840 (2) 

6390 70 en 71 

10-12-1814 

Boomsma Broer Jelles wonende te Harlingen geeft eerbiedig te kennen dat hij te voren aangesteld is geweest als 

Sergeant Majoor bij de gewapende Burgerwacht van Harlingen en vervolgens als zodanig bij de Nationale Garde 
blijkens bijgaand bewijs van de Colonel Asbeck  o.a. dat hij een braaf militair was enz. Verder worden genoemd de 

Luitenant Colonel Tjallingii ….? Pz. en Capitein Veen van der L. jaar 1814 (5) 

6411 368 
05-11-1861 

Boomsma Broer Sergeant hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan 
Jansen Corporaal bij de 2e Compagnie  tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een 

aanhangsel van >> Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. (Klaas) Secretaris van  de Stad 

Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat 
ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de 

benoeming  van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van 

Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4) 

6089 1186         
21-12-1822 

Boomsma 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) 



6243 191-4 

06-03-1814 

Boomsma D. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden 

der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der 

ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met 

vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

6076 921 

27-11-1821 

Boomsma D. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te 

Heerenveen vermeld  met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6) 

6642 662 

04-08-1815 

Boomsma D.---- Wassenaar T. (Tiete) Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat hij de broeders van Siebrens Trijntje heeft geconvoceerd  met alle inlichtingen de 
broeders met name Anema Jan, Anema Tjeerd, Anema Leuwe alle Timmerlieden te Midlum zij arbeiden wel maar 

kunnen onvermogend worden genoemd en geen bijdrage verder genoemd Poppes Abel zijn onderhoud door de 

armenvoogden die reeds zijn vrouw en vier kinders ten laste hebben enz. ondertekend door  Boomsma D. President 
Diaken jaar 1815 (3) 

6383 17, 18 

30-04-1814 

Boomsma D., ---- Straten van Wijbrandus Christiaans van beroep Schipper te Harlingen Hij ondertekend een brief 

met o.a. dat hij vader is van acht kinderen waar van de oudste in termen van de Landmilitie valt en in het Garnizoen 
te Leeuwarden enz. en vraagt of zijn zoon Straten van Christiaan Wijbrandus vrijstelling van de Landmilitie kan 

krijgen, ook een verklaring ondertekend door Plantinga F., Jeltes Jan, Boomsma D., Oolgaard D., Kroon M. J.,  

Romkes Joh. Broer, Fontein D. Pietersz. Alle Burgers van Harlingen dat de vader het werk zeer bezwaarlijk enz. 
jaar 1814 (6) 

6264 1216 

08-12-1815 

Boomsma D..---- Douwes Aaltje weduwe van Boomsma B. zij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur 

van Vriesland met als onderwerp:  betreft de  de aanslag van de belastingen op de huurwaarde van de Tuinen  van 

haar en de andere ingezetenen  maar dat zij als weduwvrouw met haar hoog gevorderde jaren niet zelf met de 

burgemeester enz. kan spreken enz. heeft zij haar oudste zoon Boomsma D. verzogt heeft dat te doen enz. enz.  zo 

door hem als door de heer  Smith . J. H. J. maar dat de burgemeester enz. een geheel verkeerde stelling hebben 
ingenomen enz. ook van Dijk R. wordt te hoog aangeslagen en Fontein ….?  Enz.  Lambsma G. de commissaris van 

verponding gelast een hertaxatie enz. jaar 1815  (3) 

8375 708-5_25c 

20-07-1841 

Boomsma de weduwe te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door 

Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel 
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en 

Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 

(6) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Boomsma de weduwe te Berlikum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  

van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6100 1087 
04-11-1823 

Boomsma Douwe , Controle Sneek    , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de 
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 

(3) dossier (10) 

6261 896-3,  12 
02-09-1815 

Boomsma Douwe te Almenum Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het 
voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen 

van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e 

Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (8) (24) 

6830 18-A blz. 

27 

21-01-1824 

Boomsma Douwe 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) 

6383 94     

23-04-1814 

Boomsma Douwe 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) 

6833 9-A blz. 9 

09-02-1824 

Boomsma Douwe te Nieuwland, 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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Boomsma Douwe,  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) 

6099 1066 

31-10-1823 

Boomsma 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) 

5666 7 

21-12-1882 

Boomsma en Berg,  FirmaSchip de Berlikum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 16 
30-03-1882 

Boomsma en Berg, Firma Schip de Berlikum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

3579 100 

30-01-1843 

Boomsma F. ---- Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W.  van de Vriesche  Meer en Kanaal Stoom Boot 

Maatschappij Onderwerp een protest van de gezamenlijk Trekschippers van Sneek op Leeuwarden in een door hun 

allen ondertekende request, Dalsen van D., Ruiter W. D., Cate ten IJ., Stelma IJ., Jongstra B., Bakker D. H., 
Boomsma F., Somler J., Repko J., enz. jaar 1843 (2) dossier  (30) 

6864 6-A 

10-01-1825 

Boomsma F. H. te Goenga, Hij komt voor in een dossier en  wordt voorgedragen als  Schatter, maar er waren 

voorheen klachten  dat de schatters verbazend hoog taxeerden enz.  maar dat de leden van bestuur te Sneek een 
onbepaald vertrouwen enz. enz.  jaar 1825 (dossier 9) 

6424 609 

10-12-1817 

Boomsma Fokke 19 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een 
bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons 

in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 



3700 25-A 

05-02-1835 

Boomsma Frans Franzen kind van Feenstra Antje Jacobs en de vader onbekend, wordt vermeld op de Nominative 

Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid 

opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (9) 

3699 A-25 
14-02-1834 

Boomsma Frans Franzen kind van Feenstra Antje Jacobs en vader onbekend, wordt vermeld op de Nominative 
Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien 

opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

3700 25-A 

05-02-1835 

Boomsma Frans Franzen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de 

Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz. jaar 1835 (9) 

3701 25-C 

07-02-1839 

Boomsma Frans Franzes kind van Feenstra Antje Jacobs en vader onbekend, wordt vermeld Nominatieve staat 

no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

1839 (7) 

3700 25-C 
04-02-1837 

Boomsma Frans Franzes kind van Feenstra Antje Jacobs vader onbekend, wordt vermeld op de Nominative Staat 
der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  

met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8) 

3700 25-B 

08-02-1836 

Boomsma Frans Franzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 

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

3700 25-B 

08-02-1836 

Boomsma Frans Sjoerds vader onbekend en de moeder Feenstra Antje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative 

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

3701 25-C 

07-02-1839 

Boomsma Frans Sjoerds, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente 

Menaldumadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de 

Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3699 A-25 

14-02-1834 

Boomsma Frans Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1834 (11) 

3700 25-A 
05-02-1835 

Boomsma Frans Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de 
Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1835 (9) 

3700 25-C 
04-02-1837 

Boomsma Frans Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1837 (8) 

6255 208 

01-03-1815 

Boomsma Freerk Symens Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan 

de Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en 
ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad 

enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  

jaar 1815 (4) 

9187 1909-2 

31-12--

1918 

Boomsma G. L ----- Kamer van Koophandel en Fabrieken  Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de 

samenstelling der kamer; Koopmans R.,  Fontein D  ,   Schoot v.d. Johan,  Burggraaf J.  Lettinga A. ,  Oberman H. 

F.,  Plat J.,  Boomsma G. L., Veeman R. M.,  Stienstra N. jaar 1918( 2) 

9183 1827/2 

00-12-1916 

Boomsma Gatze L. Olieslager te Franeker, ---- Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel aldaar  jaar 

1916 (4) 

6278 195-5 

20-02-1817 

Boomsma Geert Pieters, Hovenier 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) 

8049 34/5654, 

638/1 

30-06-1837 

Boomsma H. G. Woont op schip Schipper jaar 1837 

6245 413 
19-05-1814 

Boomsma H. L.  hij ondertekend samen met de andere leden van het Plaatselijk Bestuur van Berlikum een 
document betreffende de  belasting op Wijn, en andere dranken, Brood, Turf op het Gemaal enz. jaar 1814 (4) 

6241 27 

20-01-1814 

Boomsma H. L. hij ondertekend samen met de Burgemeester Dijkstra T. W. en andere leden van de Raad van 

Belkum (Berlikum) een document betreffende het invoeren van het fransche stelsel door het afschaffen van 
belasting op sterke dranken, grondlasten en andere vaste panden tot op slechts f. 533.= enz. jaar 1813 (4) 

6404  83 

17-02-1816 

Boomsma H. L. lid van de Gemeenteraad van Berlikum, hij ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij  hunne bezwaren open leggen aangezien de drie 

geleverde Artillerie paarden  ingevolge aanschrijving enz. en verzoeken nu volledige betaling enz. jaar 1816 (2) 

8285 615-2, 5-3 

19-06-1840 

Boomsma H. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de 

Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 
1840 (6) 

6393 134 

28-02-1815 

Boomsma Harmen Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de 

Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 
opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6382 104 

09-04-1814 

Boomsma Hebe Jans, en de schout van Oudega, Vierssen H. L. (Hector Livius) Haersma van, schrijft en tekent een 

brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland met als onderwerp dat de 

eerstgenoemde na een gesprek met de schout en een aanschrijving van de Collonel Poolman ….? Commanderende 
de enz. te Leijden aan den Schout van Dragten enz. heb ik (de schout van Oudega) deze persoon Boomsma Hebe 

Jans laten arresteren en overgebracht naar Leeuwarden enz. jaar 1814 (1) 



6417 176 

1e Bataillon 

22-04-1817 

Boomsma Hendrick Sjoerds14 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) 

6423 541B 

16-10-1817 

Boomsma Hendrik---- Boomsma Jan * 00-00-1794 z.v.Boomsma Hendrik en Hendriks Jantje 15 is zijn 

volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de 
Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den 

dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4) 

3701 1-C 
blz. 4 

01-03-1839 

Boomsma Hendrik Franzen te Menaldumadeel, 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) 

3699 A-25 

14-02-1834 

Boomsma Hendrik Franzen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1834 (11) 

3701 25-C 

07-02-1839 

Boomsma Hendrik Franzes, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente 

Menaldumadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de 

Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3700 25-B 
08-02-1836 

Boomsma Hendrik Franzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1836 (6) 

3700 25-A 
05-02-1835 

Boomsma Hendrikje Franzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in 
de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1835 (9) 

6678 337 

 

Boomsma J.    Lijst met de Zestien der voornaamste  Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1) 

8224 1229-1 

02-12-1839 

Boomsma J. (Jan)   de laatste acht jaar tot in het begin van 1839 te Dokkum gewoond het laatst bij de Houtpoort 

zijn vrouw is enz. staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van 

Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1839 (6) 

6243 191-11 
06-03-1814 

Boomsma 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 9 

16-01-1822 

Boomsma J. F. te Purmerend, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk 

(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en 

West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, 

Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  
blz. 12 

16-01-1822 

Boomsma J. F. te Purmerend, 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) 

6251 1130 

21-11-1814 

Boomsma J.---- Velde van der J. Ontvanger te Lemmer  schrijft en tekent een stuk met als onderwerp: dat hij op 23 

september j.l. in zijn kwaliteit,  de Schout en Municipale raden van Lemmer Rekening en verantwoording gedaan 

enz. ook komt in dit stuk voor: Sleeswijk R. en Rengers deze hadden tot 1812 de administratie in handen enz.  komt 
voor de overleden Boomsma J. waarvan in 1813 de laatste overdracht enz.  jaar 1814 (5) 

8280 517-15,1 

19-05-1840 

Boomsma J. W.  te Huizum staat vermeld in een document aanschrijving 26 maart 1825 het doen van opgave van 

ingekomen  reclames tegen aanslagen voorkomende in de 2e Suplitoire Patent kohieren 1839 en 1840 enz. jaar 
1840 (3) 

6423 541B 

16-10-1817 

Boomsma Jan * 00-00-1794 z.v.Boomsma Hendrik en Hendriks Jantje 15 is zijn volgnummer geboorte en zijn 

ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter 

ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 
Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale 

Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4) 

6424 609 
10-12-1817 

Boomsma Jan 21 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) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Boomsma Jan 394 Ee 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) 

6627 610 

30-04-1814 

Boomsma Jan Klaases---- Beista Sjoerd M. en  Boomsma Jan Klaases geven als Kerkvoogden van Cubaard met 

eerbied te kennen in een door beide ondertekende brief dat zij die qlt bezitten eene Zathe en landen gelegen onder 
Cubaard enz. bij Tuinen van Klaas Jacobs in huur en het Huurcontract aanwezig ondertekend door Martens Sjoerd, 

Klaases Jan, Jacobs Klaas en Kolk v.d. J. W.  enz. jaar 1814 (6) 

6254 140-B-blz. 
28 

17-01-1815 

Boomsma Jan uit een huis in de Holmakerstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de 
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad 

Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 



6838 7-A bijlage 

1 Mannen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Boomsma Jan, 283 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) 

3700 15-B 
nrs. 21 

03-02-1836 

Boomsma Jan, 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) 

8375 716-3_1D 

22-07-1841 

Boomsma Jantje 21-04-1836 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) 

3700 15-B 

nrs. 11 - 20 

03-02-1836 

Boomsma Jantje, 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) 

6255 254-7 

10-03-1815 

Boomsma Jelle B.  geleverde Kaarsen in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, 

Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren 

wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15) 

6389 51 en 110-
111 

31-10-1814 

14-11-1814 

Boomsma Jetse. Onderwerp: zijn requeste en er bestaan geen redenen om hem te onslaan van dienst ondanks dat 
enz. jaar 1814 (6) 

6388 100-101-

102           

20-10-1814 

Boomsma Jetze B. , Koopman te Harlingen ondertekend een request dat hij heeft bewijs getekend door Tjallingii P. 

Z. en de voormalige commandant Orie N. dat hij in de Nationale Garde heeft gediend als Supplee voor Werff van 

der Douwe Gosses bij de Blokkade van Delfzijl en zig als een braaf man heeft gedragen en dat hij nu als schutter in 
de Stedelijke Schutterij van Leeuwarden enz. jaar 1814 (5) 

6243 191-6 

06-03-1814 

Boomsma Jetze, 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) 

6627 668 

09-05-1814   

Boomsma K. K.---- Idzardi W. J. Schout van Ternaard ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende het request van de Armvoogden  Boomsma K. K., Douma D. J. beide ondertekenen het request als 
Armvoogden van Betterwerd/Hantum betreffende het onderhoud van Dirks Aukjen  jaar 1814 (2) 

8285 615-2, 25,3 

19-06-1840 

Boomsma K. L. te Belkum 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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Boomsma L. A. 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) 

9126 1043-25 
1879/1880 

Boomsma Lolke Gatses te Berlikum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 
dienst jaar 1879 (3) 

6661 137 blz. 9 

19-03-1817 

Boomsma Louw Rommerts 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) 

6628  825 blz. 4> 

23-05-1814 

Boomsma M. vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden 

door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door 
middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd 

nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

6248 783-E 

00-08-1814  

Boomsma Marten Jochum , hij verklaart en tekent  een document dat de zogenaamde Sijmke Wal te Koudum  nooit 

walgeld is betaald en dat deze wal voor de bewoners van de grote straat enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (14) 

6047 379 

03-06-1819 

Boomsma P. (senior) Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 

betalen in het  jaar 1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Boomsma P. 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Boomsma P. B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6070 424-3          
25-05-1821 

Boomsma P. 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) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Boomsma P. W. , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 

1000 namen (132) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Het Bildt 

Boomsma P. W. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het 

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

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



6390 7 

28-11-1814 

Boomsma Pieter G., Sergeant, Hij staat op een lijst van de voorgedragen leden der Krijgsraad voor het 2e Bataillon 

Landstorm enz.,  jaar 1814 (2) 

6256 353 

13-04-1815 

Boomsma Pieter Gerrits te Abbega, Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en 

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

6271 574-10 

06-07-1816 

Boomsma Pieter Junior, 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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Boomsma Pieter Pieters 148 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) 

6271 574-10 
06-07-1816 

Boomsma Pieter Senior, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 27-v 
17-07-1839 

Boomsma R. A. te Tirns 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) 

6382 20 nr.  73 

29-03-1814 

Boomsma Rein plaatsvervanger van Lijnden van Frans G. A. B. staat vermeld op een lijst van personen welke tot de 

completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van 
Beetsterzwaag, jaar 1814 (4) 

6406 175-1+6-7 

09-04-1816 

Boomsma Rein staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste 

Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly 

Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke 
overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn 

ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

6843 30-C 
gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Boomsma Rein, 558 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) 

6419 301 
18-07-1817 

Boomsma Sietske Martens---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is 

ingeschreven in de 1e klasse Nat. Mil. en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon 

van Polma Rein Lammerts Landbouwer  van Fokkes Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van 
Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen  verder een 

Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe van Simonides Doede van beroep 

vroedvrouw te Hindelopen  die verklaart dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen met Wal van der 

Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van der 

Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van 
der Jeltje Rinzes  zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren en dat 

Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende  te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt  dat zij 

eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte  Hanewinckel Steph. en 
Woudstra E. S., Andrea G.    jaar 1817 (9) 

6838 7-A bijlage 

1 Vrouwen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Boomsma Sijbrigje., 368 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) 

6420 356 + 357 

20-08-1817 

Boomsma Sijtske Martens---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) de 

Grietman van Hemelumer Oldephaaart en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat 

hij aan de ontvangen last heeft voldaan aan de Excecuteur Hooren van J. C. en de navolgende order gegeven om 
Polma Rein Lammerts  van beroep Boer te Warns vader van de gedenonceerde verzwegene voor de Militie Polma 

Fokke Reins en Boomsma Sijtske Martens weduwe van Simonides Doede Vroedvrouw te Hindelopen te doen 

gelasten om met de geboorte gegevens te Leeuwarden  enz. jaar 1817 (1) 

6838 7-A bijlage 

1 Vrouwen 

Huis van 

Arrest 
26-03-1824 

Boomsma Sybrigje, 215 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Boomsma ten P. 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) 

8225  1253-13,40 
10-12-1839 

Boomsma Thijs Uilkes te Wonseradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en 
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van 

woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke 

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

6870 15-03-1825 

34-C  

Boomsma Tijl Uilkes, 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) 



6865 21-C 

18-01-1825 

Boomsma Tijs Uilkes hij is soldaat maar wegens het overlijden van zijn broer  Boomsma Ate Uilkes op 24-10-1824 

is hij enigst zoon geworden en krijgt hij enz. enz. jaar 1825 (2) 

8375 716-3_1D 

22-07-1841 

Boomsma Tjietske 21-04-1836 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) 

3700 15-B 
nrs. 21 

03-02-1836 

Boomsma Tjietske, 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) 

9465 Deel 2, 77 
31-10-1866 

Boomsma Ulbe te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van 
de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   (vergunning reeds sinds 

20-03-1722) 

9465 Deel 2, 77 

31-10-1866 

Boomsma Ulbe te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register 

van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   (vergunning reeds sinds 
20-03-1722) 

9465 Deel 2, 77 

31-10-1866 

Boomsma Ulbe te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register 

van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   (vergunning reeds sinds 
20-03-1722) 

8224 1229-8, 12 

02-12-1839 

Boomsma Ulbe te Leeuwarden Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen informatie 

die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7) 

6264 1149- 5 
21-11-1815 

Boomsma W. T. 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) 

6282 688-½  
03-07-1817 

Boomstra B.---- Haersma S.(Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen ondertekend een verklaring dat de 
Corporaal Boomstra B. Commandant van het Detachement 3e afd. 1ste Eskradon, 2e Komp. Kurrassiers  verklaard 

te hebben ontvangen van deze Corporaal een bedrag van drie gulden en vijftig cents voor verstrekte voeding en 

huisvesting aan 7 manschappen voor 1 nacht getekend de 1e April 1817 enz. enz. jaar 1817 (3) 

9126 680 
07-04-1879 

Boomstra D. te Leeuwarden------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de 
Personele Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en 

gevorderde leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4) 

9187 735 
07-06-1918 

Boomstra Doede gehuwd met Graafsma Riemke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche 
paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen 

onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

9181 1805 

09-10-1915 

Boomstra F. te Goenga verklaart in een  handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft 

Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9) 

9181 1413 

06-08-1915 

Boomstra Geert,  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) 

9183 1306 

06-09-1916 

Boomstra Geert, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 

1916 (4) 

8377 754/5 
02-08-1841 

Boomstra J. R. te Franeker ,  Staat van Procesverbaal  met verschuldigd bedrag dagtekening enz. enz. jaar 1841 (1) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Boomstra Johannes 347 Nijland is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

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

persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof 

afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

8285 615-2, 25,1 
19-06-1840 

Boomstra K. L. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en 
Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 

met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden 

enz. jaar 1840 (8) 

8285 615-2, 25,2 

19-06-1840 

Boomstra K. L. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en 

Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 

met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden 
enz. jaar 1840 (8) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Boomstra L. K. 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) 

9181 1805 

09-10-1915 

Boomstra P. te Goenga verklaart in een  handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft 

Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9) 

9183 1731 

05-12-1916 

Boomstra Paulus, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  

jaar 1916 (4) 

9181 1645 
03-09-1915 

Boomstra Rintje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (3) 



9183 1306 

06-09-1916 

Boomstra Rintje, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 

1916 (4) 

6661 137 blz. 9 
19-03-1817 

Boomstra Rommert Louwes 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) 

6424 584 
02-12-1817 

Boomstra S. 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 

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

9181 1805 

09-10-1915 

Boomstra S. te Goenga verklaart in een  handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft 

Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9) 

9181 1645 

03-09-1915 

Boomstra Sije,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (3) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Boomstra Tjitze Fokkes 254 Langezwaag 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Acht- 

   karspelen 

Boomstra W. J. te te Surhuizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij 

Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  
met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke 

dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

9181 1805 

09-10-1915 

Boomstra W. te Rotterdam te Goenga verklaart in een  handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een 

concessie heeft Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9) 

9181 1805 

09-10-1915 

Boomstra W. te Sijbrandaburen te Goenga verklaart in een  handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een 

concessie heeft Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Boomstra Wiebe Rommerts 368 Parrega 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) 

9134 1081-42 

02-04-1883 

Boomstra Willem te Goenga; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 

3) 

9181 1413 

06-08-1915 

Boomstra Willem,  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) 

9126 1043-42 

1879/1880 

Boomstra Willem, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 

(3) 

5672 77 

07-07-1892 

Boon & Molema, Bruinsma Pieter te Leeuwarden, geeft te kennen in een handgeschreven door hem ondertekende 

brief dat zijn nieuwe boot de “Veehandel IV  gebouwd op de werf van Boon en Molema Fabrikanten te Hoogezand 

ongeveer 1 mei in de vaart zal enz. enz.  Jaar 1892 (11) 

6661 126 blz. 8 
26-02-1817 

Boon (r) Y. Y. D. Zijn handtekening staat onder het navolgende document; de personele omslag over 94 
ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer 

van Assen als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde 

te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

5672 20 

17-07-1890 

Boon , Molema & de Kock Scheepswerf te  Hoogezand Betreft een te laten bouwen van een boot  Door  Bruinsma 

Pieter dezelfde afmetingen als Stoomboot de Hunze II (7) 

8106 150, 812/7 

18-08-1838 

Boon Adrianus Rotterdam en op Reis naar de Oost-Indien Zeeman jaar 1838 

6093 302-2 

11-04-1823 

Boon Baart 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 G Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & 
Zn. jaar 1823 (18) 

5673 

 

68 

10-03-1904 

Boon C. Jbz. te Bovenkarspel, een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Vrouwe Sophia“  gebruik 

te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers 

enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1) 

3598 Map 90 

05-01-1878 

Boon Cornelis Jan  ----   Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst 

tusschen Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd 

Brouwer Wybe Jans, Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum 
voor de helft en Velding Cornelis Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes 

Houthandelaar, Kingma Tjeerd Herre  Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, 

Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten 
van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier en Koopman, Schepers Ebe 

Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de andere helft  van een overdekte ijzeren 

schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan 
Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58)  

7993 105, 72/16 

20-01-1837 

Boon Delfshaven Scheepsmeter jaar 1837 



8356 305-3 

29-03-1841 

Boon Douwe Gerrits te Dragten staat vermeld op een document genaamd Staat met 11 kolommen informatie van 

boeten en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uithoofde van 

Onvermogen der Debiteuren enz. jaar 1841 (4) 

6711 248 blz. 4 
07-09-1822 

Boon Gelke Gerbens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van 
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding 

van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de 

dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, 
Jaar 1822 (8) 

6101 1311  

16-12-1823 

Boon Gelke Gerbens te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke 

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

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

6838 7-A bijlage 

2 Mannen 

Huis van 
Justitie 

26-03-1824 

Boon Hidde J., 23 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door 

hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 
1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als 

vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 
1 Mannen 

Crimineelle

n 

26-03-1824 

Boon Hidde J., 34 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest 

geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het 

getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met 

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

gevangenen (42) 

6087 948-1 

11-10-1827 

Boon Hidde 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Boon J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

8076 253/15, 286 
13-03-1838 

Boon J. G. Kapitein op deJacoba Hazewinkel jaar 1838 

6837 21-A 

18-03-1824 

Boon J. J---- Kingma H. M. Koopman te Makkum, Bolhuis J. K. Schipper op de Roelfina, Boon J. J. schipper op de 

Vrouw Annegina betreft het laden van Dakpannen en Koeien jaar 1824  (1) 

8201 785/9 
Bladzijde 1 

07-05-1839 

Boon J. J. Kapitein van Suriname naar Amsterdam met het schip de West Indien staat vermeld op het document de 
Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en 

land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades 

enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

5666 Jaar 1886 

akte 5 

Boon J. ----Suyver H. & J. fabrikanten van Stoomketels en Andere Werktuigen te Amsterdam  brengen ter 

algemene kennis dat zij de Stoombootdienst Harlingen, Enkhuizen en Amsterdam vroeger uitgeoefend  door den 1e 

januari 1886 ontbonden Harlinger Stoomboot Maatschappij enz. zal voortzetten onder den naam van Stoomvaart 

Harlingen Amsterdam en dat Rodenhuis Pieter Ypeuszoon zal te Harlingen het Boekhouderschap waarnemen en de 

dienst zal uitgevoerd worden met de ijzeren Raderstoomschepen Willem III  (voor 500 personen) en Minister Fock 

voor 300 personen met een folder waarop de vertrektijden de tarieven en deze aankondiging enz. en dat de Agent te 
Stavoren zal zijn Boon J. jaar 1886 enz. enz.  (3) 

8291 728/12 

Lemsterlan
d 

22-07-1840 

Boon J.Texel / Batavia Kapitein op de  West Indie jaar 1840 

6038 650 

02-09-1818 

Boon Jan  , Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits 

besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren 
en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, 

gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3) 

6028 810 
13-11-1817 

Boon Jan Tjeerds 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) 

8309 1111-24 

09-11-1840    

Boon L. G. ondertekend een brief geschreven aan den Minister dat het blijkt dat de zeebrief van het schip de Mentor 

niet is uitgereikt en dat het schip enz. jaar 1840 (3) 

8376 744/15-13 

30-07-1841 

Boon Lipo Kapitein op de Mentor jaar 1841 (4) 

8310 1123/6, 284 

12-11-1840 

Boon Lips J. IJlst Kapitein op de Mentor jaar 1840 

8309 1098-11 

05-11-1890 

Boon Lips Jans---- Bonke & Co. te Rotterdam heeft op zijn request antwoord gekrene dat de vereischte Zeebrief is 

verleend voor het Schip de Mentor  met als Kapitein Boon Lips Jans thans liggende te IJlst enz. jaar 1840 (3) 

6683 2 deel 1 

Blz. 7 
04-01-1819 

Boon Mesch van der ….? (Mr.) Ouderling te Delft tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: 

Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e 
december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter 

vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 
1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten 

voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6683 2 deel 2 

Blz. 8 
04-01-1819 

Boon Mesch van der ….? (Mr.) te Delft wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van 

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

6671 54 deel 2 

blz. 8 
22-01-1818 

Boon Mesch van der ….? Mr. te Delft Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Ouderling 

wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft 
de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de 

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



6671 54 blz. 13 

22-01-1818 

Boon Mesch Van der te Delft 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) 

5672 53 

30-09-1891 

Boon Molema & Cock ----Bruinsma  P. Stoombootkapitein  te Dokkum  schrijft een door hem getekende brief aan 

de gedeputeerde Staten  en verzoekt een vergunning tot bevaren met zijne stoomboot “Veehandel III” enz.  enz. en 

de fabrikant Boon Molema & Cock schrijft  brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  dat hij verklaard 
dat in hun fabriek is gebouwd het schip de Hunze II in 1888 afgeleverd aan de Groninger Rotterdam Stoomboot 

Mij,  in 1889 de Libra  aan de heer Plantenga H. P. te Joure   en in 1889 de Stad IJlst aan de heer Jong de P, Pzn. Te 

IJlst in 1890 de Eendracht aan de heeren Bakker & Hoekstra te Langweer, verder een correspondentie daarover,  
jaar 1891 (6) 

5672 20 en 36 

17-07-1890 
24-02-1891 

Boon Molema---- Bruinsma  Pieter te Dokkum schrijft een brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  

met het verzoek dat wegens het toenemend gebruik van zijn schepen de Veehandel I en II in de vaart Dokkum – 
Leeuwarden—Harlingen  hij een derde boot laat bouwen bij de Firma Boon Molema te Hoogezand  met dezelfde 

afmeteingen als de Hunze II in 188 op dezelfde werf gebouwd hij vraagt nu enz. het schip voert dan de naam 

Veehandel III, enz. jaar 1890 2 dossiers  (12) 

9187 890 
04-07-1918 

Boon Pieter, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 

6872 05-04-1825 

15-A 

Boon Sijmon , (ondertekend met Simon Boon) onderwerp: de Grietman Huber J. L. (Johannes Lambertus) van het 

Bildt neemt de vrijheid om aan de Gouverneur van Vriesland voor te dargen om aan het verzoek vaan 

eerstvermelde te voldoen betreffende de laatste watervloed enz. enz.handgeschreven en een ondertekende brief door 

Simon Boon jaar 1825 (5) 

7993 105 , 72/5 
20-01-1837 

Boon Simon Scheepsreder jaar 1837 

6872 06-04-1825 

5-A 

Boon Simon van beroep Zeehandelaar wonende te Harlingen. Onderwerp de Tonnae dat die weggespoeld zijn 

wegens de laatste Watervloed enz. jaar 1825 (3) 

8356 328/27-5               
03-04-1841 

Boon Simon wonende in wijk I. 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) 

6871 22-03-1825 

11/7-C 

Boon van den Hendrik Hanses 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) 

6673 118 + 71 
Jaar 1818 

Boon van der , Metch  A. S. Doctor te Delft Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  (3) jaar 
1818 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Boon van der Hendrik Hanzes te Kollumerland en Nieuwkruisland staat vermeld op een document genaamd 

Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de 

Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6250 947 

08-10-1814 

Boon van Johannes Martens, ----  Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een 

antwoord op haar request betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van 
de helft van het veer varende op Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz.  dit document wordt 

ondertekend door Dalmolen H. Schout van Haske en de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: 

Lieappens?  And. , Knobbs R. K. , Loo F. J. C., Homans C., Kooiker S. G.,  Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. 
Jacobs  ook haar request in een zelf geschreven brief met haar handtekening waarin zij o.a. vermeld dat de 

navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel  Boon van Johannes Martens, Knobbe Roelof Koops, Smijnga 

Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje Hendrik, Vries de Anne Haitzes  jaar 1814 (7) 

6833 27-A blz.12 
06-02-1824 

Boon van Mart te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen 
of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten 

der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 

13 

8199 729/5, 290 

Bladz. 37-v 

17-07-1839 

Boon van Piebe Joh’s te Haske 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) 

9725 Deel 2 
16-07-1890 

Boon Wijmbritseradeel Kapitein op de Albatros komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de 
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart 

of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1890 (2) 

6408 287 
02-08-1816 

Boon wordt alleen met de familienaam vermeld in een document Commissariaat Generaal voor de Liquadatien met 
de Fransche Zaken die aan de heer Commissaris te Parijs zijn overhandigd als Pensions de la Hollande betreffende 

Pensioenen onder het Fransche Bestuur betaald enz. jaar 1816 (3) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 6 
06-02-1824 

Boonders Molenaar J. S. te Puttershoek, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de 

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

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

6833 38-D deel 2 
Blz. 9 

06-02-1824 

Boonders Molenaar J. S. te Puttershoek, 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 

9414 188             

21-07-1914  

Boone Jan te Breda, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en 

Congierge  in de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt 

vermeld jaar  1914 (3) dossier (8) 

8306 1025/4, 22-
A 

15-10-1840 

Boone P. Op de Abt Chalouproeyer jaar 1840 



6866 04-02-1825 

28-B 

Boone P. wegens 13 dagen kostgeld over de enz. Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording 

welke zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 

1825 (6) 

6869 26-02-1825 
21-A  

Boone Paulus Chalouproeijer hij staat op een document met 5 kolommen informatie dat hij bekend ontvangen te 
hebben (en zet zijn handtekening daarvoor) van de Commisen Visiteurs aan boord van ’s Rijks Uitlegger Boreas bij 

de Engelsmansplaats de somma van enz. jaar 1825 (2) 

8375 716-3_3F 

22-07-184 1 

Boone? V.d. Leentje Hotzes vrouw van S. van Sinderen , Vledder is de plaats van waar opgezonden en 

Westdongeradeel 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) 

8257  65/29 

20-01-1840 

Boonemmer  J. W.hij is de Nieuw benoemde Onderwijzer op de Hoofdschool te Haulerwijken dat hij zal worden 

uitbetaald de Rijks Jaar wedde aan die school verbonden enz. jaar 1840 (4) 

6382 20 nr.  230 
29-03-1814 

Boonemmer Auke Uilkes plaatsvervanger van Zee van der Jelger Jans 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) 

8224 1241/19 

06-12-1839 

Boonemmer Jochum Wijtzes hij is benoemd als onderwijzer in de Hoofdschool te Haulerwijk en op de 2e der 

maand december in functie getreden en dat Cats Kornelis Lieuwes toenmalig Winterschoolhouder enz. jaar 1839 
(3) 

6840 36-A  

blz. 39 
22-04-1824 

Boonemmer U Onderwijzer 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) 

6080 283 
20-03-1822 

Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met hunne handtekening) van 
Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is 

willen hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. 

enz. jaar 1822 (6) 

6397 670 

15-06-1815 

Boonen 1e Luitenant bij de Kavallerie 1e regiment Karabiniers hij wordt vermeld in het navolgende 

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

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van 
Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, 

Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5) 

6854 30-C 

23-09-1824 

Boonen Philipp Jaques geb. 09-04-1802 Geetbetz ,Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van 

ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een 
overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4) 

6274 902 

20-03-1816  

Boonsma A. L. Hij ondertekend mede als lid van de Gemeenteraad van Berlikum een brief aan de Gouveneur van 

Friesland bereffende geleverde paarden enz. enz. jaar 1816 (2) 

6250 1021 
24-10-1814 

Boonsma Jan van beroep Tapper te Huizum, hij wordt vermeld  als Debiteur op een staat van  uitgaven gedaan door 
den Schout van Huizum i.v.m. de manschappen der Landstorm  geposteerd op de Zwarteweg enz. jaar 1814 (2) 

5666 25 

22-11-1883 

Boonsma S. Oostermeer Stoombootonderneming, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 22-11-1883 

6254 140-B-blz. 

28 

17-01-1815 

Boonsma Sybout Sjoerds de erven uit een huis in de Speelmanstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine 

Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der 

Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

6418 255-B 
01-06-1817 

Boonstra  Egen Jacobs 270 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende 

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

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

9186 188 

16-01-1918 

Boonstra  Jalte Jubbega Schurega Veldwachter te Schoteland jaar 1918 (2)  

6261 896-17 
02-09-1815 

Boonstra A.  Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district 
Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks 

Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 

enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (4) (24) 

7977 140-7 

08-02-1837 

Boonstra A. en R.  te Harlingen wordt vermeld in een staat van Requesten om vrijdom van den Accijns op Turf 

voor zijn Kalkbranderijvoor 20.000 Tonnen enz.  jaar 1837 (5) 

6623 109 

08-01-1814 

Boonstra A. F.---- 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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 2 

17-09-1839 

Boonstra A. L. , 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) 

9181  1923 

01-11-1915 

Boonstra Age,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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



6243 191-24? 

06-03-1814 

Boonstra Albert F. , 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) 

6051 

 

777 

30-10-1819 

Boonstra Albert Harrijts----  Bos P. H. welke tot pikeur 2e klas enz. afstand heeft gedaan ten behoeve van  

Brandsma Jan Hellebrands te Surhuizum  hij heeft dit jaar aangenomen het werk aan de  binnen en buitensluis  
genaamd Munnekezijlen met als zijn borgen  Boonstra Albert Harrijts,  Boonstra Harrijts Albert enz. 1819 (4) 

9725 Deel 2  

Blz. 168 

00-00-1896 

Boonstra Albert,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen 
info. jaar 1896 (2) 

9180 264 

06-02-1915 

Boonstra Albert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9181  2110 

08-12-1915 

Boonstra Albert,  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) 

6256 313 

29-03-1815 

Boonstra Albert,  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) 

9725 Deel 2  

Blz. 125 
00-00-1892 

Boonstra Albert, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen 

info. jaar 1892 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 127 
00-00-1893 

Boonstra Albert, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen 

info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 4 

00-00-1862 

Boonstra Albert, 7e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 

no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1862 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 121 
00-00-1892 

Boonstra Albert, 7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen 

info. jaar 1892 (2) 

6698 338 

00-11-1820 

Boonstra Alle Sakes Ferwerd Snikschipper jaar 1820 

8168 170/18, 264 

15-02-1839 

Boonstra Alle Sakes Marrum Schipper Baas jaar 1839 

8356 320-3 
02-04-1841 

Boonstra Anne Folkerts ---- Boonstra Arjen Johannes * ca. 1800 zoon van Boonstra Anne Folkerts en Jong de Antje 
wordt vermeld in een document staten van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals 

geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4) 

3622 A-10, 2 
blz. 1 

register 

9170 
15-03-1873 

Boonstra Anne Harrits, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 
jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  

blz. 1 

24-03-1868 

Boonstra Anne Harrits, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 
blz. 1 

register 

9168 
22-02-1873 

Boonstra Anne Harrits, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 
jaar 1873 (3) dossier (9) 

8356 320-3 

02-04-1841 

Boonstra Arjen Johannes * ca. 1800 zoon van Boonstra Anne Folkerts en Jong de Antje wordt vermeld in een 

document staten van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere 

kenmerken waar gedoopt en opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4) 

6833 27-A blz.12 

06-02-1824 

Boonstra Arjen te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen 

of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten 

der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 
13 

6407 190A 

29-04-1816 

Boonstra Auke G’ts staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. 

genaamd Nominative Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) 
dossier (12) 

6040 843 

20-11-1818 

Boonstra B. P. Doopsgezind Leeraar te Britswerd een request om verhoging van zijn tractement enz. jaar 1818 (1) 

9187 1644 
06-11-1918 

Boonstra Berend, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 



6848 12-A  

10-07-1824 

Boonstra Boer Pieters Leraar der Doopsgezinden op Terschelling verzoekt vrijstelling van een boete enz (1) jaar 

1824 

6380 13 nr. 79 

29-01-1814 

Boonstra Bonne Hendr. te Gorredijk, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter 

aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven 
manschappen van de Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6) 

9181 1645 

03-09-1915 

Boonstra Brant,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (3) 

6041 919 

25-12-1818 

Boonstra Broer Pieters doopsgezind leeraar te Britswerd verzoekt verhoging van zijn Tractement omdat het ledental 

enz. enz.  en dat de fl. 400 die hij nu heeft niet voldoende is voor de stand enz. enz. jaar 1818 (1) 

6852 4-A 

31-08-1824 

Boonstra Broer Pieters, Leeraar der doopsgezinden op Terschelling verzoekt kwijtschelding van de boete die zij 

heeft gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de 
nalatenschap van Strikwerda Jan Pieters, jaar 1824 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Boonstra C. 7 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat 

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

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 

HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

8356 328/27- 6            

03-04-1841 

Boonstra C. A. nr. 116 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) 

7977 141-1 

09-02-1837 

Boonstra Cele---- Boonstra Hendrika Sakes of Damstra ….? een Koninklijke magtiging en bepaling dat als zij 

volharden bij hare vroegere onwil mogt weigeren om zich met haren op gelijke wijze verpleegd wordende oudste 

kinderen  Sake en Cele te begeven te Veenhuizen enz. enz maar dat zij vindt zelf in het onderhoud van haar en are 
kinderen enz. jaar 1837 (8) 

6378 23 

07-12-1813 

Boonstra Corn’s Gooijes * 1795, wonende te Heerenveen, hij wordt vermeld op een document van manschappen 

welke zich vrijwillig voor den dienst hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3) 

8383 883/17 
07-09-1841 

Boonstra Cornelis Alberts,  veranderingen in de zomerstelling der schutters gedurende augustus 1841 (3) 

9134 1081-15 

19-04-1883 

Boonstra Daniel Timmerman te Harlingen ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 

(1) (compleet 3) 

9126 1043-15 
1879/1880 

Boonstra Daniel Timmerman te Harlingen Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele 
belasting dienst jaar 1879 (3) 

8204 829/20, 264 

Blz. 7 
12-08-1839 

Boonstra Dirk Berends hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van 

het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 
(5) dossier (13) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Boonstra Dirk Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement jaar 1916 

9180 330-22 
17-02-1915 

Boonstra Dirk Met signalement  Politiedienaar Leeuwarden jaar 1915  (4) 

9184 155 

03-02-1917 

Boonstra Doede, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats 
enz. ,  jaar 1917 (4) 

8309 1111-18 

09-11-1840    

Boonstra E. E.  te Hardegarijp een aantekening betrefende zijn Reclame wegens de Personele Belasting enz. jaar 

1840 (3) 

6840 36-A  
blz. 38 

22-04-1824 

Boonstra E. H. de weduwe Renteniersche, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

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

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

6424 584 

02-12-1817 

Boonstra E. J. 12 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel  Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de 

staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een 

brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga 

van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 27-v 

17-07-1839 

Boonstra E. S. te Poppingawier is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive 

den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te 

betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5 
17-07-1839 

Boonstra E. S. te Rauwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 14-v 
17-07-1839 

Boonstra E. X. te Bierum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der 

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

6010 208 

03-04-1816 

Boonstra Eedsge de weduwe---- Asperen van G., Binnis Gerben en Zonen, Binnerts Eeltje Tjallling, Andriessen K. 

Y. en Boonstra Eedsge de weduwe allen kooplieden in Boter, Kaas, Spek, Vlees en Granen wonende te Grouw zij 
verzoeken een restitutie van een reeds betaalde aanslag der belastingen enz. enz. jaar 1816 (2) 

6424 584 

02-12-1817 

Boonstra Eelke Jacobs 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Utingeradeel 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) 



8225  1253-13, 22 

10-12-1839 

Boonstra Eelke te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en 

bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van 

woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke 

gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  
November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)  

6393 183 

18-03-1815 

Boonstra Eerke Jacobus komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats 

waarheen vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende het 
3e Bat. Infant.  Der Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde 

gemeente enz. zich dadelijk en met spoed enz. Jaar 1815 (3) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Boonstra Egbert  Zweetzes 77 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) 

6404  80 

08-2-1816 

 Boonstra Eise Gerrits wordt vermeld op bedoelde lijst>>> Jongh de C. C. Schout van de Gemeente Tjallebert  een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Nominative opgave der 

Manschappen ingelijfd in de byzondere Corpsen der Nationale Militie, die door overlijden van broeders en 
anderszins wettige gronden van vrijstelling hebben verkregen (een document met 12 kolommen informatie) enz. 

jaar 1816  (3) 

8379 806-9 

17-08-1841 

Boonstra F.  de weduwe wordt vermeld in een  document van de Minister van Justitie aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende enz. jaar 1841 (3) 

6016 716 

27-11-1816 

Boonstra F. A.  een brief betrefende zijn tractement over het 3e kwartaal van 1816 wat hij nog steeds niet heeft 

ontvangen wordt ook in genoemd de heer Sippama ….? Die de goedheid heeft gehad om  gemeld Tractement te 

avanceeren enz. brief onderteend door de dienaar van justitie Otterloo van G. J. op verzoek van Boonstra F. A.  die 
verklaard  dat hij niet kan schrijven enz. jaar 1816 (1) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 1 
17-09-1839 

Boonstra F. K. 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) 

6840 36-A blz. 8 

22-04-1824 

Boonstra Feike de weduwe Boerin 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) 

6401 

 

859-1+4 

10-10-1815 

Boonstra Feike staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de 

voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 
en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15) 

6385 144 

06-07-1814 

Boonstra Feike te Huizum 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) 

6278 195-9 
20-02-1817 

Boonstra Frans Tjebbes, 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) 

6632 1279 

13-10-1814 

Boonstra Frans Tjebbes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de 

Dorpe Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3) 

6383 75 

23-04-1814 

Boonstra G. A. te Sexbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de 

staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire 

zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 
(6) (Dossier 26) 

6833 27-A blz.13 

06-02-1824 

Boonstra G. de weduwe te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der 

Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en 
kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 

(3) dossier 13 

9187 1644 

06-11-1918 

Boonstra Geert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale 

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

9181 1413 

06-08-1915 

Boonstra Gerben Johannes,  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) 

6261 897-4 

02-09-1815 

Boonstra Gerrijt,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  

welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en 

Bureaukosten over 1811), akte jaar1815 (2) (9) 

6426 93 

24-02-1818 

Boonstra Gerrit Klazes---- Kannegieter J. President Burgemeester van Workum  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boonstra Gerrit Klazes  * 14-08-1799 welke op het 

register enz. jaar 1818 (1) 

8257  69/20, 3 

nummer 35 

20-01-1840 

Boonstra Gerrit L. 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) 

6378 95 
22-12-1813 

Boonstra Gerrit Renses, Koopman te Heerenveen hij heeft nog tegoed  twaalf guldens voor huur van de paarden 
welke door Rosen P?  de Russische Keizerlijke Overste zijn gebruikt  en ook nog een bedrag van vijf en twintig 

guldens twee stuivers en acht penningen  van de   van de Gemeente Haske enz. enz. jaar 1813 (2) 



5664 162, 38 

27-02-1917 

Boonstra H Holwerd Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

8280 526-1, 1 

22-05-1840 

Boonstra H. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke 
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en 

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

Friesland  (123) 

5664 274-a, 3 
27-02-1917 

Boonstra H. Holwerd Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

8308 1070-8 

537-579 
28-10-1840 

Boonstra H. J. 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) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 
13 

27-08-1839 

Boonstra H. J. 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) 

8211 988-3, 1 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Boonstra H. te Drogeham, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van 
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 

(7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6259 709 
13-07-1815 

Boonstra Harich Dirk  te Bergum, hij heeft wegens gegeven Onderwijs  aan de Pijpers van de Landstorm een 
rekening gestuurd van een tegoed aan de Schout van Bergum enz. jaar 1815 (2) 

9180 330-22 

17-02-1915 

Boonstra Harm Met signalementstaat van hem in zijn beroep als Politiedienaar te Leeuwarden jaar 1915  (4) 

9182 285/22 
07-02-1916 

Boonstra Harm wonende te Leeuwarden wordt vermel;d als Politiedienaar Met Signalement jaar 1916 

6254 145 

09-02-1815 

Boonstra Harrijt Dirks  Wegens geleverde dwarsfluiten,  Wordt vermeld als Crediteur op een staat van niet gedane 

en nog te doene uitgaven van  de Gemeente Bergum enz. Jaar 1815 (1) 

6051 
 

777 
30-10-1819 

Boonstra Harrijts Albert ----  Bos P. H. welke tot pikeur 2e klas enz. afstand heeft gedaan ten behoeve van  
Brandsma Jan Hellebrands te Surhuizum  hij heeft dit jaar aangenomen het werk aan de  binnen en buitensluis  

genaamd Munnekezijlen met als zijn borgen  Boonstra Albert Harrijts,  Boonstra Harrijts Albert enz. 1819 (4) 

6397 674 

12-07-1815 

Boonstra Harrit Dirks---- Sijtzama van  ….? Luitenant  Collonel Commanderende het 9e Battaillon Landstorm te 

Bergum ondertekend een brief dat gij zelf niet aanwezig is geweest bij het genoemde geval maar dat hij bij zig heeft 
geroepen en voor hem Compareerden en de verklaring allen ondertekenen en wel: Brouwer Hendrik Rinzes eerste 

Luitenant, Steensma Gerardus Jacobus  Tweede Luitenant, Jager Dirk Pieters Sergeant, Boonstra Harrit Dirks  

Korporaal, Pietersma Sije Dirks Piekenier alla van de tweede compagnie wonende te Bergum dewelke verklaarden 
dat op dat op zaterdag 3 juni  Braunius Arent die zig op het exercitie veld vervoegde en dat hij ondanks door de 

Kapitein verzocht wierd enz. en dat Braunius Arent daarop IJzelijk begon te vloeken en te Schelden enz.  jaar 1815 
(4) 

3622 A-3 

blz. 7 

05-01-1848 

Boonstra Harrit Fokkes, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) 

dossier (8) 

3622 A-10, 2 
blz. 7 

register 

9170 
15-03-1873 

Boonstra Harrit Fokkes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 
jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-5  

blz. 7 

31-12-1852 

Boonstra Harrit Fokkes, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) 

dossier (8) 

3622 A-6  
blz. 7         

12-01-1858 

Boonstra Harrit Fokkes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 
jaar 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-9  

blz. 7 

24-03-1868 

Boonstra Harrit Fokkes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 
blz. 7 

register 

9168 
22-02-1873 

Boonstra Harrit Fokkes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 
jaar 1873 (3) dossier (9) 

6871 22-03-1825 

11/2-C 

Boonstra Heere Pieters staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. 

Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst 
verlaten met jaar van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 



6871 22-03-1825 

11/1-C 

Boonstra Heere Pieters te Opsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van 

de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij 

missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

5675 12 
27-02-1913 

Boonstra Heinze J. en  Zweitsche G.,  beide en gezamelijke vrachtschippers , in een handgeschreven en door hen 
ondertekende brief   verzoeken zij om een vergunning om met 14 dagen een verhuisboedel naar Ureterp langs de 

vaart Drachten Ureterp te mogen vervoeren, tevens de correspondentie daarover jaar 1913 (5) 

8211 982/5 

24-09-1839 

Boonstra Hendrik Nuttes wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de 

overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 
1839 (4) 

7977 141-1 

09-02-1837 

Boonstra Hendrika Sakes of Damstra ….? een Koninklijke magtiging en bepaling dat als zij volharden bij hare 

vroegere onwil mogt weigeren om zich met haren op gelijke wijze verpleegd wordende oudste kinderen  Sake en 
Cele te begeven te Veenhuizen enz. enz maar dat zij vindt zelf in het onderhoud van haar en are kinderen enz. jaar 

1837 (8) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Boonstra Hijlke Johannes 183 Grouw 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) 

3701 16-D 

10-02-1842 

Boonstra Hinke Wisses, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de 

termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

6632 1276  

2e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Boonstra Hotse Alles, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de 

Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 

personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5) 

6623 205 

31-10-1813 

Boonstra Hotze A. 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) 

6382 20 nr.  50 

29-03-1814 

Boonstra Hotze Sjoukes----Haan de Klaas Hettes plaatsvervanger van Boonstra Hotze Sjoukes staat vermeld op een 

lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement 
Heerenveen nog mochten vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4) 

6840 36-A  

blz. 23 

22-04-1824 

Boonstra Hylke de weduwe Arbeidster 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) 

6840 36-A  

blz. 25 

22-04-1824 

Boonstra Hylke J. Bakker 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) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Boonstra IJsse Gerrits 13 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van 

Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van 
het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen 

welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4) 

8280 526-1, 36,1 

22-05-1840 

Boonstra J. E. 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) 

6302 62 

07-02-1823 

Boonstra Jacob Feikes,  hij wordt  vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van 

Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan  in den jare 1822 met in 

diverse kolommen de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum 
arrestering, datum loslating of vertrek en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823  (7) 

6382 7 nr. 15 

10-03-1814 

Boonstra Jacob Roels, Hij staat op een document van de Loting der Landmilitie van Beetsterzwaag met certificaat 

van het bewijs van dat hij al voor de 20e December 1813 reeds getrouwd was enz. jaar 1814 (2) 

9182 441 
08-03-1916 

Boonstra Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1916 (3) 

9182 243 

01-02-1916 

Boonstra Jacobus te Leiden 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) 

9181 2030 

25-11-1915 

Boonstra Jacobus te Leiden, 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) 

8345   79-33 
27-11-1840      

Boonstra Jan Georg Geb. 21-4-1807 Heerenveen. Flankeur bij het 5e Bat. infanterie van het Indisch leger  15-12-
1834 “Bij vonnis van den krijgsraad te Semarang, ter zake van insubordi-natie, tot doodstraf met den kogel 

veroordeeld zijnde, is dit vonnis bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof van Neerlandsch Indië, van den 

13den Maart 1835, gecorrigeerd, en de beklaagde veroordeeld tot vijf jaren kruiwagenstraf, met vervallen 
verklaring van den militairen stand”. Is na geëindigde kruiwagen straf , met het schip  “Oost-Indië” naar Nederland 

terug gezonden. jaar 1841  (4) 

9181 1413 

06-08-1915 

Boonstra Jelke Ruurds,  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) 



6840 36-A  

blz. 38 

22-04-1824 

Boonstra Jelle K. Schipper 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) 

6404  82 

17-02-1816 

Boonstra Jetske---- Olivier W. (Willem) Burgemeester van  Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat eene Boonstra Jetske weduwe van  Nagel Johannes dat 
haar eenige zoon Nagel Gerrit Johannes bij de loting van de Landmilitie en dat enz. jaar 1816 (2) 

8270 298/16,  

Blauw 14 

25-03-1840 

Boonstra Jochem Gaukes Huizum Schipper jaar 1840 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Boonstra Johannes Folkers 175 Huizum 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) 

6393 134 
28-02-1815 

Boonstra Johannes Piers Staat vermeld als Plaatsvervanger  op een document Lijst van de Contracten tusschen de 
Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 

opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6840 36-A  

blz. 27 
22-04-1824 

Boonstra Johannes Timmerknecht 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 140 

00-00-1894 

Boonstra Johannes,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen 
info. jaar 1894 (2) 

9180 1054 

05-06-1915 

Boonstra Johannes,  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) 

9187 890 

04-07-1918 

Boonstra Johannes,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) 

6381 106 en 127 
10-03-1814 

16-03-1814 

Boonstra Johannes----Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land 
Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer 

Jan Andries bevind  buiten het Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  angenomen 

en goedgekeurd door Lijcklama ….? Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 

30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en gegeseld is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de 

Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig allen bevonden hebbende ten huize van de Kastelein 
Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde rijden enz. enz. waarin vermeld de 

navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder Langezwaag oud 26 jaar , 

Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans Harmen, Huisman 
onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes, een 

Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters 

Gerhardus,  jaar 1814 (10) 

6383 82       
23-04-1814 

Boonstra K. A. te Suawoude 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) 

6070 424-3          

25-05-1821 

Boonstra K. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 
30-05-1818 

Boonstra Kl: (q?) hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, 

met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Boonstra Klaas Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

6278 194-4 

20-02-1817 

Boonstra Klaas Tjebbes de erven 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) 

6281 583- 137 

05-06-1817 

Boonstra Klaas Tjebbes de erven, 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Boonstra Klaas, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 
gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Boonstra Klaas, 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) 



6278 195-9 

20-02-1817 

Boonstra Klaas, 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) 

8050 34/6122,  

699/6 
14-07-1837 

Boonstra L.  J. Roordahuizum Beurtschipper Lwd. op Sneek jaar 1837 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Boonstra L. E. 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) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 3-

v 

17-07-1839 

Boonstra L. K. te Burum 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Boonstra Lieuwe Jochems 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt 

hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een 

bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons 

in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Boonstra Lieuwe Jochum 105 Marrum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, 

wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het depot der 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) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Boonstra Lieuwe Wobbes te Ferwerderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der 
manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen 

verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6843 30-C 

gehuwden 
D. 

21-05-1824 

Boonstra Lieuwe, 48 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) 

6285 1247- 63 
18-12-1817 

Boonstra Linse E. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den 
voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. 

in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

6843 30-C 

gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Boonstra Lucas, 21 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 13-v 

17-07-1839 

Boonstra Luitjen K. te Burum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der 
Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals 

beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6382 79 nr. 88 
31-03-1814 

Boonstra M. , 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) 

6830 18-A blz. 

15 
21-01-1824 

Boonstra M. P.  te Zurich 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) 

8280  517-11, 6 
19-05-1840 

Boonstra M. R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten 
der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 

Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in  het Kantoor Hardegarijp, Gemeente 

Bergum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6390 37 
20-09-1814 

Boonstra Menne Pyters, hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der 
gemeente Jorwert die aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen  

als officier met vermelding van rang en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3) 

6417 176  
3e Bataillon 

22-04-1817 

Boonstra Mijle Jacobs 1 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) 

6407 198-1-2-3 

04-05-1816 

Boonstra Mijle jacobs 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) 

6840 36-A  

blz. 27 

22-04-1824 

Boonstra Minne P. Timmerman 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) 

9188 615 1e afd. 
02-05-1919 

Boonstra Oege Dokkum Zijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum jaar 1919  (2) 



5664 3, 13 

20-04-1916 

Boonstra P. A. Molenend onder Oenkerk   Schip de Trijnwouden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5664 37, 13 

01-04-1910 

Boonstra P. A. Oenkerk - Molenend Schip de Trijnwouden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

5664 29, 16 
16-04-1903 

Boonstra P. A. Oenkerk / Molenend Schip deTrijnwouden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

5664 30 

17-04-1913 

Boonstra P. A. Oenkerk ~ Molenend Schip deTrijnwouden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 A.17 Bijl.35 
25-04-1912 

Boonstra P. A. Oenkerk naar Molenend Schip de Trijnwouden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

5664 A.Bijl. 35 

27-04-1911 

Boonstra P. A. Oenkerk naar Molenend v.v., Schip de Trijnwouden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

8214  1027/16 
bladzijde 4 

07-10-1839 

Boonstra P. M. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van 
Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, 

jaar 1839 (5) 

8280 526-1, 6 
22-05-1840 

Boonstra P. W.  te Sint Jacobi Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende 
de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn 

en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  

van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle 
gemeenten van Friesland  (123) 

9181  2110 

08-12-1915 

Boonstra Pieter Cornelis,  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) 

6840 36-A  

blz. 39 

22-04-1824 

Boonstra Pieter J. Timmerman van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  

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

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

Weidum en Ydaard (53) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Boonstra Pieter Johannes 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) 

8224 1236-5 

00-12-1839 

Boonstra Pieter M. wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker,  Betaalde en 

Gedane  posten op Memoriaal  van Franeker  jaar 1839 (3) 

8280  517-11, 47 

19-05-1840 

Boonstra R. de weduwe te Lemmer 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) 

7977 140-7 
08-02-1837 

Boonstra R. en A. te Harlingen wordt vermeld in een staat van Requesten om vrijdom van den Accijns op Turf voor 
zijn Kalkbranderijvoor 20.000 Tonnen enz.  jaar 1837 (5) 

6840 36-A  

blz. 23 

22-04-1824 

Boonstra Reinder 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) 

6393 134 
28-02-1815 

Boonstra Rinse Gerrits Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de 
Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 

opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

8200 738/10, 264 

20-07-1839 

Boonstra Rinse Martens Lemmer Zeevarende Baas jaar 1839 

6838 7-A bijlage 

1 Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Boonstra Roelof, 121 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Boonstra S. 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 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) 

6856 19-A 

13-10-1824 

Boonstra S. E. te Garijp een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens verzuim aangifte van zijn 

knechts in het patentrecht jaar 1824 (2) 

6845 32-A 
12-06-1824 

Boonstra S. R. een request van veenlieden en de borgen van hen waar hij ook in genoemd wordt jaar 1824 (9) 

7977 141-1 

09-02-1837 

Boonstra Sake---- Boonstra Hendrika Sakes of Damstra ….? een Koninklijke magtiging en bepaling dat als zij 

volharden bij hare vroegere onwil mogt weigeren om zich met haren op gelijke wijze verpleegd wordende oudste 
kinderen  Sake en Cele te begeven te Veenhuizen enz. enz maar dat zij vindt zelf in het onderhoud van haar en are 

kinderen enz. jaar 1837 (8) 

9184 839 
03-07-1917 

Boonstra Sije, 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) 



6418 255-B 

01-06-1817 

Boonstra Sipke M. 514 Lemmer 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) 

6257 410-11 

28-04-1815 

Boonstra Sybe 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) 

6032 170 
09-03-1818 

Boonstra T. A. te Leeuwarden  betreft declaratieen (met bedragen) van defroyementen van de Gerectsdienaren jaar 
1818 (3 

6424 584 

02-12-1817 

Boonstra T. F. 23 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat 

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

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 

HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6383 62 

02-04-1814 

Boonstra Teede Noisses te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de 

staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst 

aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26 

6851 26-A 
10-08-1824 

Boonstra Teede te Joure , Een afschrift van gedaan arrest(beslaglegging)  door den Deurwaarder Canerinus Joh. Een 
beschrijvinsbiljet  met de schuld en de beschrijving van de boedel  waarop beslag is gelegd jaar 1824 (4) 

3701 16-D 

10-02-1842 

Boonstra Teede Wisses, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de 

termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

9182 284 

09-02-1916 

Boonstra Tiede,  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) 

9184 276 

05-03-1917 

Boonstra Tiede, 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) 

6100 1215-5vv 
29-11-1823 

Boonstra Tjeble Klaases  te Burum,  hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Kollum enz. enz. 
jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

6066 

 

23 

09-01-1821 

Boonstra Tjeerd Alberts  ---- Vries de Sybren Oeges  Hij staat in een document vermeld van veranderingen binnen 

de Provincie:  dat hij op 1 November 1820   i.p.v. Boonstra Tjeerd Alberts  benoemd is tot assistent van de 
Scherprechter te  Leeuwarden jaar 1821 (1) 

6006 954-5 

06-12-1815 

Boonstra Tjeerd Alberts  te Leeuwarden staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. 

Leeuwarden voor de maand November van het jaar 1815 (1) 

6064 776  
01-11-1820 

Boonstra Tjeerd Alberts , Gerechtsdienaar te Leeuwarden is op de 27e der maan d Oktober aangesteld als assistent 
van den Scherprechter  i.p.v. Draaisma Klaas die op den 23e Oktober  overleden is  enz. jaar 1820 (1)  

6029 896 

17-12-1817 

Boonstra Tjeerd Alberts Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Leeuwarden  arr. 

Leeuwarden. Jaar 1817 (2) 

6026 665 
26-09-1817 

Boonstra Tjeerd Alberts,  Onderwerp: wegens het gedane transport van gevangenen enz. jaar 1817  (1) 

9725 Deel 2  

Blz. 144 
00-00-1894 

Boonstra Tjisse,  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 1894 (2) 

9181 1413 

06-08-1915 

Boonstra Tjitse,  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) 

9186 10 

03-01-1918 

Boonstra Tjitze, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 
plaats, Adres enz., jaar 1918 

3575 16 

11-11-1878 

Boonstra W. Hallum Schipper op de Hoop vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 

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

4635 A-1, 45 

28-06-1904 

Boonstra W. J. Pingjum Veldwachter   Betreft Schip De Hoop, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters 

van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

9414 190, 191             

18-02-1922  

Boonstra W. J., Dijkstra  A., Vries de J.  , en Feenstra H. , allen Veldwachters binnen de Gemeente Wonseradeel  

deze vragen wat aan de Burgemeester  en Wethouders wat buiten hun bevoegdheden valt, het verzoek is om de 

verleende ontheffing uit te breiden  enz.  verder de Salarissen zijn met fl. 50 verhoogd naar fl. 1900 per jaar plus 
kindergeld en vergoeding kleding enz. jaar 1922 (11) 

8285 615-2, 1 

19-06-1840 

Boonstra W. te Surhuizum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de 

Grietenij Achtkarspelen als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 

1840 (6) 

8211 988-3, 37 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Boonstra Wijtze F. te Oldeboorn wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat 
der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) 

9180 330-40 
17-02-1915 

Boonstra Willem Met signalement Veldwachter Wonseradeel jaar 1915 (3) 

9182 285/40 

07-02-1916 

Boonstra Willem Witmarsum Veldwachter Met Signalement jaar 1916 



3701 16-D 

10-02-1842 

Boonstra Wisse Taedes, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de 

termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

9187 1644 
06-11-1918 

Boonstra Wisse, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 

6626 487  blz. 8 

07-04-1814 

Boonstra Wobbe Lieuwes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in 

de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en 
te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

5664 162, 9 

27-02-1917 

Boonstra Z. Dokkum Schip de Juliana I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 274-a, 9 
28-02-1918 

Boonstra Z. Dokkum Schip de Juliana I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

3575 16 

11-11-1878 

Boonstra Z. E. Blija Schip deJonge Gosse vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 

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

9465 Deel 2, 26 

31-03-1856 

Boonstra Zweite E. te Blija Beurt en Veerdienst van Blija Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

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

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8). 

6303 532 
17-07-1823 

Boont Corneliske Hendriks----   Hanzes Hemke 15 jaren en Boont Corneliske Hendriks 13 jaren,   verder 
geboorteplaats enz. enz.  zij staan vermeld op een staat van  gearresteerde en opgezonden bedelaars naar de  

Ommerschans enz. jaar 1823 (3) 

6833 14-A, 7 
12-02-1824 

Boontje F. de weduwe 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) 

6005 938 blz. 5 
30-11-1815 

Boontje Roelof Hermanus 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) 

9181  1923 

01-11-1915 

Boontje Sjouke gehuwd met  Steigenga Antje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, 

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

9181  1923 

01-11-1915 

Boontje Sytske,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

1915 (3) 

6383 65 

02-04-1814 

Boontje Thomas T. 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 

9181  1923 
01-11-1915 

Boontje Trijntje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (3) 

6830 7-A 
15-01-1824 

Boontje W.---- Idsardi W. I. (Willem Idzes) Grietman van Westdongerradeel ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende een zzebrief uitgegeven aan Haantje Johan Schipper op de Kornelia, een 

Meetbrief aan Visser Wigle Anne & zn. te Workum Eigenaar van de Kornelia en Boontje W. te Texel Stuurman op 

de Kornelia enz. jaar 1824 (3) 

6293 46 

30-12-1818 

Boontje Wiebe Abes   hij is aangeslagen voor de som van fl. 9.=  ter repartitie ter vinding van het achterstallig 

Predicants Tractament over den jare 1817 en hij heeft zig beklaagd en zal daarvan door zijn request van verschoond 

worden enz. jaar 1818 (2) 

6661 137 blz. 7 
19-03-1817 

Boontje Wiebe Abes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het 
achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het 

Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie 

bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9) 

6677 316  

22-07-1818 

Boontje Wiebe Abes, Schippersknecht, Huis 98, 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 van de Predikant Dobelman J. (Jan)spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede 
voor het Onderhoud en Reparatien van de Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde 

Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12) 

9181  1923 

01-11-1915 

Boontje Wiebe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

1915 (3) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 9 

27-08-1839 

Boor de S. W. te Waaxens 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) 

3288 1-21 

10-04-1833 

Boorn de Rivier---- een dossier met een profiel tekening 25 ellen van de ophaalbrug No. 2 van enige ingezetenen 

van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833  Dossier  27 

6843 20-A 

21-05-1824 

Boornbergum---- Lijst met 90 namen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, onderwerp; Taxatie van 

de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde jaar 1824. (14 ) 

6056 218 
27-03-1820 

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

9134 1081-25 

14-04-1883 

Boornsma Lolke Gatses te Berlikum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) 

(compleet 3) 

6833 27-A, 3 
06-02-1824 

Boornstra J. 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 



9182 285/9 

07-02-1916 

Boorsma  Hendrik J.Hzn Dokkum Politiedienaar Met Signalement jaar 1916 

9181 1645 

03-09-1915 

Boorsma Anne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6840 36-A blz. 6 

22-04-1824 

Boorsma Auke Kornelis Arbeider 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) 

3622 A-3 
blz. 1 

05-01-1848 

Boorsma Corneliske Marks huisvrouw van Smedes Jan Melles, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 
aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos 

onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben 

Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen 
van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 1 
31-12-1852 

Boorsma Corneliske Marks huisvrouw van Smedes Jan Melles, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v 

aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos 
onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben 

Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen 

van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

6383 80       
23-04-1814 

Boorsma F. F. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de 
staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire 

zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 

(6) (Dossier 26) 

5664 3, 9 

20-04-1916 

Boorsma F. Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5673 

 

87 

29-03-1906 

Boorsma F. te Irnsum, een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Irnsum“  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 1906 (1) 

5664 23 

17-04-1913 

Boorsma Folkert Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 27, 8 
16-04-1914 

Boorsma Folkert Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 37, 9 

01-04-1910 

Boorsma Folkert Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

5664 A.10 Bijl.28 
27-04-1911 

Boorsma Folkert Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5664 A.13 Bijl.29 

25-04-1912 

Boorsma Folkert Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

5673 

 

97 

18-10-1906 

Boorsma Folkert te Irnsum, een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Irnsum“  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) 

6424 609 
10-12-1817 

Boorsma G. F. 9 is zijn volgnummer in de de Gemeente Idaarderadeel 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 (3) 

6257 438 

12-05-1815 

Boorsma G. J. , Wegens onderwijs  in de exercitien, wordt vermeld op een Staat der Kosten gemaakt ten dienste van 

den Landstorm in de Gemeente Anjum geduurende de jare 1814 enz. jaar 1815 (4) 

6258 603 

20-06-1815 

Boorsma G.----, Vermeld op de Staat van Begroting  voor onderhoud van gebouwen te Metslawier  en gedane 

uitgaven enz. enz.   jaar 1815 (2) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Boorsma Gabe Sike  576 Veenwouden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, 

wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel 

Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te 

Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6424 609 

10-12-1817 

Boorsma Gabe Sikkes 19 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Depot Compagnie wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een 

bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons 

in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

6398 715                
05-08-1815 

Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de termen 
van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van 

Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen 

Venekamp T. M.  en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet 
enz. jaar 1815 (5) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Boorsma Gabriel 499 Warga 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) 

3574 12 
18-04-1862 

Boorsma Geerd Lieuwes te Kollum staat vermeld in een document Openbare Aanbesteding met bestek en 
voorwaarden  wegens het plaatsen van bakens langs de Geul van het vaarwater de EIJDE EE ten westen van 

Bergumerdam Gem. Tietjerksteradeel met het bedarg van inschrijving enz.  jaar 1862  (9) 



3574 13 

21-07-1865 

Boorsma Geerd Lieuwes te Kollum staat vermeld in een document Openbare Aanbesteding met bestek en 

voorwaarden  wegens het plaatsen van bakens aan het Westeinde van het Bergumerdam Gem. Tietjerksteradeel met 

het bedarg van inschrijving enz.  jaar 1865 (9) 

6034 318 
04-05-1818 

Boorsma Geert---- Faber Hendrik Gerbens en Faber Jelte Gerbens, tegen beide is een vonnis gewezen door de 
rechtbank te Leeuwarden zij moeten 3 dagen in het zogenaamde “ Hondengat” te Kollum opgesloten worden , er 

komt een rekening voor verzorging van fl. 3.50 door de Kastelein  Boorsma Geert en de Grietman vind dat enz. enz. 

jaar 1818 (3) 

6383 128 
10-05-1814 

Boorsma Geert Jacobs te Collum  benoemd tot bestuurder der exercitiën van de Landstorm in de Gemeente Anjum 
hij niet beschikt over de bekwaamheid enz. er wordt voorgesteld dat ene Hieltjes ….? Voorheen Gardiaan van de 

Batterij op Oostmahorn enz. jaar 1814 (1) 

6245 399-7 
10-05-1814 

Boorsma Geert, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 
Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6278 195-3 

20-02-1817 

Boorsma Geert, Kastelein 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) 

8280 517-15,1 
19-05-1840 

Boorsma H. J. te Leeuwarden staat vermeld in een document aanschrijving 26 maart 1825 het doen van opgave van 
ingekomen  reclames tegen aanslagen voorkomende in de 2e Suplitoire Patent kohieren 1839 en 1840 enz. jaar 

1840 (3) 

9180 330-9 
17-02-1915 

Boorsma Hendrik JHzn. Met signalement Politiebediende Dokkum (3) 

5666  Jaar 1890 

akte 5 

Boorsma Hillebrand----  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 volgende vermeld:  ) 

5666 5 

13-11-1890 

Boorsma Hillebrand Warga Stoomvaart Reder en Winkelier, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

3580 71 

09-06-1846 

Boorsma 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) 

6253 96 
25-01-1815 

Boorsma J.  voor Pieken met het Verven, Wordt vermeld op de staat van Uitgaaf  gedaan op de post van 
onvoorziene uitgaven over 1814  op de begrooting van den Gemeente   Huizum enz. jaar 1815 (4) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 21-v 

17-07-1839 

Boorsma J. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam)  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) 

6838 7-A bijlage 

1 Mannen 
Crimineelle

n 

26-03-1824 

Boorsma Jacob F., 119 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document 

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

tevens van het getal der dagen van 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) 

6382 114 

09-04-1814 

Boorsma Jacob Takes--- Marcus Jacob Samuel hij wordt opgeroepen om ingelijfd te worden van het bataillon 

Landmilitie maar dat hij niet te Dockum te vinden is en dat de persoon van Werf van der Walle Melis enz. en 
geruild heeft met Boorsma Jacob Takes uit de Gemeente Ee enz. jaar 1814 (2) 

9180 420 

05-03-1915 

Boorsma Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (3) 

9182 284 

09-02-1916 

Boorsma 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) 

6843 30-C 
gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Boorsma Jacob, 883 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

Boorsma Jacob, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 

8102 34 , 744/8 
30-07-1838 

Boorsma Jan Douwes Schingen Schipper jaar 1838 

5664 162, 29 

27-02-1917 

Boorsma Jan Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 274-a, 29 

28-02-1918 

Boorsma Jan Irnsum Schip deIrnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

8383 874/9 no. 

15 
04-09-1841 

Boorsma Johan Fredriks--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen 

in depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3) 



6840 36-A blz. 3 

22-04-1824 

Boorsma K. J. Timmerman van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat 

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

Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, 

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

8199 729/5, 290 

Bladzijde 6 
17-07-1839 

Boorsma K. W. te Minnertsga is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 20-v 

17-07-1839 

Boorsma K. W. te Minnertsga is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8375 708-5_5 

20-07-1841 

Boorsma K. W. te Tzummarum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een 

door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten 

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

3622 M  

Stuk  2 
26-01-1877 

  

Boorsma Klaas is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven wordende 

bij de doorvaart van de ophaalbrug genaamd de Kingmatille gelegen over de Leeuwarden Harlinger Trekvaart in de 
gemeente Franekersadeel met als borg Anema Sipke en Span Hylke ook aanwezig de voorwaarden van 

verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1877 (5) 

3622 M  

Stuk  2 
26-01-1877 

  

Boorsma Klaas is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven wordende 

bij de doorvaart van de ophaalbrug genaamd de Kingmatille gelegen over de Leeuwarden Harlinger Trekvaart in de 
gemeente Franekersadeel met als borg Anema Sipke en Span Hylke ook aanwezig de voorwaarden van 

verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1877 (5) 

3622 M  
Stuk  2 

26-01-1877 

  

Boorsma Klaas is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven wordende 
bij de doorvaart van de ophaalbrug genaamd de Kingmatille gelegen over de Leeuwarden Harlinger Trekvaart in de 

gemeente Franekersadeel met als borg Anema Sipke en Span Hylke ook aanwezig de voorwaarden van 

verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1877 (5) 

6830 18-A blz. 
22 

21-01-1824 

Boorsma Klaas 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) 

6282 737-8 

07-07-1817 

Boorsma Klaas, Timmerman te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 

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

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

dossier (28) 

8375 708-5_40a 

20-07-1841 

Boorsma M. D. 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) 

8280 526-1, 40 
1, 2 

22-05-1840 

Boorsma M. D. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Wonse- 

         radeel 

Boorsma M. te Burgwerd 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) 

5664 37, 13 

01-04-1910 

Boorsma P. S. Garijp Schip de Kon. Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

5664 A.13 Bijl.35 

27-04-1911 

Boorsma P. S. Garijp Schip de Kon. Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5664 A.17 

25-04-1912 

Boorsma P. S. Garijp Schip de Kon. Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

5664 30 

17-04-1913 

Boorsma P. S. Garijp Schip de Kon.Schip de Kon. Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 3, 13 

20-04-1916 

Boorsma P. S. Garijp Schip de Koningin Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5664 3, 13 

20-04-1916 

Boorsma P. S. Garijp Schip de PrincesWilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5664 162, 29 

27-02-1917 

Boorsma Pier Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 274-a, 29 

28-08-1918 

Boorsma Pier Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-08-1918 

6840 36-A  
blz. 15 

22-04-1824 

Boorsma R. J. Timmerman van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende 
het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over 

hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, 

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

6282 737-5 
07-07-1817 

Boorsma R., Timmerman te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 
Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de 

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

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



8257  70/1, 4 

21-01-1840 

Boorsma Roelof Jacobs te Weidum, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der 

Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

5666 16  

08-08-1883 

Boorsma S. Oostermeer Beurtschipper Op de Antilope , Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 08-08-1883Dossier 
(8) 

5662 270,  81 

24-04-1884 

Boorsma S. Oostermeer Schip de  Oostermeer-Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884 

5662 29 
01-04-1885 

Boorsma S. Oostermeer Schip de  Oostermeer-Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885 

5662 36 

00-00-1885 

Boorsma S. Oostermeer Schip de  Oostermeer-Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885 

5662 49  en 36 
22-04-1886 

Boorsma S. Oostermeer Schip de  Oostermeer-Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886 

5663 142, 30 

16-04-1891 

Boorsma S. Oostermeer Schip de  Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891 

5663 15 
30-03-1898 

Boorsma S. Oostermeer Schip de  Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898 

5663 17+27 

08-04-1897 

Boorsma S. Oostermeer Schip de  Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897 

5663 29  en 32 

=Minuut 

19-04-1888 

Boorsma S. Oostermeer Schip de  Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888 

5663 31  en 66 
=Minuut 

18-04-1889 

Boorsma S. Oostermeer Schip de  Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889 

5663 44 en 36 

17-04-1890 

Boorsma S. Oostermeer Schip de  Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890 

5663 45 

20-04-1899 

Boorsma S. Oostermeer Schip de  Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899 

5664 29, 16 

16-04-1903 

Boorsma S. Oostermeer Schip de  Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

5664 1 

10-05-1900 

Boorsma S. Oostermeer Schip de Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900 

5666 6 

13-03-1884 

Boorsma S. P. Oostermeer Bestuurder Schip de Oostermeer - Opeinde, Dossier met Advertenties en ander 

publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 
1882-1918 

5666 Jaar 1884  

akte 6 

Boorsma S. P., ---- Wybenga D. B. te  Oostermeer , Atsma W. A., Reitsma B., Boorsma S. P., Veenland U. J. allen 

bestuurdesr van de stoombootdienst met het schip de Oostermeer Opeinde in een door hen getekende brief 

vermelden zij dat er een wijziging in de  stoombootdienst tussen Oostermeer Leeuwarden en Groningen Sneek. enz. 

z jaar 1884 (4) 

5666 Jaar 1883  
akte 16, 25 

Boorsma S., ---- Atsma W. A., Wijbenga D. B. Sz., Veenland U. J., Boorsma S., Wijnaarden G.,  Bestuurders en 
Beurtschippers van de Stoombootdienst van Oostermeer op Leeuwarden en Groningen op Sneek maken bekend dat 

vanaf Vrijdag 10 Augustus  een geregeld vervoer van Passagiers, Goederen en Vee zal plaatsvinden  een advertentie 

met daar ook de dienstregeling en tarieven de advetentie is ondertekend door eerstgemelden enz. jaar 1883 (4) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Boorsma Sikke gabes 18 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) 

6089 1194 blz. 14     

23-12-1822 

Boorsma Syne Rinzes onder Almenun 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) 

9465 Deel 2, 52 

10-03-1857 

Boorsma Tjerk Brandts te Warga, Beurt en Veerdienst van Warga naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register 

van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8). 

6840 36-A  

blz. 25 

22-04-1824 

Boorsma Tjerk D. Timmerman 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) 

6840 36-A  

blz. 25 
22-04-1824 

Boorsma Wijtse de weduwe Arbeidster 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Boorsma Willem K. , 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) 

6383 80       

23-04-1814 

Boorsma Willem K. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt 

op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 

Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, 
Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 



9921 30 

19-10-1882 

Boosman Jan Roels, Veldwachter te Nieuwehorne 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) 

8386 949/31 
20-09-1841 

Boosman R. te Heerenveen, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit 
anderen binnen deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als koper  van  

Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Schoterland 

Boosman te Schoterland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

6830 18-A blz. 
13 

21-01-1824 

Boot D. H. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de 

namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen 

bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6830 18-A blz. 

13 

21-01-1824 

Boot de Jan H. de weduwe te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of 

bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of 

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

6833 38-D deel 1 

Blz. 6 

06-02-1824 

Boot G. W. te Gorinchem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 9 
06-02-1824 

Boot G. W. te Gorinchem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6671 54 deel 2 

blz. 6 
22-01-1818 

Boot J. C. te Arnhem Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document 

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

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

6671 54 blz. 11 
22-01-1818 

Boot J. C. te Arnhem Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken 
der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van 

enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 5 
22-01-1818 

Boot J. C. te Arnhem Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken 
der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van 

enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6709 36 deel 1 

blz. 5 

16-01-1822 

Boot J. C. te Arnhem wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

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

provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6683 2 deel 2 
Blz. 6 

04-01-1819 

Boot J. C. te Arnhem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie 

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

6655  399 blz. 2 

29-08-1816 

Boot J. C. te Arnhem, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de 
voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 5 
06-02-1824 

Boot J. C. te Arnhem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 6 
06-02-1824 

Boot J. C. te Arnhem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6709 36 deel 2  
blz. 6 

16-01-1822 

Boot J. C. te Arnhem, 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) 

3622 A-10, 1 

blz. 1 

register 
9168 

22-02-1873 

Bootes Beitske Meines vrouw van Luimstra S. M. haar erven, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 

aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos 

onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben 
Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen 

van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 2 
blz. 1 

register 

9170 
15-03-1873 

Bootes Beitske Meines vrouw van Luimstra S. M. haar erven, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 
aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos 

onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben 

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



3622 A-9  

blz. 1 

24-03-1868 

Bootes Beitske Meines vrouw van Luimstra S. M. haar erven, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 

aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos 

onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben 

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

6859 9/A 

17-11-1824 

Bootes Doeke te Ballum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 

en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1) 

5675 30-2 
06-05-1915 

Booth  B. 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) 

5675 30 

06-05-1915 

Booth B. 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) 

8315 254 , 
1231/13 

14-12-1840 

Booth H. Amsterdam Schipper op de Bloke jaar 1840 

8120 254 ,  

1072/14 
29-10-1838 

Booth J. Rotterdam Schipper op de Judith Melbank jaar 1838 

6381 129 

13-03-1814 

Bootje Boote Theunis---- Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie 

Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat hij meestuurd 3 extracten uit het stamboek der 
gedeserteerden soldaten(aanwezig) met name Bootje Boote Theunis uit Heerenveen, Pool Dirk Minzende van 

Oudega en Vries de Wouter Douwes als volgt; een signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel meer info, enz.  

jaar 1814 (3) dossier (5) 

6271 574-3-A 
06-07-1816 

Bootmaker Siebren S?., 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) 

8342 37/1-7 
12-01-1841 

Boots Ale Jans Winkelier te Bolsward    , Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met 
beschrijving van de overtreding enz  (7)   

8386 949/42 

20-09-1841 

Bootsma  A. te Tirns 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) 

6625  330 

28-02-1814 

Bootsma  Gerben Gaukes---- Reneman F. Eerste Plaatsvervanger van den Vrederegter van het Canton Lemmer 

schrijft en ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland  dat 

gepasseerde saterdag hier gekomen zijnde om de gewone Regtdag te houden enz. fat de Zeilmakers Sleeswijk 

Rienk en Sleeswijk Sjoerd alhier, suspicie hadden, dat hunne Meesters Zeilmakers knegt Haagsma Hendrik 

Kornelis zich heimelijk meester gemaakt hadde van  Zeilmakers goederen uit hunnen winkel en deze Sleeswijk 

Rienk en Sleeswijk Sjoerd verklaard hebbende veel der gevonden goederen het hunne zijn enz. heb ik genoemde 
Haagsma Hendrik Kornelis in verzekerde bewaring genomen enz. er kwamen twee buren met name Visser Jacob 

Franzes en Hunsma Siemen zeggen dat Bootsma Gerben Gaukes geheel over de drank zijne huisvrouw zwaar 

mishandeld hadde enz. ik daar aanwezig was en na een gesprek er uit gegooit werdt en dat momet voor mij 
levensgevaarlijk was enz. terwijl hij gearresteerd was en overgebracht wilde zijn vriend Bontekoe Hette Innes hem 

bevrijden uit de handen van Boekweit Regnerus Jans maar de Velwachter Boer de Jan wist dat te voorkomen, 

verder een gedetailleerd verslag van wat er precies is gebeurd enz. jaar 1814 (7) 

8308 1070-8 

580-622 

28-10-1840 

Bootsma  J. L. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en 

ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames 
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag 

enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8378 777/2 

09-08-1841 

Bootsma  Jentje Lieuwes     ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius 

voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora 
Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella 

Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema 

Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  

gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van 

Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te 

Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma 
Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje 

Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje 

Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal 
staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4) 

8378 777/2 

09-08-1841 

Bootsma  Jentje Lieuwes  gehuwd met Heeres Tjitske Jans, een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hem en 

crediteur van de hypotheekverstrekker Boersma Hessel Keimpes Overal staat bij een omschrijving van het gekochte 
en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (9) 

5993 877 

03-11-1814 

Bootsma Ale Jans, hij is in gebreke gebleven  om zijn verschuldige belasting te betalen daarom zijn er goederen in 

arrest gesteld teneinde de daaruit achterstalige enz. enz. jaar 1814 (2) 

9181  1923 
01-11-1915 

Bootsma Andries,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming 

jaar 1915 (3) 



6282 737-11 

07-07-1817 

Bootsma Auke F., Boer te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 

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

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

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

6840 36-A  

blz. 44 
22-04-1824 

Bootsma Auke T. 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) 

6633 1357 
03-11-1814 

Bootsma Auke Tjietes----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) 

6870 09-03-1825 

34-1/2/3-C 

Bootsma Claas Cornelis---- Zaagman Jan Jetzes en Bootsma Claas Cornelis zijn te Sloten ingeschreven , onderwerp 

een meningsverschil of hij de loting van de militie moet doen te Balk of te Sloten enz. jaar 1825 (11) (5) 

9725 Deel 2 

Blz.63 

00-00-1886 

Bootsma Constantinus 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 

9725 Deel 2 
Blz.62 

00-00-1886 

Bootsma Constantinus 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 1886 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 67 

00-00-1887 

Bootsma Constantinus 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 1887 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 69 

00-00-1887 

Bootsma Constantinus 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 1887 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 72 
00-00-1888 

Bootsma Constantinus 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 1888 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 75 

00-00-1888   

Bootsma Constantinus 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 1888 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 66 

00-00-1887 

Bootsma Constantinus naar Engeland,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 
niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 

dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen 

info. jaar 1887 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 76 

00-00-1889  

Bootsma Constantinus naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen 
info. jaar 1889 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 79 

00-00-1889  

Bootsma Constantinus naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen 
info. jaar 1889 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 81-AA  
00-00-1889  

Bootsma Constantinus naar West Indie,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats 

(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan 
nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen 

info. jaar 1889 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 83  
00-00-1890 

Bootsma Constantinus naar West Indie,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats 

(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan 
nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen 

info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2 
Blz.59 

00-00-1885 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2) 

6661 137 blz. 8 

19-03-1817 

Bootsma Cornelis Aukes 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) 

6271 602 -4 
18-06-1816 

Bootsma D. F. staat vermeld op het document samen met 11  inwoners van Hennaard: Ter voldoening van de  de 
schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 

1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 

(5) 

8211 988-3, 20 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Bootsma D. J. te Warga wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 
dossier met ca. 1000 namen (132) 



8199 729/5, 290 

Bladzijde 2-

v 

17-07-1839 

Bootsma D. W. te Hennaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 
13 

27-08-1839 

Bootsma D. Y. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 8-
v 

17-07-1839 

Bootsma Durk W. 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) 

6100  1215-18 
29-11-1823 

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

8308 1070-8 

408-450 
28-10-1840 

Bootsma E. T. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag 

enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 8 

27-08-1839 

Bootsma E. t. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie 
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk 

geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. 

enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6069 279-B 

09-04-1821 

Bootsma Eeltje G. , 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) 

8220   1137/13 
Blz. 1 

06-11-1839 

Bootsma Eeltje T. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk 
het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 

november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, 

Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17) 

8308 2086-14 

01-11-1840 

Bootsma Eeltje T. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het 

inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden 

enz. jaar 1840 (1) dossier (5) 

6840 36-A  
blz. 50              

22-04-1824 

Bootsma Foeke B. Koopman     van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en 
Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en 

gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met 

Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, 

Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6840 36-A  

blz. 44 
22-04-1824 

Bootsma G. T.  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) 

7993 12 , 73/2                   

21-01-1837 

Bootsma Gerben Foekes 12-06-1799 Hommerts x  Marijke Andries Zondervan jaar 1837 

6864 26/1-C  

no.  190 
07-01-1825 

Bootsma Gerben Foekes te Franekeradeel 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) 

6282 737-10 

07-07-1817 

Bootsma Gooitsen T.,  Boer te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 

Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de 
Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien 

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

dossier (28) 

6422 458 1e 
Bataillon 

06-10-1817 

Bootsma H. Franeker 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) 

5664 43 

21-09-1903 

Bootsma Hendrik Schipper op een Trekschuit, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-09-1903 

6631  1114 
1e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Bootsma Hille 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)  

6261 900-4  

04-09-1815 

Bootsma Hommerts, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: 

Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden 

in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

8308 1070-8 

580-622 

28-10-1840 

Bootsma IJ. J. de weduwe te Loinga (Loёnga)  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) 



6255 263 

09-03-1815 

Bootsma Imte Johannes---- Alberda Jentje Alberts  en Bootsma Imte Johannes beide te Loënga in kwaliteit als 

kerkvoogden aldaar enz. Onderwerp: het onderhoud van de school de kerk en een schoolonderwijzer, wordt ook 

genoemd de heer Binkes ….? Enz. jaar 1815 (3) 

6060 480 
06-07-1820 

Bootsma Inte 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) 

4894 2306 

27-06-1899 

Bootsma J. J. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  

betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en 

Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom 
is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. 

Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  

verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot 
verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een 

klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de 
Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 3 
27-08-1839 

Bootsma J. L. te Workum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie 

van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk 

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

8280 526-1, 41 

22-05-1840 

Bootsma J. te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

8211 983/1 
24-09-1839 

Bootsma J. W.--- Jorritsma H. Apotheker, Chemist en Koopman te Sneek hij verzoekt vernietiging van een Proces 
Verbaal  van Bekeuring opgemaakt tegen Bootsma J. W. van beroep Beurtschipper van Sneek op Amsterdam 

wegens vervoer van 20 kannen alcohol enz. jaar 1839 (3) 

8254 17/5, 34 
06-01-1840 

Bootsma J. W. Sneek Beurtschipper Sneek -Amsterdam Baas jaar 1840 

6076 877 + 878 

13-11-1821 

Bootsma J. wonende te Embden  schipper op het gestrande Smakschip de Commersie komende van Hamburg naar 

Antwerpen het betreft de geborgen goederen van de lading zoals Kper, Wol, Koffijboonen en tabak tevens eneige 

vuren burger kisten enz. jaar 1821 (2) 

6255 208 

01-03-1815 

Bootsma Jan H. Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de 

Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en 

ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad 
enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  

jaar 1815 (4) 

9134 1696 

20-12-1883 

Bootsma Jentje Ymtes---- Jong de Pier Jz. te Hommerts, zijn aanstelling als lid van het college van zetters der 

belastingen i.p.v. de overleden heer Bootsma Jentje Ymtes jaar 1883 (3) 

6675 198 

10-05-1818 

Bootsma Joannes te Jouswier 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) 

6070 424-4          

25-05-1821 

Bootsma Joh’s hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

8280 526-1, 5 
22-05-1840 

Bootsma K. W. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en 

Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  

van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle 
gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 5-1 

19-06-1840 

Bootsma K., ….? te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van 

de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 

1840 (6) 

6867 09-02-1825 

38-C 

Bootsma Klaas Kornelis en  Saagsma Jan Jetzes beide komen voor op de lijst van gemelde ingeschrevene voor de 

nationale Militie van 1825 in Gaasterland en te Sloten woonachtig maar daar de ouders onderstand genieten wil de 
gemeente Gaasterland enz. jaar 1825 (4) 

6261 900-4  

04-09-1815 

Bootsma Klaas R., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: 

Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden 
in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 20-v 

17-07-1839 

Bootsma L. R. te Sexbierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 
8>> 

27-08-1839 

Bootsma O. T. 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) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 

11 
27-08-1839 

Bootsma P. E. te Loenga staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk 

geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. 

enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 



8308 1070-8 

580-622 

28-10-1840 

Bootsma P. E. te Loinga (Loёnga)  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) 

6644  826 

28-09-1815 

Bootsma Pieter---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend samen met de 

Raden Nauta R., Taconis H., Tuimelaar H., Haeften van B. C. G., Cate ten A., Mollema W., Fects L. een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende in de jaren 1811 ten tijde van de inlijving onder het Franse bestuur  is 

gevestigd geworden de Regtbank kn de Huizing van Notaris Bootsma Pieter tegen een enz. jaar 1815 (4) 

6082 453 

03-05-1822 

Bootsma Pieter E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

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

6069 279-B 

09-04-1821 

Bootsma Pieter E. , 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) 

6691 238 

00-00-1819 

Bootsma Pieter Eeltjes Boer te Heeg,  opgave aan het Venijn(Miltvuur)  gestorven beesten. Jaar 1819 (2) 

6070 424-6          
25-05-1821 

Bootsma Pieter Eeltjes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 
Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6070 
 

405 
18-05-1821 

Bootsma Pieter Eeltjes Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven 
Runderbeesten in den jare 1819  en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te 

weinig hebben gehad van de totale som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2) 

8361 434/6 sectie 

A. – B. 
04-05-1841 

Bootsma Pieter Eeltjes te Loenga staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de 

Grietenij van  Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking 
volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 

kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 

6>> 
27-08-1839 

Bootsma R. S. 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) 

6380 13 nr. 82 

29-01-1814 

Bootsma Rinse Sybes te Almenum, 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) 

6380 13 Lijst 1 

29-01-1814 

Bootsma Rinse Wybes te Almenum, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6) 

8280 526-1, 26 
1, 2, 3 

22-05-1840 

Bootsma S. 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) 

8165 146/15, 265 

08-02-1839 

Bootsma Siene Lieuwes Woudsend Sheepstimmer- Baas jaar 1839 

6256 371 

20-04-1815 

Bootsma Sijne R.---- Meijer Marcus Adams ,   Onderwerp een brief van de fungerende Officier bij de regtbank te 

Leeuwarden de heer  Eekma J. , dat hij van mening is dat voornoemde  in regten berekkelijk de aangifte van het 

Twente Rier inplaats van een Koe te ageren enz. enz.  en dat hij van mening is dat tegen de gecalangeerden geene 
actie behoort te worden geïnstitueerd deze bestaan  hierin dat blijken attestatie afgegeven door: Koopmans Marten , 

Stienstra Jochum Jans,  Bouma Geele, de z.g.n. Twenter Rier van de geboorte af tot aflevering aan  Meijer Marcus 

Adams door den laatste enz. enz.  en deze attestatie afgegeven door Jans Haring en Bootsma Sijne R.  enz. enz,  jaar 
1815 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

Bootsma Syne R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6070 424-4          

25-05-1821 

Bootsma Syne 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) 

6050 659 
11-09-1819  

Bootsma T. E.  hij ondertekend mede als zetter der belastingen een document betreffende een herziening van het in 
1815 opgemaakte releve der Landerijen van Wijmbritseradeel, overwegende dat er meermalen gegronde klachten 

over de onevenredige aanslagen enz. jaar 1819 (7) 

6840 36-A  
blz. 48 

22-04-1824 

Bootsma T. E. Slager van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton 
Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen 

betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, 

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

6078 95-21 

25-01-1822 

Bootsma T. E. te Nijland, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Nijland  enz. enz. jaar 1822 (2) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.  

11>> 
27-08-1839 

Bootsma T. T. de weduwe te Tirns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het 
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen 

gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele 

Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 



8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 

11 
27-08-1839 

Bootsma T. T. te Folsgare staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie 

van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk 

geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. 

enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8308 1070-8 

64-106 
28-10-1840 

Bootsma T. T.. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

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

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

(3) Dossier (11) 

6082 453 
03-05-1822 

Bootsma Teunis E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

8364 498/10, 10 
21-05-1841 

Bootsma Teunis E. de erven 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) 

6866 30-01-1825 
11-A 

Bootsma Teunis Eeltjes Boer te IJsbrechtum hij wordt voorgedragen als schatter  voor de Gemeente Woudsend 
voor het jaar 1825 enz. jaar 1825 (3) 

6868 22-02-1825 

19-A 

Bootsma Teunis Eeltjes te IJsbrechtum wonende wordt benoemd als schatter der belastingen voor het district van 

Woudsend enz. jaar 1825 (8) 

6868 22-02-1825 
19-A 

Bootsma Teunis Eeltjes te IJsbrechtum wonende wordt benoemd als schatter der belastingen voor het district van 
Woudsend enz. jaar 1825 (8) 

6048 448, 1-7 + 

10,27, 32 

06-07-1819 

Bootsma Teunis Eeltjes,  Een handgeschreven brief waar ook zijn handtekening op voorkomt. Onderwerp; de 

klacht dat zij als zetters  van de Gemeente Nijland hebben ingediend gegrond wordt verklaard enz. enz. en hij komt 

voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 
hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door 

de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz gereconstrueerd. jaar. 

jaar 1819 (10) hele dossier (30) 

6070 424-6          

25-05-1821 

Bootsma Theunis Eeltjes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6871 28-03-1825 
28-12-1825 

33/1-C 

Bootsma Theunis Eeltjes te Wijmbritseradeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd 
Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het 

meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. 

ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5) 

6060 480 

06-07-1820 

Bootsma Theunis Eeltjes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon 

die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

8280 525-A, 6 

21-05-1840 

Bootsma Tietje Teekes---- Zijlstra Durk Takes een extract uit het Stamboek van de Onder Officieren en 

Manschappen van mindere graden van het regiment Lanciers met 8 kolommen info zoals o.a. zijn ouders Jans 
Foeke en Bootsma Tietje Teekes en zijn Signalement enz. jaar 1840 (2) 

9180 330-17 

17-02-1915 

Bootsma Uiltje Edger Met signalement Veldwachter Koudum jaar 1915   (3) 

 

9182 285/17 

07-02-1916 

Bootsma Uiltje Edgers Oudum Veldwachter Met Signalement jaar 1916 

6864 15-A 

13-01-1825 

Bootsma W. D.   Vleeshouwer te Wommels een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake zijn 

bedrijf als Inlandsche Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd  voor een onoverdekte stal 
enz. enz. hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  jaar 1825 (3) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 24-v 
17-07-1839 

Bootsma W. D. te Hennaard 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) 

9921 17 

19-10-1882 

Bootsma W. E. Gemeenteveldwachter te Warns gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der 

Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 

(7) 

8308 1070-8 

107-149 

28-10-1840 

Bootsma W. T. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan 

de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 

(3) Dossier (11) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 8-
v 

17-07-1839 

Bootsma Willem D. 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) 

8214  1026/1-15 
07-10-1839 

Bootsma Willem Teunis te IJsbrechtum, , 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) 

9182 399 

24-02-1916 

Bootsma Wiltje hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  zijn ontslag als Veldwachter jaar 

1916 (4) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 

11 

27-08-1839 

Bootsma Y. J. te Loenga 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) 



6082 453 

03-05-1822 

Bootsma Yme 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) 

6070 424-6          
25-05-1821 

Bootsma Ymte Joh’s hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 
Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 

03-06-1819 

Bootsma Ymte Johannes Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 

belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Bootsma Ynte Joh.’s 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) 

5667 Jaar 1880 
akte 10 blad 

8  

Bootsma? D.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  alle aangezien sommige handtekeningen 
zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) n  Kooplieden een 

document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de 
handelstand enz. enz. jaar 1880 (2)) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 21-v 

17-07-1839 

Bootsman E. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam)  is Patentpligtig en 

staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 

een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 
personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 37-v 
17-07-1839 

Bootsman Hans Klazes te Heerenveen is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der 

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

8361 434/6 sectie 

D. 

04-05-1841 

Bootsman Hille de erven 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) 

8361 434/6 sectie 

A. – B. 
04-05-1841 

Bootsman IJnte Johannes te Loenga staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in 

de Grietenij van  Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking 
volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 

kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6) 

6077 1012 

18-12-1821 

Bootsman J. ---- Zeilinga  E. A. wonende te Schiermonnikoog hij ondertekend een brief betreffende dat hij 

gemachtigd is tot  reclame van 35 balen wol van het gestrande Smakschip de Commercion, Embden gevoerd 
geweest door de schipper Bootsman J. te  Embden komende van Hamburg met bestemming Antwerpen enz. jaar 

1821 (1) 

6079 130 + 131  
+ 197 

04-02-1822 

Bootsman J. ---- Zeilinga  Ede Abrahams wonende te  Schiermonnikoog, hij is gemachtigd en ondertekend 2 
documenten tot reclame van elf kisten Nurnberger waren en een vat ijzerwaren geladen in het verongelukte Schip 

de Commercion gevoerd door de schipper Bootsman …?, jaar 1822 (5) 

6076 899 + 904 

20-11-1821 

Bootsman J. (ook vermeld als Bootsman Y. A en J. A.) en ondertekend als J. A. Bootsman,  Schipper woonachtig te 

Embden, komende van Hamburg op weg naar Antwerpen en op het te Schiermonnikoog op 5 november 1821 
gestrande Smakschip de Commersion het betreft de inventaris van de geborgen goederen (deze lijsten zijn aanwezig 

in het dossier) enz. jaar 1821 (8) 

6086 847 
12-09-1822 

Bootsman J. A.  Kapitein op het Smakschip de Commercion, het betreft goederen afkomstig uit genoemd schip 
zoals 99 schijven koper en 18 vaten kopergeld enz. jaar 1822 (2) 

6080 279 + 290 + 

312 
19-03-1822 

Bootsman J. A. ---- Schultze A. W. verzoekt in een door hem ondertekende brief met eerbied aan de Gouverneur 

om den Strandvonder Feenenga R. M. op Schiermonnikoog te Authoriseren de gedeeltelijke lading van het schip de 
Commersion van Kapitein Bootsman J. A. vergaan op 5 november 1821 enz. jaar 1822 (4) 

6080 280 

20-03-1822 

Bootsman J. A. ---- Zeilinga Ede Abraham ondertekend een brief door hem gezonden naar de Gouverneur 

betreffende  de lading van het schip de Commersion van Kapitein Bootsman J. A.  op reis van Hamburg naar 

Antwerpen om den Strandvonder op Schiermonnikoog te Authoriseren  enz. jaar 1822 (1) 

6081 378 

13-04-1822 

Bootsman J. A. Kapitein op de Commercion afgeladen te hamburg met bestemming Antwerpen geladen met o.a. 60 

platen Koper, enz. jaar 1822  (1) 

6085 728 

05-08-1822 

Bootsman J. A. Kapitein op de Commercion het betreft de geborgen lading zoals 18 vaten Kopermunt enz., jaar 

1822 (1) 

6082 486, 153-2 

17-05-1822 

Bootsman J. A. Kapitein op de Commercion jaar 1822 

6081 340  

04-04-1822 

Bootsman J. A.---- Zeijlinga E. A. een autorisatie op de Strandvonder betreffende de geborgen lading zoals o.a.  de 

verkochte tabak van het verongelukte schip de Commercion met als schipper  Bootsman J. A. enz. jaar 1822 (2) 

6077 1006 

17-12-1821 

Bootsman J. Embden kapitein op het gestrande Smakschip  de Commersion, het betreft de verkoop door de 

strandvonder van Schiermonnikoog van de scheepsvleet enz. jaar 1821 (1) 

6079 204, 16-18 

27-02-1822 

Bootsman J. Schipper op het Smakschip de Commercion, wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene 

summiere vermelding der strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 op het 
eiland Schiermonnikoog hebben plaatsgehad enz.  jaar 1822 (4) 

6077 951 + 962 

03-12-1821 

Bootsman J. wonende te Embden gevoerd hebbende het Smakschip de Commersion komende van Hamburg op 

weg naar Antwerpen, de strandvonder schrijft dat het hem byzonder aangenaam zou zijn dat de gemelde 
ongelukkige schipper toe te staan tot de verkoop de geborgen goederen en zijne enz.  Jaar 1821 (1) 

6076 899 + 904 

20-11-1821 

Bootsman J.. A.  (ook vermeld als Bootsman Y. A en J.) en ondertekend als J. A. Bootsman, Schipper woonachtig 

te Embden, komende van Hamburg op weg naar Antwerpen en op het te Schiermonnikoog op 5 november 1821 
gestrande Smakschip de Commersion het betreft de inventaris van de geborgen goederen (deze lijsten zijn aanwezig 

in het dossier) enz. jaar 1821 (8) 

6241 53                    

27-01-1814 

Bootsman Jan Wiebes  ----  Jong de Klaas Pieters  Onderwerp: het Veerschip van IJlst op Amsterdam, hij verkoopt 

de helft van dit veer aan Bootsman Jan Wiebes   beide te IJlst wonende enz.  verder wordt genoemd Wouters 
Andries Koopman te IJlst en Burger van die Stad., Scheltinga D. B. en Hambrouch W. H. , Tillersma  R.  jaar1814 

(17) 



5675 60 en 74 

07-03-1918 

Bootsman K. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl 

i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger 

zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd 

zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15) 

5997 307 

31-03-1815 

Bootsman Leentje 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  321 

6005 938 blz. 6v 
30-11-1815 

Bootsman Leentje 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) 

6274 887 

30-09-1816  

Bootsman P---- Scheltinga D de B. Presiderende op de Pauwenburg  heeft zich bij mij de Gemeente Ontvanger 

Jongstra F. A. (die dit stuk ook tekend) vervoegd om  uit kracht van  van den door de Notaris Bootsman P een 
gepasseerde procuratie enz. enz. jaar 1816 (1) 

6293 47-1, 2,13, 

14 
07-10-1818 

Bootsman P.  hij betaald fl. 400 en ontvangt een som van fl.3800.= enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en 

Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (4)  totale dossier (45) 

5997 253 

18-03-1815 

Bootsman P. een Ordonnancie ten zijn gunste wordt uitbetaald ten bedrage van f. 65- voor huur van het lokaal met 

verzek enz. enz. jaar 1815 (1) 

6288 309-6 
09-04-1818 

Bootsman P. 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) 

6293 47-16 

07-10-1818 

Bootsman P. op reis naar Uitregt---- Beets van ….? & IJzebrand,   Hoeksma tot Amsterdam ,  Bootsman P. op reis 

naar Uitregt ontvangt een som van fl.330 enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige 
district Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45) 

5997 280 

24-03-1815 

Bootsman P. te Heerenveen een Ordonnancie ten zijn gunste wordt uitbetaald ten bedrage van f. 780.- wegens huur 

enz. jaar 1815 (1) 

6288 309-11 
09-04-1818 

Bootsman P. van beroep Schipper 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) 

6272 679 
15-07-1816 

Bootsman P., Notaris  heeft de Gemeente Ontvanger Jongstra F. A  (die ook ondertekend)  verzocht een gedeelte 
van de gelden aan hem uit te betalen van de verhuring enz. jaar 1816 (2) 

5984 125, 125E-2 

16-02-1814 

Bootsman Pieter te Heerenveen wegens en dienst als Concierge, wordt vermeld op de staat van het geen nog 

wegens de menues depenses en frais de parquet van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te 

Heerenveen over het jaar 1813 moet worden uitbetaald enz. jaar 1814 (5) 

6034 398 

30-05-1818 

Bootsman Teunis Eeltjes 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) 

6076 899 + 904 
20-11-1821 

Bootsman Y. A (ook vermeld als Bootsman J. en J. A.) en ondertekend als J. A. Bootsman,  Schipper woonachtig te 
Embden, komende van Hamburg op weg naar Antwerpen en op het te Schiermonnikoog op 5 november 1821 

gestrande Smakschip de Commersion het betreft de inventaris van de geborgen goederen (deze lijsten zijn aanwezig 
in het dossier) enz. jaar 1821 (8) 

6083 522 + 541  

+ 586 

01-06-1822 

Bootsmann J. A. Schipper op de  Commercion gestrand op Schiermonnikoog op reis van Hamburg naar Antwerpen 

betreft een reclame van Visser Barend & zoon over de geborgen goederen zoals 102 schijven Koper en 18 vaten 

Kopermunt tegen betaling der berglonene en onkosten enz. en de verkochte natte en beschadigde Tabak enz., jaar 
1822 (5) 

6424 584 

02-12-1817 

Booy C. 15 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op 

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

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga 

van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6404  80 
08-2-1816 

Booy Fedde Hanses wordt vermeld op bedoelde lijst>>> Jongh de C. C. Schout van de Gemeente Tjallebert  een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Nominative opgave der 

Manschappen ingelijfd in de byzondere Corpsen der Nationale Militie, die door overlijden van broeders en 

anderszins wettige gronden van vrijstelling hebben verkregen (een document met 12 kolommen informatie) enz. 
jaar 1816  (3) 

9725 Deel 2  

Blz. 73 
00-00-1888   

Booy Pieter,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen 

info. jaar 1888 (2) 

3700 24-B 

nrs. 12 - 20 
03-02-1836 

Booy Saske Hanszes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland 

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

3700 24-C 

nrs. 12 - 17 
05-02-1837 

Booy Saske Hanze Molenaar Jantje Keimpess, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van 

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

3700 24-B 

nrs. 1 - 11 
03-02-1836 

Booy Saske Hanzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland 

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

3700 24-C 

nrs. 1 - 11 

05-02-1837 

Booy Saske Hanzes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland 

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

opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

6245 399-2 

10-05-1814 

Booyenga Johannes zijn vrouw op de begrafenis van ,  hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van 

de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2) 



8199 725-13 

17-07-1839 

Booyenga Pieter Pieters 32 jaar Deurwaarder bij de Belastingen wonende te Britsum hij is op het huis der gemeente 

binnen Leeuwarden gecompareerdals bij het bestuur bekend zijnde als ter goede naam en faam staande ingezetene 

der gemeente dewelk verklaard wel te kennen Gerdner John Hinderich van beroep Wever thans wonende te 

Lekkum zoon van Gerdner Johan Hinderich overleden en van Drekman Enne Weversche wonende te Burgsteinfurt 
geboren te Burgsteinfurt den 25-01-1798 en dat hij vreemdeling zijnde van zijn 18 tot 23e jaar als Weversknecht 

enz. jaar 1839 (7) 

6262 978-2 
13-10-1815 

Booyinga Joh’s 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) 

6626 506 

11-04-1814 

Booys – Aschenberg - en de weduwe Casius  en Zoonen---- Stralen Hend’k H. Commissaris Generaal voor de 

Binnenlandsche zaken ondertekend een brief dat voor zoo veel nodig enz. aan de Booys ….?, Aschenberg ….? En 
de weduwe Casius en Zoonen  gezamenlijk eigenaars van de Amsterdamsche Kunstcement fabriek een octrooi 

verleend is voor 20 jaar om te mogen fabriceren enz. jaar 1814 (6) 

6626 506 
11-04-1814 

Booys ….?---- Stralen Hend’k H. Commissaris Generaal voor de Binnenlandsche zaken ondertekend een brief dat 
voor zoo veel nodig enz. aan de Booys ….?, Aschenberg ….? En de weduwe Casius en Zoonen  gezamenlijk 

eigenaars van de Amsterdamsche Kunstcement fabriek een octrooi verleend is voor 20 jaar om te mogen fabriceren 

enz. jaar 1814 (6) 

6664 241-A  

jaar 1817 

Booys Jacob Remmelts, wonende te Kallenkote (Overijssel)  Solliciteerd naar de baan van Onderwijzer van de 

school te Gersloot (3) jaar 1817 

6388 95           18-

10-1814 

Boquette Th., Dublinga Daniel, Beenen van Daniel getrokken hebbende de nrs. 102, 135 en 175 zijn door de 

President Burgemeester van Harlingen gelast om zich morgen enz. enz. jaar 1814 (2) 

6020 139 

04-03-1817 

Borcel van Hogelanden J. wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en 

Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde 

Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de 
Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermaten G.  enz. jaar 1817 (3) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Borcharen van C. J. M. Douairière  van Lijnden te Beetsterzwaag 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) 

6863 33-A 

30-12-1824 

Borchart C. J. hij is benoemd als Agent van Politie jaar 1824 (5) 

8224 1240/7 

05-12-1839 

Borchers 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) 

8201 785/9 
Bladzijde 4 

07-05-1839 

Borchers B. J. Kapitein is met zijn schip de Alida op 5 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Stettin, staat vermeld op 
het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum 

met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8376 744-13 no. 

2 
30-07-1841 

Borchers Egbert Rubertus X Eltje Dina Doornbos Zeekapitein op de Baros jaar 1841 (4) 

8376 744-13 no. 

2 
30-07-1841 

Borchers Hubertus Herman * 28-10-1821, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en 

aanmerkingen Stuurman op de Baros (4) 

6422 499 

17-10-1817 

Borcherts Hendrik  33 jaar wonende te Havelte staat vermeld als voorgerdragen persoon in een door Lijcklama a 

Nijeholt de Militiecommissaris over een Militie Kanton in Vriesland ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de voordracht van enige personen tot Officieren  van enige Vacerende Plaatsen bij de 

Rustende Schutterij met vermelding welk Bataillon en Compagnie enz. jaar 1817 (6) 

6833 9-A 

09-02-1824 

Borchtochten----Belastingontvangers, een lijst met 98 Ontvangers van de provincie Friesland  en betaalde 

borgtochten met de namen van de notarissen  waar deze borgtochten gepasseerd zijn Jaar 1824  (29) 

6830 

  

8-A 

17-01 1824 

Borchward Joh. Kapitein gevoerd hebbende het Schip de Aurora die het ongeluk gehad heeft op de reis van Memel 

naar Londen in den nacht van 3 op 4 januari j.l. op de buitengronden van Ameland  te Stranden wordt vermeld in 

een brief van Visser & Zoon Barend aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1824 (5) 

6830 10-A 
15-01-1824 

Borchward Johan ---- Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Strandvonder van 
Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het gestrande  Galjas Schip Aurora 

gevoerd geweest door Kapt.  Johan Borchward met als lading Lijnzaat en Vlas en hij verzoekt om enz. jaar 1824 (2) 

6869 01-03-1825 
18-A-3 en 

18-8-A 

Borchward Johan Kapitein van het verongelukte schip de Aurora staat vermeld op een Summiere vermeld in de 
staat van de gemeente Workum, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de 

provincie Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (4) dossier (11) 

6386 111 en 112 

04-08-1814 

Border (Bordes) Hendrik---- Weide v.d. K. schrijft een brief aan zijn zoon waarin genoemd Mollema Hendrik en 

dat zijn zuster woont bij Pijtters Douwe enz. , verder een brief van de Luitenant Colonel Papendrecht van Hoijnet 
van het 16e batt. Landmilitie  Cantonnement Hulsteren bij Bergen op Zoom daar wordt in genoemd Border 

(Bordes) Hendrik die als remplaçant voor Doesburg van Benjamin H. Hz.,  verder een copie van de brief ten einde 

Hendrik Border (Bordes) in zijn ongeluk niet souden geraken door misleijding van sijn Stiefvader die hij gesegt 
heeft Weide v.d. K. te sijn jaar 1814 (3) 

8285 615-2, 37 

19-06-1840 

Bordes---- De Bordes Heijsterman te Amsterdam 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 Utingeradeel  in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. 

het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5) 

6386 111 en 112 
04-08-1814 

Bordes? (Border (Bordes) Hendrik)--- Weide v.d. K. schrijft een brief aan zijn zoon waarin genoemd Mollema 
Hendrik en dat zijn zuster woont bij Pijtters Douwe enz. , verder een brief van de Luitenant Colonel Papendrecht 

van Hoijnet van het 16e batt. Landmilitie  Cantonnement Hulsteren bij Bergen op Zoom daar wordt in genoemd 

Border (Bordes) Hendrik die als remplaçant voor Doesburg van Benjamin H. Hz.,  verder een copie van de brief ten 
einde Hendrik Border (Bordes) in zijn ongeluk niet souden geraken door misleijding van sijn Stiefvader die hij 

gesegt heeft Weide v.d. K. te sijn jaar 1814 (3) 



6301 334-10 

04-06-1822         

Bordius? Lubbe Sijtzes te Snikzwaag,  een Obligatie,  komt voor op de staat  der Bezittingen Inkomsten, Schulden 

en Uitgaven van de Kerkvoogdij van  Snikzwaag, Westermeer  en Joure  van den 9e October 1820 tot den 9e 

October 1821 enz. enz. jaar 1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21) 

6383 60 
02-04-1814 

Borduin  Sytze Lubbes te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de 
staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst 

aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6383 60 

02-04-1814 

Borduin Eesge Lubbes te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de 

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

3701 16-C 

14-03-1839 

Borduin Geertje Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de 

Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

3701 16-D 

10-02-1842 

Borduin Geertje Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de 

termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

6383 59 

02-04-1814 

Borduin Lubbe S(ytzes) te Snikzwaag , Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld 

op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter 

opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6387 139 

22-09-1814 

Borduin Sietse Dirks in dit document wordt gesproken over het doodextract van hem en dat hij op den 16e 

september op marsch van Oudenbosch naar Bergen op Zoom is overleden enz jaar 1814 (1) 

6242 90 

04-02-1814 

Boreas Hylke 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) 

6418 248-A  
 10e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Boredo Tjalling Oedzes te Lollum bij Bolsward wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier 
van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens 

besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6838 7-A bijlage 
1 Vrouwen 

Crimineelle

n 
26-03-1824 

Boree Dirkje, 205 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest 

geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het 

getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met 
overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke 

gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 
2 Vrouwen 

Huis van 

Justitie 

26-03-1824 

Boree Dirkje, 4 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) 

6045 240 

13-04-1819 

Boreel van Haarsma Anna Henrietta van Swinderen Douariere 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 jaar 1818 (4) 

6397 694 

29-07-1815 

Boreel van het regiment Huzaren No. 6 Luitenant Kolonel is benoemd tot Ridder in de derde klasse der 

Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 

Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 
waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 

1815 (8) 

6631 1066-17 
02-09-1814 

Borenga Tjibbe Sipkes 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) 

6028 791 

08-11-1817 

Borg ten Jan Leraar der Doopsgezinden, onderwerp; Hoge school te Franeker, Doopsgezinde Kweekschool in 

Amsterdam. jaar 1817 (1)     

8258 85/3 
24-01-1840 

Borg ter  M. J. ter Borg uit Bellingwolde betreft Belastingen enz. jaar 1840 

6257 410-6 

28-04-1815 

Borg ter ….? Dominee, 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) 

8211 990/3 
26-09-1839 

Borg ter Willem Gerrits zonder beroep te Kollum komt voor op een documet van Declaratoiren van onvermogen 
voorkomende op het memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2) 

9181 1751 

06-10-1915 

Borg van den Albertus,  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) 

9186 374 

04-04-1918 

Borg van den Albertus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 (3) 

9186 146 

06-02-1918 

Borgards Elisabeth echtgenote van Nobach P. , 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 



8386 949/6 

25-09-1841 

Borger A (de weduwe) 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 ) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Borger A. de weduwe te Vrouwenparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der 
gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6626 487  blz. 4  
07-04-1814 

Borger A. de weduwe 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) 

8285 615-2, 6-2 
19-06-1840 

Borger A. J. de weduwe te Vrouwen Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke 
Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 

met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. 

jaar 1840 (7) 

6383 61 

02-04-1814 

Borger A. K. de weduwe te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: 

de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter 

opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)) 

6648 66 blz. 6 
14-02-1816 

Borger A. te Leijden Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de 

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

8364 498/10, 7 
21-05-1841 

Borger Aafke Joukes vrouw van Muller M. E. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van 
huizen in de Gemeente Sint Anna Parochie 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) 

6089 1214 
30-12-1822 

Borger Anne Kerstes ----Tijleman Sibbeltje wonende te Joure,  weduwe van de Professor Borger Anne Kerstes,  een 
handgeschreven brief met haar handtekening. Onderwerp: een verzoek tot gratificatie van fl. 300.=  ook wordt 

gesproken over fl. 500.= en een jonge zoon. Enz. jaar 1822 (5) 

6090 57 
18-01-1823 

Borger Anne Kerstes----Tijleman Sibbeltje wonende te Joure,  weduwe van de Professor Borger Anne Kerstes,   een 
brief van de Grietman van Haskerland dat zij wel ondersteuning nodig heeft i.v.m. dat zij om de beurt bij haar 

kinderen woont maar die haar ook niet kunnen onderhouden enz.    jaar 1823 (1) 

9181 1645 

03-09-1915 

Borger Baukje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6834 19-C 

21-02-1824 

Borger Carel Illes staat vermeld op een document 10e afdeling Infanterie Nominative Staat der Miliciens 

herkomstig uit de provincie Vriesland  enz. jaar 1824 (4) 

6253 45 
13-01-1815 

Borger Cornelis  wegens transport van Russische officieren, Vermeld op een document genaamd Specifieke staat 
van uitgaven gedaan op het fonds van onvoorziene uitgaven van Joure enz. enz. jaar 1815  (4) 

6383 61 

02-04-1814 

Borger Cornelis J. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat 

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

6424 609 

10-12-1817 

Borger D. A. 9 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 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) 

8375 708-5_6a 

20-07-1841 

Borger 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Het Bildt 

Borger de weduwe te Vrouwenparochie  staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij 
Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met 

de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken 

met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

6683 2 deel 1 
Blz. 7 

04-01-1819 

Borger E. A. (Prof.) Ouderling te Leyden tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de 
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 

4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der 

vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden 
veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te 

benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2 
blz. 8 

22-01-1818 

Borger E. A. (Prof.) te Leiden Gecommiteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Oud Ouderling 
wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft 

de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de 

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

6671 54 blz. 6 
22-01-1818 

Borger E. A. (Prof.) te Leiden Oud 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 9 

04-01-1819 

Borger E. A. (Prof.) te Leiden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur 

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

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

6671 54 blz. 13 

22-01-1818 

Borger E. H. (Prof.) te Leyden Oud 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) 



3701 16-C 

14-03-1839 

Borger Feikje Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de 

Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 

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

3580 123 
03-08-1847 

Borger Geeltje Heeres Joure  (Weduwe) Fokke Douwes de Jong wonende te Joure: Onderwerp: in een door haar 
ondertekend brief dat in haar eigendom het beurtveer Joure op Amsterdam en in manier zoals het huidige reglement 

en tarif enz. jaar 1847 (7) 

3581 11, 21, 22, 

23 
27-07-1848 

Borger Geeltje Heeres Weduwe va n Fokke Douwes de Jong wonende te Joure, houdende om aangevoerde redenen 

verzoek tot vaststelling  van het reglement en tarief , dit reglement en tarieven zijn ook in het dossier  enz. jaar 1848  
(31) 

5664 162, 11 

27-02-1917 

Borger H. Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 8 
17-04-1913 

Borger H. Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 A.5, Bijl. 11 

25-04-1912 

Borger H. Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

6424 609 

10-12-1817 

Borger H?. 40 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op 

de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een 

brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6383 59 

02-04-1814 

Borger Heer zijn weduwe te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  

de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter 

opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6838 7-A bijlage 

1 Mannen 

Huis van 
Justitie 

26-03-1824 

Borger Hendrik E., 225 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) 

6301 334-4, 5   
04-06-1822         

Borger Here de weduwe te Joure ontvangt wegens levering Bouwmaterialen enz. ,  komt voor op de staat  der 
Bezittingen Inkomsten, Schulden en Uitgaven van de Kerkvoogdij van Westermeer,  Snikzwaag  en Joure  van den 

9e October 1820 tot den 9e October 1821 enz. enz. jaar 1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal 

dossier (21) 

6296 265 

15-03-1820 

Borger J. de weduwe   ---- Eijck van W. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Haskerland,  Onderwerp:  

Het Tractement van de  Baljuw enz., ook een staat van Credit en debet betrekkelijk de Districts Kas van haskerland 

over 1811  die betreffen een aantal rekeningen daarin genoemd :  Borger J. de weduwe   betreft haar rekening, wat 
niet beschouwt kan worden als een particuliere zaak tussen hem en de Ritmeester Aardenburg  vermits op order van 

de toenmalige Municipaliteit van Joure en wel Schaap Harmen L. en Liewes Murk ten dienste van het 2e regiment 

Cavallarien door haar man is  geleverd en verhuurd een stallinge voor 8 paarden en nog een rekening voor 

geleverde vervrissingen aan de Militairen bij Sytzes Jeen, Wijnsma Johannes wegens vertering door de 

Chandarmes,   Cornelis Ruurd wegens wagen vragten,  Harmens Heinte en Fokes Foke,Oenes Jochum , Reinders 

Pieter, Pieters Sierd  allen voor Wagenvragten, zij hebben allen nog geld tegoed enz.enz. enz.jaar 1820 (8) 

6297 

 

 

341 

21-06-1820 

 

Borger J. de weduwe ---- Eijck van W. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Haskerland,  Onderwerp:  

Het Tractement van de  Baljuw enz., ook een staat van Credit en debet betrekkelijk de Districts Kas van haskerland 

over 1811  die betreffen een aantal rekeningen daarin genoemd :  Borger J. de weduwe   betreft haar rekening, wat 
niet beschouwt kan worden als een particuliere zaak tussen hem en de Ritmeester Aardenburg  vermits op order van 

de toenmalige Municipaliteit van Joure en wel Schaap Harmen L. en Liewes Murk ten dienste van het 2e regiment 

Cavallarien door haar man is  geleverd en verhuurd een stallinge voor 8 paarden zij hebben nog geld tegoed 
enz.enz. enz.jaar 1820 (10) 

6397 662 

13-07-1815 

Borger J. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 

Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 

waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar 
Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  

1815 (4) 

8350 184-11, 7 
23-02-1841 

Borger Jan Eeltjes staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van 
Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt afdeling 

Grenadiers enz. jaar 1841 (5) 

6402 

 

905 

01-12-1815 

Borger Jelle Annes wonende te Joure gewezen Jager bij de gelicencieerde Vrijwillge Jagers Compagnie van 

Vriesland in zijn requets door hem ondertekend geeft hij met verschuldigde eerbied te kenen dat hij mede naar de 
Fransche Grenzen is getrokken  en daar eenige maanden enz. ook een ondertekende verklaring van de Schout 

Everts Arend van Joure dat hij van onbesproken gedrag is enz. jaar 1815 (4) 

6401 
 

867 
(na 868) 

13-11-1815 

Borger Jelle wonende te Joure ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij uit hoofde van  den 
inval der overheerscher Buonaparte enz. dat hij in het Vriesche Vrijwillige Jegers enz. jaar 1815 (2) 

6838 7-A bijlage 

1 Mannen 
Huis van 

Justitie 
26-03-1824 

Borger Joh’s E., 227 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) 

3701 16-C 

14-03-1839 

Borger Johannes Jelles, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de 

Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

6383 60 

02-04-1814 

Borger K. A. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der 

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



6244 338 

21-04-1814 

Borger Kerst Annes wegens geleverd enz. in 1811,  Hij staat op een lijst van schuldeisers  van de gemeente Joure 

als volgt: wordt ondertekend (als leden der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van 

namen enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7) 

6253 44 
13-01-1815 

Borger Kerst Annes, Staat vermeld in de staat wegens hetgeen volgens ingekomen rekeningen wegens geleverde 
goederen  betaald moet worden op het onderhoud van de toren Nr. 30 van de staat van de Gemeente Joure over 

1814 enz. enz. jaar 1815 (2) 

6628 791 

16-06-1814 

Borger Klaas---- Kuik Jan Bartelds en Tanja Arjen Jans Armenvoogden van St. Anna Pariochie beide ondertekenen 

een document betreffende dat sindts eenige tijd alhier gewoont hebben Borger Klaas en zijne Huisvrouwe die 
wegens armoede enige onderstand hebben deze Klaas is te Minnertsga geboren  en heeft met zijn huisvrouw de 

laatste vijf jaren in St. Jacobi Parochie gewoond  tevens ondertekenen de Armen voogden van St. Jacobi Parochie 

Pars W. J. en  Kuiken ?. J. enz. jaar 1814 (2) 

3701 6-C 

07-02-1839 

Borger Leentje Arjens, 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) 

3700 6-C 

04-02-1837 

Borger Leentje Arjens, 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) 

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Borger P. A. te Joure 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) 

8280 526-1, 8 
22-05-1840 

Borger P. A. te Joure 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) 

8280 526-1, 37 

22-05-1840 

Borger P. A. te Joure 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) 

8211 988-3, 4 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Borger P. te Joure en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 

1000 namen (132) 

8211 988-3, 7 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Borger P. te Joure 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) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Borger P. te Joure 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) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Borger P. te Joure 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) 

8211 988-3, 37 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Borger P. te Joure 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) 

8211 988-3, 40 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Borger P. te Joure 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) 

8211 988-3, 41 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Borger P. te Joure 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) 

8285 615-2, 40-3 

19-06-1840 

Borger P. te Joure 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) 

8280 526-1, 36 

22-05-1840 

Borger P. te Joure 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) 

8211 988-3, 16 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Borger P. te Joure,  , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland 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) 



8285 615-2, 4-2 

19-06-1840 

Borger P. te Joure, 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) 

6833 27-A blz. 8 
06-02-1824 

Borger Pier te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 
bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der 

schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

6381 136 nr. 239 

4e kolom 
17-03-1814  

Borger Pieter Eizes, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den 

activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen 
staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14) 

6838 7-A bijlage 

1 Mannen 
Huis van 

Justitie 

26-03-1824 

Borger Sjieuke E., 226 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Borger Sjouwe Evert 16 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een 
bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons 

in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

5664 27, 3 

16-04-1914 

Borger W. Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 37, 3 

01-04-1910 

Borger W. Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

6425 32 + 44 

17-01-1818 

Borger Wiebe Annes ----Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de jongeling genaamd Borger als Leerling bij de Heer Brouwer van 
beroep Apotheker maar dat zijn moeder enz. jaar 1818 (4) 

6426 66 

05-02-1818 

Borger Wiebe Annes---- Meij de H. G. Burgemeester van de Stad Leijden ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij in den jare 1817 door den hoogleeraar Borger  geraadpleegd 
zijn of zijn broeder Borger Wiebe Annes voor de Nat. Mil. alhier moest worden ingeschreven enz. jaar 1818 (1) 

5663 26 

30-03-1898 

Borger Wytze Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898 

5663 27 
20-04-1899 

Borger Wytze Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899 

5664 23 

10-05-1900 

Borger Wytze Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900 

5664 29, 4 
16-04-1903 

Borger Wytze Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

5664 A.3, Bijl. 11 

27-04-1911 

Borger Wytze Hallum Stoomboot Ondernemer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5664 3, 3 
20-04-1916 

BorgerH. Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

8356 328/27- 6            

03-04-1841 

Borgers E. H. nr. 66 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) 

8285 615-2, 16 

19-06-1840 

Borgers P. te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij 

de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland 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 (6) 

5664 42 

15-09-1903 

BorgerWytze Hallum Schip de Lucifer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 15-09-1903 

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwarde- 

          radeel 

Borggrink J. C. 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) 

6404  58-2 

02-02-1816 

Borggrink Jan Cornelis staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den 

dienstdoende Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4) 

8375 708-5_23b 

20-07-1841 

Borggrink 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) 

6069 
 

342, 6 
28-04-1821 

Borgh de Anthony aan hem wordt betaald voor het perceel no. 4 en wel  f. 80.= 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) 

6264 1130 

22-11-1815 

Borgh ter Willem Chichorey Fabriquer en Wiersma Pieter Sjoerds Chichorey droger beide te Kollum wonende  

welke aan de havenmeester weigerden de bepaalde gelden te voldoen  enz. enz. jaar 1815 (1) 

6005 916 

15-11-1815 

Borgh ter Willem van beroep Chichorey Fabriquer te Kollum, na herhaalde klachten over de Weegmeester in de 

gemeente Kollum is er een verschil van mening tussen beide, en mede Wiersma Pieter Sjoerds Chichorey droger 

weigeren aan  aan de Havenmeester en Opsiener van de Turfmeter  te betalen enz. enz. jaar 1815 (2) 

6278 195-6 

20-02-1817 

Borgh ter Willem, Chicoreijfabriek 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) 



8172 240/24, 275 

04-03-1839 

Borgh van der J. B.Beurtschipper Baas jaar 1839  

6860 4-A 

27-11-1824 

Borghardt Christiaan, gewezen knecht in het voormalig tuchthuis te Coevorden, verzoekt aan de koning, om in een 

af andere betrekking te mogen worden geplaatst, enz. jaar 1824 (6) 

6675 198 
10-05-1818 

Borght van der Joannes te Woudsend 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) 

8214  1027/17  
07-10-1839 

Borghuis 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) 

8211 988-3, 1 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Borghuis H. te Pieterzijl en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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

1000 namen (132) 

6390 72 
30-11-1814 

Borghuis Krak ….?---- Swalve H. B. Koopman en wonende te Leeuwarden bij request vraagt hij ontslagen te 
worden als 1e Lieutenant bij het 2e Bataillon Landstorm enz. uit hoofde van de post van Kapitein door de 

benoeming van de heer Cats J. tot Majoor hij ten onregte gepasseerd is enz. verder genoemd de Luit. Colonel 

Katwinkel belast met de regeling van de Landstorm enz. de overleden heer Suringar P. J. verder wordt de heer Krak 
Borghuis bevorderd tot 1e Luit.  De heer Bolman tot 2e Luit. enz. jaar 1814 (3) 

7999 565-1  

08-06-1837 

Borgmeijer Herms Bernardus Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te Zwolle. Flankeur 25-5-1836 Overleden te 

Fort de Kock (Padangse Bovenlanden, 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Borgois Pieter Martinus 123 is zijn volgnummer en Leijden 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) 

6843 30-C 

gehuwden 

D. 
21-05-1824 

Borgring Harmanus, 321 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) 

5667 Jaar 1880 

akte 10 blad 

8  

Borgrink H.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van 

Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. 

enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in 
zitten, jaar 1880 (2) 

6100  1215-32 

29-11-1823 

Borgrink Hermanus  Koopman te Leeuwarden, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang 

van Leeuwarden  hij wordt voorgedragen voor de post van zetter te Leeuwarden, enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle 

plaatsen met zetters in Friesland. (48) 

8308 1066-9 

28-10-1840 

Borgrink Hermanus  thans Schutter, wordt benoemd en aangesteld  bij de Schutterij enz. jaar 1840  (6) 

8309 1103-13 
07-11-1840 

Borgrink Hermanus hij is bij Koninklijk Besluit benoemd als 2e Luitenant bij de Dienstdoende Schutterij te 
Leeuwarden en heden in handen van den Burgemeester den eed hebben afgelegd enz. jaar 1840 (3) 

6401 

 

870 

11-11-1815 

Borgrink J. C. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  

Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de 
voordragt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3) 

6402 

 

922-1+2 

09-12-1815 

Borgrink J. C. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, 

PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en 

aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke 
Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 

6396 619F 

23-06-1815 

Borgrink J. C. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van 

Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met 
Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Borgrink J. C. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) 
dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Borgrink J. C. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ameland  

Borgrink J. C. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar Ameland in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie 

(122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Het Bildt 

Borgrink J. C. 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) 

8285 615-2, 25,2 

19-06-1840 

Borgrink J. C. 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) 



8280 526-1, 23 

22-05-1840 

Borgrink J. C. 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) 

8285 615-2, 6-3 

19-06-1840 

Borgrink J. C. 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) 

6648 78 

24-02-1816 

Borgrink J. C.---- Wijnia A. M.  Schout van de gemeente Blija ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat er in het dorp Blija omtrent drie jaren en enkele weken een man is komen wonen met 

name Fennema Eit Wijtzes en zijn huisvrouw Tjebbes Sjoukje eb drie zeer gebrekkige kinderen welke met als 
Wolkammersknecht te dienen zijn huisgezin het brood won dat deze man is overleden op 25 juli 1814 te Blija en 

zijne weduwe niet in staat was de begrafeniskosten enz. ook een door Borgrink J. C. President van de Stadsarmen te 
Leeuwarden maar dat hij zestien jaar heeft gewoond in de Bagijnestraat in het huis van van der Weide en in diverse 

andere straten enz. jaar 1816 (4) 

6401 

 

857 

10-10-1815 

Borgrink J. C. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester 

van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 
vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (5 

6395 505 

21-05-1815 

Borgrink J. S. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad 

Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5) 

6395 423 
03-05-1815 

Borgrink Jan Christiaan ,1e Luitenant staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren 
welke Burgemeesteren van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier 

aan te beiden. enz. jaar 1815 (3) 

8375 708-5_18a 
20-07-1841 

Borgrink te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert 
Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en 

Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

6655  399 blz. 7 
29-08-1816 

Borgstein D. G. te Engelen, 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) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 

3>> 
27-08-1839 

Borgstra J. J. de weduwe te Nijega 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) 

6424 607 

11-12-1817 

Borgt van der Pieter 05-10-1792 Brussel wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van 

Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé 

en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het 

departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of 

Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt 
vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3) 

6622 2048 

04-12-1813 

Borgvink J. C. 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)) 

6843 30-C 

gehuwden 

D. 
21-05-1824 

Borgvink Jan Cornelis, 674 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) 

6397 670 

15-06-1815 

Borik van, 2e Luitenant in het Batt. L.M. No. N. hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. 

Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal 

gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist 

geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

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

van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 

6245 386 
08-05-1814 

Borkes Johannes de weduwe van, 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) 

6301 337 
04-06-1822         

Borkes Johannes te Makkum, aldaar opgerigt een Molen ter maling van Tarwe en Rogge enz. jaar 1822 (1) 

6632  

 

  

1237+1344 

25-10-1814 

 

Borkes Tabe Johannes Hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van 

Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk 

Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in 
deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis 

Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte 
zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten 

waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7) 



5673 

 

117 

03-07-1902 

Borkhuis Ludolf ---- Bruinsma Pieter Jans oud 44 jaar geboren te Akkrum 24-11-1857 , Stoombootkapitein  van de 

Sleepboot “Simson” aan hem is uitgereikt door de Rijksveldwachter Sytema Mattheus te Tietjerk op last van de 

Burgemeester een schrijven om te verschijnen in de vergadering  (een oproeping) van 3 Juli 1902  des namiddags 

ten ene ure , tevens een stuk van de Off. Van Justitie waarin staat dat de beklaagde niet is verschenen, hij op 3 mei 
1902  de Brugwachter  Borkhuis Ludolf te enz. beledigd heeft  met o.a. je bent een kale jakhals en bandiet enz. enz.  

een getuige Wind de  Jan tevens aanwezig het  proces verbaal, het gewezen vonnis van de kantonrechter te Lemmer 

enz. enz.verder nog een strafzaak wegens het niet stoppen voor een veer en niet voor de brug ondanks 
waarschuwingwn van de brugwachter Herschoe voor het schip van Combrink Casper enz. jaar 1902 (22) 

6858 10-A 

04-11-1824 

Borkum Hilbert , Arbeider in Terband----- onderwerp een teruggezonden missive met als onderwerp Turf. Jaar 

1824 (4) 

8093 565/6 
11-06-1838 

Borleire Frans Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. 2e kanonnier Overleden te Koempoelang (Id) 
1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6711 258, 19 

14-09-1822 

Borman  J. Veldwachter te Nijega en Elahuizen, jaar 1822 

6258 627-1 en 3 

21-06-1815 

Borman J. Hij tekend mede als Gemeentebestuurslid het navolgend document:  een lijst  van de Gemeente 

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten 

betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en  
dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze 

gemeente enz. enz. jaar 1815 (7) dossier (15) 

6640   544,11 

15-06-1815 

Borman J. te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde 

Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de 
Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4) 

6258 627-13 

21-06-1815 

Borman J. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten 
van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een 

quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) 

dossier (15) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Bormans Albert Joukes 181 Beesterzwaag 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) 

8280 517-11, 16 

19-05-1840 

Bormans Marten wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de 

Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de 
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Nes 

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

6101 1338 

23-12-1823 

Born ….? Loodgieter van beroep, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch  van beroep Kostschoolhouder  

te Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten 

tot onderhoud van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5) 

6631  1114 

1e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Born A. de weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling 

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

6077 985 
11-12-1821 

Born Allan ---- is op den 6e december 1821 gestrand op het vaste zeestrand drie schepen zijnde de 1e een Engelsch 
Brik genaamd Suzan gevoerd geweest door den Capitein  Mayn William Sent Eiwerts in de Bristalze Kanaal in 

Engeland beladen met Hennip,  Talk en enige Posten. Komende van Sint Pietersburg met bestemming Fruro bij 

Valmont in Engeland  de 2e zijnde een Galjas genaamd Francisca  gevoerd geweest door Hamann Christiaan 
woonachtig in  Balga bij Koningsbergen beladen met Steenkool komende van Shields bij Niew Kassel in Engeland 

met bestemming Bourdeaux en de 3e een Brik genaamd Eilart gevoerd geweest door  Born Allan  wonende in 

Sunderland in Engeland beladen met Steenkool komende van Sunderland met onbekende bestemming enz. jaar 
1821 (1) 

6078 26 + 81 

07-01-1822 

Born Allan Kapitein op het te Schiermonnikoog gestrande schip de Allert,  het betreft een brief van de strandvonder 

over de geborgen goederen enz. jaar 1822 (3) 

6007 10 
05-01-1816 

Born Andries---- Blocq van Scheltinga  Daniel de, van de Gemeente Mildam wonende op de Pauwenburg, 
Coehoorn van Scheltinga Menno Vrederegter van het Canton Heerenveen aldaar woonachtig, Bergh van den Giel 

Cornelis Plaatsvervangend Vrederegter van het Canton Heerenveen aldaar woonachtig, Pietersen Siebe Pieters 

Koopman te Heerenveen alle gedomicilieerd ten huize van de weduwe Volkman J. O.  te Heerenveen no. 127 heb 

ik Born Andries Deurwaarder bij de regtbank van eerste aanleg te Heerenveen aldaar wonende op nr. 69 

geïnsinueerd aan de heer Semler F.  (Frederik) Schout van en wonende te Heerenveen als het hoofd van het 

plaatselijke bestuur enz. belast met het aanschaffen van de benodigde localen voor de Regtbank enz. enz. jaar 1816 
(4) 

6843 30-C 

gehuwden 

D. 
21-05-1824 

Born Bernardus, 437 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) 

6839 26-A 

05-04-1824 

Born H. G.  Loodgieter te Leeuwarden  inschrijvingsbiljet enz. (4) jaar 1824 

6844 3-A 

08-06-1824 

Born H. G.  wonende in de Grote Kerkstraat 86 te Leeuwarden,  een contract  betreffende levering van enz.  jaar 

1824 (2) 

6871 29-03-1825 

16-A 

Born H. G. betaling voor Loodgieterswerk in de gevangenis F. 120.70 enz. jaar 1825 (4) 

6079 143 

07-02-1822 

Born H. G. van beroep Loodgieter te Leeuwarden  hij zal het Leyen dak van het Gerechtsgebouw aldaar repareren 

voor fl. 120.90 enz., jaar 1822 (2) 



6101 1338 

23-12-1823 

Born H. Loodgieter van beroep, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch  van beroep Kostschoolhouder  te 

Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot 

onderhoud van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5) 

6843 30-C 
gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Born Hoite Godard, 808 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) 

6047 379 
03-06-1819 

Born J. A. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 
moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Born J. A. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-6          

25-05-1821 

Born J. 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) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 3 

06-02-1824 

Born J. A. te Sneek, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 3 
06-02-1824 

Born J. A. te Sneek, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6631  1114 

1e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Born Joh. 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)  

5989 576 3e lijst 
26-07-1814 

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

6849 21-A 

21-07-1824 

Born Johannes Andries, Koopman en Winkelier te Sneek, een gesloten transactie teneinde een vervolging te 

voorkomen wegens het verkeerd aangeven van een paard voor de belastingen, jaar 1824 (3) 

6037 
 

606 en 607 
18-08-1818 

Born Johannes hij wordt voorgedragen voor de post van Vrederechter bij het Vredegerecht Sneek i.p.v. Bouwman 
Pier Douwes  die de de functie Vrederechter te Sneek niet accepteerd. Jaar 1818 (5) 

6025 584 

28-08-1817 

Born Johannes koopman te Sneek  Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e plaatsvervanger van den vrederechter 

bij de rechtbank  te Sneek door de Non Acceptatie van Houwink C. . jaar 1817 (2) 

6025 592 
30-08-1817 

Born Johannes koopman te Sneek  Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e plaatsvervanger van den vrederechter 
bij de rechtbank  te Sneek door de demissie van  Ley van der W. T. jaar 1817 (4) 

6623 58 

02-01-1814 

Born Johannes, ---- Olivier Willem  wonende te Sneek  als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus 

en Alzing Berent mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu,  Buwalda Ane, 
Gongrijp Tjalling, Wouters Beerend Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert, 

Bleeker Wybe Steevens, Jorritsma Anastatius Antonius, Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus, 

Buwalda Ane, Born Johannes, Hofstra Sake, Meurs Wicher, Nijland Jurjen  enz. jar 1814 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

Born Johannes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 
in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

8285 615-2, 37 
19-06-1840 

Born---- Ploeg Born v.d. H. W. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 
Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als 

degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , 

likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5) 

6384 111 
13-06-1814 

Borne Willem, wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende 
( 1e Luitenant Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 

1814 (5) 

8381 841/10-D 
26-08-1841 

Borneman Bernard Een staat van Miliciens dienende  in het 3e bataillon Artillerie,  waarin vermeld de namen van 
soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3) 

6421 446 

25-09-1817 

Borneman Nicolaas---- Boetzelaer van P. A. Burgemeester van Amsterdam dat  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie geeft enige informatie dat Borneman Nicolaas  de door 

hem samen met zijn zuster gedreven Kruidenierswaren maar dat hij  zedert zijn 15e jaar veel heeft ter zee gevaren 

enz. jaar 1817 (2) 

6418 256 

05-06-1817 

Borneman Nicolaas---- Rengers  Bernhard Walraad van Welderen (Baron) Grietman van  Wijmbritseradeel 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Borneman Nicolaas 
van Woudsend  en Schotanus Stijntje Gerrits zig in het laatst van het jaar 1816 bij mij ten huwelijk heeft 

aangegeven enz. maar geen bewijs van voldoening der militie heb ik het voltrekken van het huwelijk geweigerd 

enz. jaar 1817 (4) 

6419 316 
20-07-1817 

Borneman Nicolaas---- Rengers  Bernhard Walraad van Welderen (Baron) Grietman van Wijmbritseradeel 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat bij de bedoelde 

Borneman Nicolaas twijfelachtig is  of hij ten aanzien van de Nat. Mil. behoort tot de gemeente enz. jaar 1817 (2) 

6422 468 +513 
09-10-1817 

Borneman Nicolaas---- Rengers  Bernhard Walraad van Welderen (Baron) Grietman van Wijmbritseradeel 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Borneman Nicolaas 

van Woudsend door hem de 4e is aangeschreven om zich op woensdag den 8e dezer maand te melden in 

Leeuwarden maar deze zich in Amsterdam bevind enz. jaar 1817 (3) 

6420 322 + 326  

+ 331 + 344 

30-07-1817 

Borneman Nicolaas---- 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 Borneman 

Nicolaas zig  voor de Militie raad te Heerenveen op 6 augustus enz. jaar 1817 (5) 



6424 584 

02-12-1817 

Borneus A. S. 18 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat 

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

ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 

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

6276 1102-19 

18-12-1816 

Bornmeer Nijboer, 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) 

8112 945-10 

25-09-1838 

Bornmeester Christiaan Hendricus , Schutter 3e Afd. mobiele Zeeuwsche  schutterij * 25-11-1804 Middelburg,  hij 

wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij 
rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie 

als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel 
mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt 

aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4) 

6382 79 nr. 52 

31-03-1814 

Borns H’k, 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) 

8257  65/9 

20-01-1840 

Bornstroom Cornelis Jacobs  geboren 11 october 1795 te Lemmer zoon van Bornstroom Jacob Cornelis= geboren 

in Zweden en Aukes Elisabeth  en  het betreft een staat van inlichtingen met een signalement dat hij op last van de 

Grietman van Schoterland naar Ommerschans is opgezonden als zijnde bedelaar edn hij is zwervende maar ook als 

Houtmolenaarsknecht bij Jans Lykle enz. jaar 1840 (5) 

8375 716-3_2d 

22-07-1841 

Bornstroom Cornelis Jacobs Gemeente Lemsterland 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) 

8257  65/9 

20-01-1840 

Bornstroom Jacob Cornelis---- Bornstroom Cornelis Jacobs  geboren 11 october 1795 te Lemmer zoon van 

Bornstroom Jacob Cornelis= geboren in Zweden en Aukes Elisabeth  en  het betreft een staat van inlichtingen met 

een signalement dat hij op last van de Grietman van Schoterland naar Ommerschans is opgezonden als zijnde 
bedelaar edn hij is zwervende maar ook als Houtmolenaarsknecht bij Jans Lykle enz. jaar 1840 (5) 

6418 248-E 

2e  blz.  

Nom. Staat 
11-06-1817 

 

Borr van de Wiebe Hend’k staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel 

Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 

8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben 
getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

8376 744/8 
30-07-1841 

Borrius Veronicus Philippus * Amsterdam, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met 
ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een 

persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3) 

8228 1315-22 
09-10-1839 

Borrius Veronicus Philippus , Marinier Korps Mariniers * 16-07-1809 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een 
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen 

vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in 

de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te 
komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 

kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Borsboom Jan 292 is zijn volgnummer en ‘s Gravenhage zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op 

een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door 
de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te 

Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de 

Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6671 54 blz. 16 

22-01-1818 

Borsboom N. te Serooskerke Predikant Classis van Middelburg wordt vermeld in een document dat de 

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

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

6671 54 deel 2 

blz. 11 

22-01-1818 

Borsboom N. te Serooskerke Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in 

een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer 

Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd 

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

6655  399 blz. 4 

29-08-1816 

Borsboom N. te Serooskerke, 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 9 

16-01-1822 

Borsboom N. te Serooskerke, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk 

(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en 
West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, 

Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 7 

06-02-1824 

Borsboom W. te Serooskerke, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 13 

06-02-1824 

Borsboom W. te Serooskerke, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

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



6709 36 deel 2  

blz. 13 

16-01-1822 

Borsboom W. te Serooskerke, 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) 

8352 220/18 Borsch L. T. 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) 

6683 2 deel 2 
Blz. 12 

04-01-1819 

Borselen Anoft J. A. te Borselen 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) 

6868 16-02-1825 
30-B 

Borski (van Wieringhen) Gerard, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de 
Latijnsche Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

6241 17 

09-01-1814 

Borski Willem  ---- Voembergs Dirk Jan  en Borski Willem  Onderwerp; rente op hun certificaten ten bedrage van 

enz. enz. jaar 1814 (3) 

8280 526-1, 26,3 
22-05-1840 

Borso T. te Paesens,  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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 15 
06-02-1824 

Borssum Waalkes van P. (Pieter) te Weidum, 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 

6036 552 

28-07-1818 

Borssum Waalkes van P. (Pieter)Predikant te Goingarijp & de Broek Onderwerp: Beroepingsbrieven enz. jaar 1818 

(3) 

6061 583 

21-08-1820 

Borssum Waalkes van P. (Pieter)predikant te Workum hij is benoemd te Weidum jaar 1820 (1) 

8016 913, 248 

08-09-1837 

Borst F. F. Schiermonnikoog Schip de Twee Gebroeders 08-09-1837 

8014 861, 286 

25-08-1837 

Borst F. F. Schiermonnikoog Schip de Twee Gebroeders 25-08-1837 

6246 492 

28-05-1814 

Borst Feye T. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van 

kosten en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens 
in 1812 enz. enz. jaar 1814 (8) 

6244 331 

21-04-1814 

Borst Feye T. wegens geleverd steengoed aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout van 

Metslawier afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering 
der Franse Douaniers in 1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5) 

6394 234 

06-03-1815 
 Borst Lieuwe Jarigs (Uitlandig) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling 

behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3) 

8352 220/18, 278 

05-03-1841 

Borst Lolle F. Ameland Schipper jaar 1841 

8285 615-2, 26,3 

19-06-1840 

Borst P?. te Paesens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij 

de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 

1840 (9) 

6381 171-A   
22-03-1814 

Borst Teen Teijes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie 
Canton Dockum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

6853 42-A 

10-09-1824 

Borst Teunis T. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde 

van minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

5996 122 
11-02-1815 

Borst Teunis T.---- Meijer J. T., Borst Teunis T. en Zeilinga A. A.  zij ondertekenen een brief in functie als lid van 
de Raad van Schiermonnikoog met het onderwerp; de aanslag betreffende het Personeele en Mobilair welke 

aangeslagen is op ruim 30 personen waaronder enige zijn die in het jaar 1814 zijn overleden en anderen enz. enz. 

jaar 1815 (2) 

6242 93 
20-01-1814 

Borst Teunis T., ---- Schiermonnikoog een Missive van de Raad van enz.  met  de Handtekeningen van  Toorn Y 
Jansz., Melonia? Ate T., Borst Teunis T., Kruizinga  Marten S., Feninga Ruurd Melles, Dijkstra Barteld R., 

Mastdorp Jacob E?,  Hoeksma Jan E., Zeilenga Ede A..,  jaar 1814  (1) 

6673 118 + 71 
Jaar 1818 

Borstart L. A. Doctor te Groot Lith, Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  (3) jaar 1818 

6303 532-e 

11-07-1823 

Borstroom Cornelia Jacobs , 28 jaren ,  zij wordt in een document vermeld als opgezonden getransporteerde 

bedelares naar Ommerschans enz  verder nog gegevens over haar,   jaar 1823 (3)   

6303 533-e 
23-10-1823 

Borstroom Cornelis Jacobs  hij staat vermeld op een document voor de kosten van opgezonden bedelaars naar het 
Bedelaarsgesticht te Ommerschans enz. jaar 1823 (1) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Borsum Elso Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Fuselier Overleden te Patjetan  1837, komt 

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

9187 1644 

06-11-1918 

Bos – Dijk van Maaike, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8386 949/7 

25-09-1841 

Bos A. de weduwe 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 )   



8375 708-5_7 

20-07-1841 

Bos A. de weduwe te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) 

namens Burgemeester en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de 

hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 7 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Bos A. de weduwe te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 
(7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Bos A. Jan. R. 306 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) 

6639 457 
08-05-1815 

Bos Aaltje Abrahams---- Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Bos Aaltje Abrahams * te Tjum verklaring op haar request maar 

dat haar ouders enz. jaar  1815 (2) 

6638  402 
24-04-1815 

Bos Aaltje Abrahams, Witmarsum Handgeschreven brief   met  Handtekening van Aaltje Abrahams Bos te 
Workum Jaar 1815 

 

3701 22-C 

08-02-1839 

Bos Albert Gerrits, 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) 

8356 316-10 

01-04-1841 

Bos Albert Jans  loteling der nationale Militie van de ligting 1840  voorkomende op de lijst van nalatenden enz. jaar 

1841 (3) 

8309 1106-14 
09-11-1840 

Bos Albert Jans * 12-09-1821 Nieuwe Pekela zoon van Bos Jan Alberts en Jonge de Renske Pieters in een 
Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en 

veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot 

vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen staat vermeld dat hij zeeman is en vaart op het schip de 
Annechien met als Kapitein Wijk van Eildert Sijtzes op reis naar enz. jaar 1840 (7) dossier (18) 

3701 1-C 

blz. 3 
01-03-1839 

Bos Albert 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) 

3701 22-D 

09-02-1842 

Bos Albert, 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) 

3700 22-C 

04-02-1837 

Bos Albert, 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) 

6394 234 

06-03-1815 
 Bos Andries Cornelis (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) 

6838 7-A bijlage 

1 Mannen 
Crimineelle

n 

26-03-1824 

Bos Anthonie, 136 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) 

5989 563 

22-07-1814 

Bos Antje Jans---- Bos Jan Johannes Arbeider te Noordwolde,  heeft  niet voldaan heeft aan verschillende 

waarschuwingen enz. Onderwerp:  in het jaar 1814 den 14e juli op verzoek van de Percepteur der belastingen, een 

beslaglegging door de deurwaarder Mulder Lambert Geerts wonende te Oldeberkoop en benoemd door de 
onderprefect vergezeld door Brouwer Geert Lamberts Griffier en Jonkers Jan Dirks Schoolmeester beide te 

Oldeberkoop wonende, bij het huis vanBos Jan Johannes aangekomen  beslag gelegd op 10 drentsche schapen wit 

van kleur  en aan zijn dochter Bos Antje Jans dat te kennen gegeven enz. jaar1814 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Bos Antony hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Bos Arjen B. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6047 379 
03-06-1819 

Bos Arjen Beerts Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 
belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6070 424-5          

25-05-1821 

Bos Arjen Beerts hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

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

6060 480 

06-07-1820 

Bos Arjen Beerts, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

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

6082 453 
03-05-1822 

Bos Arjen Beerts, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

3701 6-C 

07-02-1839 

Bos Arjen Romkes, 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) 



3700 6-C 

04-02-1837 

Bos Arjen Romkes, 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) 

6248 679 
30-07-1814  

Bos Auke Aukes, Hij ondertekend samen mat anderen een Bestek en Conditiën van de Buitenvoogden betreffende 
de noodwendige reparatien aan de school te Benedenknijpe enz. enz. jaar 1814 (4) 

6243 191-9 

06-03-1814 

Bos B. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen 

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

9725 Deel 2 

10-04-1884 

Bos B. Harlingen Kapitein op de Caspar de Robles komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de 

verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart 
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1884 (2) 

6683 2 deel 1 

Blz. 6 
04-01-1819 

Bos B. T. N. Ouderling te Kuilenburg 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 7 

04-01-1819 

Bos B. T. N. te Kuilenburg 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) 

6385 102, 106 

22-07-1814 

Bos Barend M. de stad Harlingen debet aan hem wegens herstellen en digt maken en leveren van enige vaten kruit 

enz. voor f. 25-1 enz. jaar 1814 (2) 

3701 16-C 

14-03-1839 

Bos Baukje Willems, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de 

Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6) 

3701 16-D 

10-02-1842 

Bos Baukje Willems, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de 

termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

9187 908 

06-07-1918 

Bos Beltje Harderwijk Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1) 

5997 307 
31-03-1815 

Bos Benne W. 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) 

gevangenen nummer  94  jaar 1815 (7) (1)  

9180 330-21 

17-02-1915 

Bos Berend Met signalement Veldwachter Kollumerland jaar 1915  (3) 

9182 285/21 

07-02-1916 

Bos Berend Westergeest VeldwachterMet Signalement jaar 1916 

8376 728/12 
26-07-1841 

Bos Berend,  Vlas de J. F.---- Fijnja W. S. Boer,  Vlas de J. F. Boer,  Enga S. F. Schipper Koopman,  Enga  G. F. 
Winkelier,  Schaaf van der Pieter, Schaaf van der Reinder,  Bijlsma  S. J.,  Bos Berend,  Ypma Yepe Tjallings alle 

arbeiders en allemaal inwoners van het dorp Lollum. een handgeschreven brief met de handtekeningen van 

voorgenoemde daar onder zij vinden dat de onderwijzer Bouwstra met pensioen moet omdat hij oud en afgeleefd is, 
en dat de leerlingen een verre achterswtand hebben ten opzichte van andere scholen en. Enz. jaar 1841 (7) 

6013 399 

08-07-1816 

Bos Bouwe,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben 

onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4) 

6394 234 
06-03-1815 

 Bos Cornelis Pieters (Zegt te zijn afgekeurd wegens gebreken) 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) 

6385 132 
06-07-1814 

Bos Daniel 2e Luitenant vermeld op een document staat van voorgedragen Officieren 2e 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) 

6244 266 

29-03-1814 

Bos Daniel 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) 

6835 8-A 
01-03-1824 

Bos de Augustinus overzicht van zijn Pensioen jaar 1824 (5) 

6845 2-A 

16-06-1824 

Bos de Augustinus, hij beklaagd zich over zijn geringe pensioen jaar 1824 (4) 

8257  69/20, 2 
nr.  127 

20-01-1840 

Bos de Hendrik Hendriks te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen 
genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van 

kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 

in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6264 1149- 4 

21-11-1815 

Bos de Jillert Jans 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) 

9180 264 
06-02-1915 

Bos de Sietze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (3) 

6864 26/1-C  
no.  93 

07-01-1825 

Bos de Tamme Linzes te Opsterland 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) 



5674 84 

20-11-1909 

Bos de W. Vrachtschipper van de Wijngaarden  ging met zijn geladen schip huiswaarts en bij de Veensluis ging hij 

zolang wachten in de Herberg met zijn helper tot het tijd van schutten was, omdat hij niet op tijd was en zijn schip 

met een ketting vast lag  . enz. enz. wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  waarin 

veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6) 

9181 1413 

06-08-1915 

Bos Dirk,  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) 

6636 117 
04-02-1815 

Bos E.---- Assen van J.  Schout van de Gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de  gevorderde bewijzen (zijn aanwezig) tot staving  dat Bottinga Sibe Hendriks een reeks van jaren 

door de Armvoogden van Ferwerd enz en wel een verklaringen van en ondertekend door de Armvoogden van 

Ferwerd met name Boersma M., Bos E., Crol E., Dijk van W. J. en Hoogland W. P.  tevens een verklaring van en 
ondertekend door Boer de Tjalling Menzes 73 jaar, Binnema Melle Roelofs 57 jaar en Hofma Auke Taekes 49 jaar 

en Blom H?.  enz. jaar 1815 (2) 

8308 1070-8 
665-708 

28-10-1840 

Bos E. F. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en 

ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames 

wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag 
enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 9 

27-08-1839 

Bos E. F. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk 

geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. 

enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6060 480 

06-07-1820 

Bos E. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

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

6082 453 

03-05-1822 

Bos E. 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Bos E. J. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6047 379 
03-06-1819 

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

8280 517-11,  

34-35, 40 

19-05-1840 

Bos E. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 

missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der 

kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden 
wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement 

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

3700 22-C 

04-02-1837 

Bos Engeltje Gerrits, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden 

die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de 

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

3701 1-C 
blz. 3 

01-03-1839 

Bos Engeltje 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) 

3701 22-C 
08-02-1839 

Bos Engeltje, 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) 

3701 22-D 
09-02-1842 

 Bos Engeltje, 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) 

6624 206 

26-01-1814 

Bos Evert ---- Crol D. Schout van de Gemeente Ferwerd ondertekend een document dat de Heer Bos Evert 

vanwege zijn hoge leeftijd graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden  en voor te dragen Kuipers 
A. H. (Aise Hendriks) voorheen Adjunct Maire van Ferwerd en als Secretaris Albarda Jan voorheen Secretaris bij 

de Maire dezer Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6242 57               
01-02-1814 

Bos Evert Getses---- hij ondertekend samen met 10 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente 
Ferwerd een document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district 

Ferwerderadeel enz. tevens ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin I. G. (Isaac Gijsberts) mede  jaar 1814 

(3) 

6271 602 -3 
18-06-1816 

Bos F. A. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden 
van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en 

daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

8308 1070-8 
665-708 

28-10-1840 

Bos F. A. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en 

ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames 

wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag 
enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

9186 146 

06-02-1918 

Bos Femmigje, 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 

9187 1475 

05-10-1918 

Bos Franke, 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) 



9190 598 

10-05-1920 

Bos G.  Veldwachter te Wartena is overgeplaats van Wartena   naar Roordahuizum dit i.p.v. Wal van der E. die 

ontslag heeft genomen te Roordahuizum en te Wartena wordt benoemd  Visser Folkert met zijn persoonsgegevens  

jaar 1920 (2) 

5664 162, 9 
27-02-1917 

Bos Gebr. van de Dockum Schip de Stad Dokkum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 274-a, 9 

28-02-1918 

Bos Gebr. van de Schip de Stad Dokkum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

8284 607/6, 112 
17-06-1840 

Bos Geerd Oedzers Groningen Schipper enz. jaar 1840 

9182 285/14 

07-02-1916 

Bos Geert Balk Veldwachter Met Signalement enz. jaar 1916 

8257  69/20, 2 
nr. 175 

20-01-1840 

Bos Geert Klazes hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst 
der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de 

bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  

met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

9180 330-14 

17-02-1915 

Bos Geert Met signalement Veldwachter Gaasterland jaar 1915 (3) 

3700 22-C 

04-02-1837 

Bos Gerrit  Alberts, 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) 

6087 948-2 

11-10-1827 

Bos Gerrit A. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor 

vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 
1827 (3) totale dossier (9) 

6838 7-A bijlage 

1 Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Bos Gerrit A., 59 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het 
getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met 

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

gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 

2 Mannen 

Huis van 
Justitie 

26-03-1824 

Bos Gerrit A., 83 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) 

9180 330-20 

17-02-1915 

Bos Gerrit Met signalementVeldwachter Wartena jaar 1915  (3) 

9182 285/20 

07-02-1916 

Bos Gerrit Wartena Veldwachter Met Signalement jaar 1916 

3701 22-C 
08-02-1839 

Bos Gerrit, 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) 

3701 22-D 

09-02-1842 

Bos Gerrit, 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) 

9186 146 

06-02-1918 

Bos Gooitsche, 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 

8381 844/9 

26-08-1841 

Bos Grietje Jans---- Bouwhuis Hylke Rienks te Echten, scheepstimmerman  gehuwd met Bos Grietje Jans , hij is op 

nadrukkelijke wijze tot betaling van de grondbelasting gemaakt tevens wordt er voorgesteld verkoop van zijn 

goederen  enz. wordt ook in genoemd Huisman Durk  H. gehuwd met Hepkema Geesje Popkes als medeeigenaar 
van enz. enz   Ook wordt in een hypotheekakte van een Huizing met erf  met scheepstimmerwerf te Echten 

genoemd  Samplonius Rommert Barteles boer te Echten, Waubert de Puiseau J. L. F. te Lemmer , Huisman Geertje 

Dirks, Huisman Klaasje, Huisman Ruurd , Huisman Gerritje jaar 1841 (een dossier  12) 

9191 1487 

06-12-1920 

Bos H. Amsterdam Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1920 (5) 

8096 626/20,  

43/455 

28-06-1838 

Bos H. Harlingen Kapitein op de Diligence jaar 1838 

5997 285 

25-03-1815 

Bos H. T?. hij ondertekend een document als zetter der bealstingen betreffende dat de zetters voor het meerendeel 

gemeene en geensinds de gegoedste ingezetenne zijnde en geen dagloners voor hunne werkzaamheden enz. enz. 
jaar 1815 (2) 

9134 1081-1 

13-04-1883 

Bos Harm Pieters te Kooten;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 

3) 

6418 248-C 1e bat  
5e  blz. 

Nom. Staat 

09-06-1817 

Bos Harmen Rienkes * St. Anne (St. Annaparochie) 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) 

8009 770, 254 

31-07-1837 

Bos Hendrik Haarlem Schipper jaar 1837 

8051 254/ 6846,  
770/19 

05-08-1837 

Bos Hendrik Haarlem Schipper jaar 1837 



8199 729/5, 290 

Bladz. 12-v 

17-07-1839 

Bos Hendrik Remmelts te Buitenpost wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding 

der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals 

beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

9180 42 
07-01-1915 

Bos Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 

bestemming jaar 1915 (2) 

9187 1475 

05-10-1918 

Bos Hendrik, 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) 

9725 Deel I   

Blz. 28 
00-00-1867 

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

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

9725 Deel I  

Blz. 32 
00-00-1868 

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

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

9725 Deel I   

Blz. 35 

00-00-1869 

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

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

met 6 kolommen info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 37 

00-00-1869 

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

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

met 6 kolommen info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 39 

00-00-1869 

Bos Hendrik, 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) 

8372 636-10 
30-06-1841 

Bos Isaac, Fuselier algemeen depot der landmagt no. 33 * 11-09-1816 Vlaardingen,  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) 

6060 480 

06-07-1820 

Bos J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6082 453 

03-05-1822 

Bos J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 

jaar 1822 (2)  alles (13) 

6047 379 
03-06-1819 

Bos J. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 
betalen in het  jaar 1819 (3) 

8272  328/17 

03-04-1840 

Bos J. Harlingen, getekende verklaring “ Ambtseed voor Geheimhouding enz.” als Brievenbesteller  aan het 

Postkantoor te Harlingen van J. Bos   jaar 1840 

6034 398 

30-05-1818 

Bos J. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-4          
25-05-1821 

Bos 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) 

8280 517-11, 21 
lijst 2 

19-05-1840 

Bos J. J. (of J. I.) wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de 
Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de 

Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, 

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

5674 35 
11-06-1908 

Bos J. J. , Scheepsbouwer te Echtenerbrug die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief  om 
met de nieuw gebouwde sleepkraan genaamd  “ Guiliame Grievenbregt” door de Tuitjezijlsbrug naar Lemmer te 

mogen varen teneinde enz. enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1908 (4) 

5674 46 
11-11-1909 

Bos J. J.---- Staal P.  (van Dordrecht) nu te Echtenerbrug  Gezagvoerder van een Rijnaak genaamd “Maatje” 
verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief  om een vergunning om zijn nieuw gebouwde 

schip te mogen slepen naar de lemmer over de Volegabrug langs de Lemmer Brekken naar Lemmer en door de 

oude sluis te varen en naar Harlingen alwaar hij een lading Beetwortels kan laden voor de scheepsbevrachter 
Fekkens  en deze Beetwortels te brengen naar Swantenberg Holland Zuide  dit verzoek is afgewezen enz. enz. 

tevens een handgeschreven en getekende brief door Bos J. J.  Scheepsbouwer te Echtenerbrug  die bovenstaande 

opniew verzoekt enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1909 (11) 

5674 38 
17-09-1908 

Bos J. J., Scheepsbouwer te Echtenerbrug die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om 
met een nieuw gebouwd stalen Sleepkaan volgens bestek enz. te mogen varen langs het Tjeukemeer door de 

Follegabrug over de Lemsterbrekken naar Lemmer door de Oude Lemstersluis  enz. en verdere correspondentie 

betreffende deze aanvraag enz. jaar 1908 (4) 

5674 42 

17-04-1909 

Bos J. J., Scheepsbouwer te Echtenerbrug die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om 

met een nieuw gebouwd stalen Sleepkaan genaam de “Antonia”volgens bestek enz. te mogen varen langs de Volga 

vaart over de  Brekken naar Lemmer door de Oude Lemstersluis  naar zee met bestemming Breskens enz. en 
verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1908 (4) 

6654  372 blz. 10 

09-08-1816 

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

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



6422 458 3e 

Bataillon 

06-10-1817 

Bos Jacobus 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) 

6631  1114 

4e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Bos Jan (Schipper) 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)  

8309 1106-14 

09-11-1840 

Bos Jan Alberts en Jonge de Renske Pieters worden vermeld als ouders in een Nominative Staat met 10 kolommen 

informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de 
Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn 

opgekomen enz. jaar 1840 (7) dossier (18) 

6281 583- 38 
05-06-1817 

Bos Jan Gerrits, Arbeider, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie 

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

dossier (9) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Bos Jan harmen 347 is zijn volgnummer en Omme (n?) 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) 

8257  69/20, 2 

nummer 65 
20-01-1840 

Bos Jan Hendriks te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine 
partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de 

Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6047 379 
03-06-1819 

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

5989 563 

22-07-1814 

Bos Jan Johannes Arbeider te Noordwolde,  heeft  niet voldaan heeft aan verschillende waarschuwingen enz. 

Onderwerp:  in het jaar 1814 den 14e juli op verzoek van de Percepteur der belastingen, een beslaglegging door de 

deurwaarder Mulder Lambert Geerts wonende te Oldeberkoop en benoemd door de onderprefect vergezeld door 
Brouwer Geert Lamberts Griffier en Jonkers Jan Dirks Schoolmeester beide te Oldeberkoop wonende, bij het huis 

vanBos Jan Johannes aangekomen  beslag gelegd op 10 drentsche schapen wit van kleur  en aan zijn dochter Bos 

Antje Jans dat te kennen gegeven enz. jaar1814 (3) 

5997 307 

31-03-1815 

Bos Jan Johannes 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  359 

6082 453 

03-05-1822 

Bos Jan Lieuwes, 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) 

9465 Deel 2, 1 
19-12-1856 

Bos Jan Pieters te Surhuizum , Beurt en Veerdienst van Augustinusga en Surhuizum naar Leeuwarden,  hij  wordt 
vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding 

van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8) 

6078 95-46 
25-01-1822 

Bos Jan Roelofs te Hindelopen , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 
ontvang Hindelopen  enz. enz. jaar 1822 (3) 

6626 487  blz. 13 

07-04-1814 

Bos Jan Siebes 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) 

6631  1114 

8e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

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

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

6383 79       

23-04-1814 

Bos Jan 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ooststel- 

      lingwerf 

Bos Jan te Oldeberkoop staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf 

in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen 
van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de 

ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

9180 42 

07-01-1915 

Bos Jan uit Rotsterhaule,  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) 

9180 42 

07-01-1915 

Bos Jan uit Sint Johannesga,  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) 

6067 

 

108 

03-02-1821 

Bos Jan Willem   een mededeling van de rietman van Ameland dat voornoemde is benoemd tot Schoolonderwijzer 

te Hollum en hij heeft deze post aanvaard en in de maand december alhier is overgekomen enz. jaar 1821 (1) 

6393 134 
28-02-1815 

Bos Jan Willems,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits 
en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. 

jaar 1815 (5) 

9187 1475 
05-10-1918 

Bos Jan, 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) 



9185 1472 

07-11-1917 

Bos Jan, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1917 (5) 

9184 1031 
01-08-1917 

Bos jannetje, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 

(5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Bos Jans Tjerks? 445 Nijkerk (fr) 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) 

9183 1597 

06-11-1916 

Bos Joachim P. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 

1916 (4) 

9187 1644 

06-11-1918 

Bos Joachim Peterus, komt voor op een, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere 

geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

9185 1312 
05-10-1917 

Bos Joachim Petrus,  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 1917 (5) 

6380 13 nr. 67 
29-01-1814 

Bos Joh’s Jans  te Bozum, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing 
van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven 

manschappen  van de Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6) 

6386 90 

13-08-1814 

Bos Joh’s. ---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de 

Capitein heeft benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans 
tot Fourier en tot Corporaals Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur 

de Capitein Bogtstra J., Stinstra A. 1e Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, 

Harcama J. Corporaal, Haas de G. Schutter, Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3) 

3701 1-C 

blz. 2 

01-03-1839 

Bos Johanna Arjens te Het Bildt, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit 

van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de 

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

3701 6-C 

07-02-1839 

Bos Johanna Arjens, 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) 

3700 6-C 

04-02-1837 

Bos Johanna Arjens, 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) 

8224 1216-14, 1 

29-11-1839 

Bos Johannes Feitsens staat vermeld in 1830 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 

Provincie Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan 
met 8 kolommen  informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld 

op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4) 

9134 970 

13-07-1883 

Bos Johannes,  ---- Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide  constateerd dat de 

Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats 
vond  in beschonken toestand zijn sabel tegen het publiek trok enz. enz. , verder worden er in genoemd  b.v. als 

omstander, getuigen met hun verklaring enz., Pietersen Johannes  Klerk te secretarie te Bergum,  Roelofs Maria 

Reinoudina Concierge , Auwen Hendricus Hendrik Jan) 30 jaar     en  de Kastelein en Logementhouder te  
Bergumerdam, Terpstra  Siedse Sjoerds  (Hij wordt verzocht zijn Herberg te Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer , 

Zwaag van den Jan Conducteur en Voerman rijdende op de Tram Veenwouden op Bergum , Haitsma Klaas 

Siebrens  , Veen van de Hidde Jacobs,    Atsma Geert Dirks,    Berg v.d. Sjoerd Jans,  Kamp van den Trijntje,  Veen 
van der Elisabeth,  Bos Johannes  Schoenmaker , Rietstra Anne Jans  Arbeider te Bergum, Veenstra Jan 

Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum  (ook aanwezig de getekende verklaring van de Gemeentevelwachter van 

Bergum Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12) 

6047 379 

03-06-1819 

Bos K. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6850 19-A  

06-08-1824 

Bos K. J. waarnemer bij de belastingen  te Heeg  jaar 1824 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Bos K. P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 

jaar 1822 (2)  alles (13) 

5982 1752 
13-12-1813 

Bos Klaas als gebruiker der plaats van des Heeren Escury d’ ….? vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met 
namen van Inwoners van Herbaijum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige 

contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12) 

8257  69/20, 2 
nummer 99 

20-01-1840 

Bos Klaas Geerts te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine 

partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de 

Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

9725 Deel I   

Blz. 40 

00-00-1869 

Bos Klaas Jans, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

met 6 kolommen info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 43 

00-00-1870 

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

met 6 kolommen info. jaar 1870 (2) 



9725 Deel I   

Blz. 45 

00-00-1870 

Bos Klaas Jans, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

met 6 kolommen info. jaar 1870 (2) 

9187 1114 
07-08-1918 

Bos Kornelis, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 

8375 708-5_36b 

20-07-1841 

Bos L. R. te Eestrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. 

B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de 

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

8280 526-1, 36,1 
22-05-1840 

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

andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de 

woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier 
van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 36,2 

19-06-1840 

Bos L. te Eeestrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij 

de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar 
wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en 

Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8375 708-5_36c 

20-07-1841 

Bos L. te Eestrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. 

(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en 

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

6386 102 
11-08-1814 

Bos Laurens---- Bentz J. Sergeant Remplaçantvoor Jong de Jacobus maar enz is ongeschikt en daarvoor in de plaats 
Bos Laurens geboren te Den Haag enz. jar 1814 (1) 

6872 06-04-1825 

14-A 

Bos Laurens nog fungerende Provoost Geweldige te Leeuwarden  hij is Knecht of Bewaarder van de 2e klasse  op 

een jaarlijks tractement van twee honderd guldens enz. jaar 1825 (4) 

6246 481, 14 
06-06-1814 

Bos Lieuwe wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene 
Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 

6246 481, 7 

06-06-1814 

Bos Lieuwe, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het 

benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente 

Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32) 

3698 B-16 

Nrs. 1-11 

15-02-1832 

Bos Lijsberth Rienks, 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) 

3700 22-C 
04-02-1837 

Bos Maaike Gerrits, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die 
naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

3701 1-C 
blz. 3 

01-03-1839 

Bos Maaike 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) 

3701 22-C 

08-02-1839 

Bos Maaike, 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) 

3701 22-D 
09-02-1842 

Bos Maaike, 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) 

9180 42 
07-01-1915 

Bos Marchien gehuwd met Haven Frans,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven 
ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  

woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

5673 

 

109 Blz. 7 

05-02-1900 
 

Bos P. A. te Gorinchem , de Hoek van Holland 2 en 6 moet een ander cijfer krijgen, staat vermeld op een lijst 

Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug 
en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een 

handgeschreven en getekende brief dat aan het verzoek is voldaan, maar met een los bord boven de naam aangezien 

enz. jaar 1900 (12) 

6096 647 

15-07-1823    

Bos P. H.   een voorlopige verevening van de algemene rekenkamer wegens indemniteit voor gehouden opzigt na 

den laatsten Juni  1822 jaar 1823 (1) 

6255 271 

15-03-1815 

Bos P. H.  wegens het maken vn eern nieuw aaplakkingsbord, Komt voor op een staat met rekeningen ten laste van 

de Gemeente Surhuizum op het fonds van onvoorziene uitgaven door genoemde gemeente enz. jaar 1815 (7) 

6848 19-A  

12-07-1824 

Bos P. H. Een opgave over de  Maand Juni 1824 van de schulden welke op de provincie begroting zijn 

geconstateerd en is gedisponeerd  met bedragen enz. jaar 1824, (4). 

8280  517-11, 4 

19-05-1840 

Bos P. H. te Surhuizum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de 

Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de 
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz in de gemeente Drogeham  in het 

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

6051 
 

777 
30-10-1819 

Bos P. H. welke tot pikeur 2e klas enz. afstand heeft gedaan ten behoeve van  Brandsma Jan Hellebrands te 
Surhuizum  hij heeft dit jaar aangenomen het werk aan de  binnen en buitensluis  genaamd Munnekezijlen met als 

zijn borgen  Boonstra Albert Harrijts,  Boonstra Harrijts Albert enz. 1819 (4) 

8211 988-3, 23 
Bladzijde 6 

26-09-1839 

Bos P. L. te Finkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 

(7) dossier met ca. 1000 namen (132) 



8364 489-6 

1+6 en 7 

18-05-1841 

 

Bos Pieter H. staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 

Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in 

zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3) 

6020 139 

04-03-1817 

Bos Pieter Jans en Consorten wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en 

Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde 

Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de 
Rentmeester van de Domeinen te Groningen Boelens van F. A. enz. jaar 1817 (3) 

9184 395 

23-01-1917 

Bos R.  Veldwachter te Peins een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt ontslag en dat wordt eervol 

verleend , omdat hij een hem toebehorend Logement op Terschelling zelf wil exploiteren jaar 1917 (3) 

9414 78-80 
22-10-1913 

Bos R.---- Alkema J. , Terluin J. en Bos R. Gemeente Veldwachters van Franekeradeel  aan hen is ontheffing 
verleend van artikel 4 om de aanslagbiljetten enz., verder een lijst van welke diensten deze Veldwachters in deze 

gemeente worden opgedragen zoals o.a. Hondenbelsting innen enz. jaar 1913 (6) 

9188 570 
15-05-1919 

Bos R. Hasselt Sollicitatie voor Veldwachter te  (Ferwerderadeel jaar 1919   (4) 

9180 330-13 

17-02-1915 

Bos Reltje Met signalement Veldwachter Franekeradeel jaar 1915  (3) 

9182 285/13 
07-02-1916 

Bos Reltje Peins Veldwachter Met Signalement jaar 1916 

8131 1281-9 

27-12-1838 

Bos Roelf Riepkes, Kanonnier 1ste Bat. Veld Artillerie * 01-07-1814 Leens,  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) 

6407 198- 

1+14-15 

04-05-1816 

Bos Roelof Jans 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) 

9182 285/21 
07-02-1916 

Bos Romke Burum Politiedienaar Met Signalement jaar 1916 

9180 330-21 

17-02-1915 

Bos Romke Met signalement Politiedienaar Kollumerland jaar 1915  (3) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Bos Sake Roels 158 Mildam 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) 

9182 284 

09-02-1916 

Bos Siebe,  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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6 
12-08-1839 

Bos Sjerp Meinen hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 

Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) 
dossier (13) 

6838 7-A bijlage 

1 Vrouwen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Bos Sjieuwke J., 325 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) 

8375 716-3_1C 

22-07-1841 

Bos Sjoerdje 09-02-1832 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) 

9187 890 

04-07-1918 

Bos Steven ,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 9 

27-08-1839 

Bos T. A. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

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

enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6383 83      
23-04-1814 

Bos T. G. te Tietjerk 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) 

6101 1321 

22-12-1823 

Bos T. H. fl. 720.= wegens  reparatieen  aan bruggen in noord oost Friesland enz. Onderwerp: een door de Alg. 

Rekenkamer finaal verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz.  jaar 1823 (1) 

8257  69/20, 2 

nr.  122 

20-01-1840 

Bos Thee Klazes te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine 

partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de 
Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 



3698 B-15 

nrs1-14 

15-02-1832 

Bos Theunis, 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) 

6860 68-A 
30-11-1824 

Bos Tjeen C.----- Bakker Jan A komt ook in voor.,  Bos Tjeen C. en Jolema de weduwe onderwerp tezamen 
gekocht land, met problemen wat voor de rechtbank dient, enz.  jaar 1824  (4) 

8257 69/24 

20-01-1840 

Bos v.d. Freerk staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van 

uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen 

waarop anders restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8) 

6843 20-A 

Bladzijde 4 

21-05-1824 

Bos v.d. Geert Ebes---- Bijlsma Sake A. Timmerman verhuurder en Bos v.d. Geert Ebes huurder te Beetsterzwaag 

onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het 

huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 
1824. (9) dossier (16) 

6022 294 

05-05-2817 

Bos van den J. wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der 

Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan 
genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met 

de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen te Vollenhoven Sloet tot 

Westerholt ….? 1817 (3) 

8376 744/8 
30-07-1841 

Bos van den Jacobus * Voorschoten, 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) 

7977 
 

153-26 
11-02-1837 

Bos van den Jelle, onder terugzending van het adres van de Schutter dat hij wordt overgeplaatst van de 1ste ban 
Vriesche Schutterij naar de 2de ban  naar aanleiding van zijn request door hem ondertekend  enz. jaar 1837 (5) 

8285 615-17 

19-06-1840 

Bos van der Age het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken als Dienstpligtig schutter in 

november 1830 en actief gediend tot juli 1833 enz. jaar 1840 (4) 

6051 775 
29-10-1819 

Bos van der Freerk Pieters---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel  is met de secretaris 
vergegaan tot inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum 

gestrande Smakschip de Albion  gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar 

Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt  Boer Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, 
Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van 

der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te Wierum verder wordt genoemd Heer  Frederik en 

Esq te  Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, 
Smith Georg  Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs, Dijkstra Pieter Pieters, 

Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans Willem 

Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder  lijsten met de geborgen ten lading  overstaande 
van diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan  en Fockema E. jaar 

1819 (12) 

6074 736 

28-09-1821 

Bos van der Freerk Pieters---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het  Grietenij bestuur van 

Westdongeradeel als plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is 

overgegaan tot het inventariseren van de geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum 

gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op 
weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age 

Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan ter presentie van Kammenga Symon 

Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder geborgen door Post Weeltje 
Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle 

Aukes, Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder 

aanwezig als Commiesen Slaterus Wolter, Kelder Johannes,  Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A.,  verder geborgen 
door Visser Take Eelzes , Groen Bote Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, 

enz. jaar 1821 (15) 

6077 1046 

27-12-1821 

Bos van der Freerk Pieters Visser te Wierum---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van 

Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de 
Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het 

inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  

van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  
Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25) 

6251 1090 

14-11-1814 

Bos van der Freerk Piters ,Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de 

ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  
enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere 

arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  

gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig 
boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Rauwer- 
       derhem  

Bos van der J. 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) 

6640   544,19 

15-06-1815 

Bos van der Jan B. te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde 

Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de 
Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4) 

7977 158-6, 22 

14-02-1837 

Bos van der Jelle, Leeuwarden, 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) 

6070 424-5          

25-05-1821 

Bos Waling Beerts 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) 



8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Bos Wiebe Berends 159 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) 

8257  69/20, 2 

nummer 
107 

20-01-1840 

Bos Wolter Geerts te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine 
partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de 

Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

8384 895-a/2 

10-09-1841 

Bos. J. Brievenbesteller te Harlingen. Onderwerp verzoek om vermeerdering van zijn tractement, jaar 1841 (1) 

6683 2 deel 2 

Blz. 5 

04-01-1819 

Bosc de la Calmette ….? (Mr.) te Maastricht 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) 

6709 36 deel 2  

blz. 23 

16-01-1822 

Bosc de la Calmette J. P. (Mr.) te Maastricht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der 

Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der 

Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in 
Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van 

Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 23 
06-02-1824 

Bosc de la Calmette L. P. te Maastricht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de 

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

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

6655  399 blz. 7 
29-08-1816 

Bosc de la Calmette M. te Maastricht, ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie 
Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons 

besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6671 54 deel 2 

blz. 20 
22-01-1818 

Bosc de la Calmette Mr. te Maastricht Secundi van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg en Ouderling 

wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft 
de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de 

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

6671 54 deel 2 
blz. 5 

22-01-1818 

Bosc de la Calmette te Maastricht 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) 

6683 2 deel 2 
Blz. 22 

04-01-1819 

Bosc de la Calmette te Maastricht 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) 

6713 1 

00-00-1823 

Bosch  J.H. Med. Doctor te Maastricht, 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Bosch  Telglen? Berend 31 is zijn volgnummer en Vollenhove 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) 

3579 51, 56, 57 

16-02-1843 

Bosch  van der Tjeerk Jacobs---- Kleisma Kornelis Lykles  te Gorredijk van  Veerschipper en varende van 

Gorredijk op Donkerbroek en Oosterwolde en Appelscha ook wordt genoemd Bosch  van der Tjeerk Jacobs omdat 
eerstgenoemde vind dat het verzoek van Bosch niet ingewilligd mag worden omdat hij enz. ook een ondertekende 

brief van Kleisma  omdat als het nieuwe beurtveer er komt het voor hem grote schade tot gevolgen heeft enz. jaar 

1843 (10) 

8285 615-2, 11-2 

19-06-1840 

Bosch (de Hr) 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Bosch 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Bosch 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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 
7>> 

17-09-1839 

Bosch A. D. te Betterwird staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden 

reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten 
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 

namen (13) 

6034 398 
30-05-1818 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-3          
25-05-1821 

Bosch 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Bosch A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Bosch A. L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

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



6070 424-4          

25-05-1821 

Bosch A. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6870 09-03-1825 

17-A  

Bosch Anne Jans---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel waarnemende  de functie van 

Strandvonder ten overstaan van Kamminga Symon Hendrik en Noord van Dirk beide commisen bij de adm van in 

en uitgaande regten en accijnsen te Wierum wordt overgegaan tot inventarisatie van de goederen geborgen in de 
jongstledene stormen als volgt van de bergers: Bosch Anne Jans heeft gevonden een cahloup met de naam Phelip 

Alexander, Visser Sybren Jans heeft gevonden een baal katoen gemerkt 248 en 449 enz. enz. jaar 1825 (5) 

6082 453 
03-05-1822 

Bosch Atze L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 
in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6276 1102-11  
18-12-1816 

Bosch Atze,  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) 

8308 2086-15 
01-11-1840 

Bosch Auke D. 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) 

6102 25 
06-01-1824 

Bosch Auke Douwes ---- Jong de Sybren Klazes & Dijkstra Upt Reinders Landbouwers te Holwerd en Bosch Auke 
Douwes en Westra Abe Klazes Landbouwers te Bettewird zij worden voorgedragen als Zetters der Gemeente 

Holwerd voor de Dienst 1824 enz. jaar 1824 (1) 

6101 1355 

29-12-1823 

Bosch Auke Douwes Landbouwer onder Betterwird---- Bonga Monte Johannes  en Idsardi Jan Idses van de 

commissie en  zij hebben voorgesteld tot Schatters Jong de Sybren Klazes Landbouwer te Holwerd, Bosch Auke 
Douwes Landbouwer onder Betterwird enz. jaar 1823 (1) 

6709 36 deel 1 

blz. 6 
16-01-1822 

Bosch B. T. N. te Kuilenburg wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk 
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en 

West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, 

Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  
blz. 7 

16-01-1822 

Bosch B. T. N. te Kuilenburg, 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) 

6843 30-C 

gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Bosch B., 829 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) 

8228 1315-22 
09-10-1839 

Bosch Barend, Fuselier 13e afdeeling infanterie * 04-02-1818 Doesburg,  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) 

3698 B-15 

nrs. 15-27 
15-02-1832 

Bosch Catharina T. Stolte Theunis M. , 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) 

6276 1102-20  

18-12-1816 

Bosch D.   Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document;  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) 

6276 1102-12  
18-12-1816 

Bosch D.  Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document;  Perzonele 
omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge 

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

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

6276 1102-6 

18-12-1816 

Bosch D. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; Personele 

Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien 
wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21) 

6276 1102-4 

18-12-1816 

Bosch D. L.  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) 

6284 1119-21, 31 
03-06-1817 

Bosch D. L. en Postma G. G.  Leden van de Regtbank  ontvangen Tractement van 1 Januari tot den 1e maart 1811  
komt voor op : 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 januari 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 
1817 (1) dossier (36) 

6383 153 

16-05-1814 

Bosch D. L.---- Groot de Dirk Thomas, Koopman en Slagter te Marrum  De Schout van Marrum Bosch D. L. meldt 

dat Groot de Dirk Thomas tot den landstorm van Marrum behoort en hij gisteren (15 mei 1814) bij de Exercitie 
absent is gebleven, en bij de vraag daarvoor enz. antwoorde hij dat men hem van het leven beroven doch nimmer 

hier toe konde noodzaken om aanwezig te zijn enz. jaar 1814 (2) 



6868 16-02-1825 

11-A 

Bosch D. L. hij staat op de naamlijst der Heeren Leden van de Kommissie van Landbouw in Friesland waarvoor de 

Kontributie over 1823 en 1824 nog moet worden ingevordert enz. jaar 1825 (3) 

6087 959 

17-10-1822 

Bosch D. L. lid van de Commissie van Landbouw te Leeuwarden  Onderwerp. De contributie aan de Mij. Van 

Weldadigheid jaar 1822 (1) 

6284 1119-32 
03-06-1817 

Bosch D. L. 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) 

6284 1119-27 

03-06-1817 

Bosch D. L. 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) 

9126 1016 

21-06-1879    

Bosch D. L.---- 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) 

6391 11-a  
05-01-1815 

Bosch D. L.---- Schepper de Imitius Josinus hij wordt voorgedragen als Majoor bij het 16e Bataillon Landstorm in 
de Gemeente Marrum door de vergadering menigte goedgekeurd ondertekend door de Schout van Marrum de heer 

Bosch D. L. enz. jaar 1815 (2) 

6624 207 
26-01-1814 

Bosch D. L. Schout der Gemeente Marrum ondertekend een document dat de Heer Ewal Dirk Pieters lid van de 
Raad dezer gemeente vanwege zijn hoge leeftijd graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden en 

voor te dragen Meister G. C. (Gerrit Coenraads) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente en als Secretaris Albarda 

Jan  voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6626 444 
17-03-1814 

Bosch D. L. Schout van de gemeente Holwerd ondertekend een brief dat deze gemeente die nagenoeg 1600 zielen 
in zich bevat eene allezins laakbare en slappe voorziening in het onderhoud van hun Dorpsarmen plats heeft enz. 

jaar 1814 (2) 

6625 356 
09-03-1814 

Bosch D. L. Schout van Marrum ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het 
Departement van Vriesland naar aanleiding van het aanhoudend slordig gedrag van de Veldwachter Kappelman 

Hermanus    van zodanige aard zijn  dat hem tot Velwachter ten ene male ongeschikt maakt en dan ook in dien 

plaats te benoemen  Staal Jacob Dirks van beroep Mr. Kuiper jaar 1814 (1) 

8280 526-1, 11 
22-05-1840 

Bosch D. L. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document 
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel 

ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn 

ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8386 949/11 

20-09-1841 

Bosch D. L. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ferwerde-      

         radeel 

Bosch D. L. 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) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Bosch D. L. te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten 
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 

1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6718 250 
00-00-1823 

 

Bosch D. L., Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot de 
najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, 

Beucker D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof L.W., 

Koumans Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides W. P., 
Althusius Mient Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L., Boelens A. 

A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,  Woudsma Fake Hendriks.,  Feenstra  Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , 

Wagenaar, Halbe Sjierds,  Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 1823 (47) 

6424 609 
10-12-1817 

Bosch D. S. 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld 
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van 

een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Bosch Derk Sijbes 223 Marrum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende 

het depot der 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) 

6090 42 

14-01-1823 

Bosch Doum Lieuwes , Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  

Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier 
bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5)   

6093 299 

11-04-1823 

Bosch Doum Lieuwes , Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  

Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier 
bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5)   

6096 609 

07-07-1823 

Bosch Doum Lieuwes , Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  

Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie   en 
tractement jaar 1823 (5)   



6099 1016 

14-10-1823 

Bosch Doum Lieuwes , Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  

Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en 

tractement jaar 1823 (5)   

6084 649 
09-07-1822 

Bosch Doum Lieuws te Hallum, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 
Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 

6402 

 

922-1+6 

09-12-1815 

Bosch Douwe Leuwes staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der 

NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij 

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

6401 

 

859-1+9 

10-10-1815 

Bosch Douwe Leuwes 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) 

6063 703 
11-10-1820 

Bosch Douwe Lieuwe, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e 
dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3) 

6063 723 en 731 

16-10-1820 

Bosch Douwe Lieuwes , ----Meister Gerrit Koenraads 35 jaar ,  hij wordt voorgedragen voor de post als 

plaatsvervanger bij het Vredegerecht  kanton Hallum wegens de benoeming van de heer Bosch Douwe Lieuwes , 

als Vrederechter te Hallum enz. jaar 1820 (4) 

6061 538 en 559 

02-08-1820 

11-08-1820 

Bosch Douwe Lieuwes 53 jaar,  Hij staat vermeld op een document met 5 kolommen informatie van voordracht 

voor de functie van Plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Albarda Willem die bedankt voor de 

functie  jaar 1820 (4) 

6870 15-03-1825 
2-1-A 

Bosch Douwe Lieuwes hij wordt vermeld in het reglement voor de commissarissen van landbouw en wordt 
voorgedragen als kandidaat enz. jaar 1825 (4) 

6063 687 + 708 

05-10-1820 

Bosch Douwe Lieuwes Plaatsvervanger  in het Vredegerecht  Kanton Hallum  hij is benoemd i.p.v. Albarda W. die 

op zijn eigen verzoek is ontslagen enz.  tevens zijn beediging, wordt in genoemd Eekma J. en Gosliga P.  jaar 1820 
(4) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Bosch Douwe Lieuwes te Hallum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6072 549-A 
10-07-1821 

Bosch Douwe Lieuwes te Hallum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 
aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4) 

6865 10-1A 

14-01-1825 

Bosch Douwe Lieuwes te Hallum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht 

aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 1e kwartaal   Jaar 1825 (4) 

6865 10-1-A 
14-01-1825 

Bosch Douwe Lieuwes te Hallum,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en 
ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij 

ontvangt, jaar 1825 (4) 

6385 142 

06-07-1814 

Bosch Douwe Lieuwes te Marrum 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) 

6087 950 

15-10-1822 

Bosch Douwe Lieuwes wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke 

Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van 

het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met 
vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5) 

6839 4-A blz. 2 

06-04-1824 

Bosch Douwe Lieuwes wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van 

het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede 
kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824 

6086 845 

11-09-1822 

Bosch Douwe Lieuwes, ---- Haer van der B.  Lid van het Colegie Gedeputeerde Staten en de navolgende 

gecommitteerden zijn bijeengekomen Westenberg Christiaan, Meij van der Foppe Jans, Westra Klaas Abes, Crol 

Dirk, Bosch Douwe Lieuwes, Wijnia Anne Melis, Posthuma Cornelis Jorrits, Meester Gerrit Coenraads Leden van 
de raad van  Ferwerderadeel en de Heeren; Bierma Hessel Jetzes, Kleffens van Nicolaas, Hiddema Abe Pieters 

leden van de raad van Westdongeradeel Onderwerp die onderling hebben gesproken over enige verschillen  der 

grensbepaling van Westdongeradeel en Ferwerderadeel  en wel  bij het weiland van Wiersma Lieuwe Goffes 
(Gosses?)  enz. verder staan hun handtekeningen onder dit stuk aar 1822 (3) 

6102 43-B 

12-01-1824 

Bosch Douwe Lieuwes,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn 

functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te 
strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4) 

6081 366 

11-04-1822 

Bosch Douwe Lieuwes, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  

in het Kanton Hallum, arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 

1822 (4) 

8350 175/27-15 

21-02-1841 

Bosch Douwe Lieuwes, Secretaris en ondertekend dit document en wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in 

een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het 

Zeedijksbestuur van Ferwerderadeel ,  jaar 1841 (6) 

6070 424-3          
25-05-1821 

Bosch E. 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) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 2-

v 

17-07-1839 

Bosch F. T. te Blessum 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) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Bosch Fedze Gerrits te Ferwerderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen 

van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij 

missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6276 1102-9 
18-12-1816 

Bosch Feike 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) 



6269 373 

01-05-1816 

Bosch Feike Hendriks  ---- Rinsma Folkert Pieters, Heidanus Sierd Abrahams, Jensma Gosse Gellofs, Postma Gerit 

Gerrits Junior, Bosch Feike Hendriks en  Bokma Dirk Bokkes allen Landbouwers te Hallum schrijven en tekenen  

een brief aan de Gouveneur van Vriesland   dat zij in 1813 ieder ten dienste van de Russische Armee een paard 

hebben geleverd zonder enige betaling ontvangen te hebben enz. enz. jaar 1816 (2) 

6871 22-03-1825 

11/7-C 

Bosch Fetsel Gcie 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) 

6626 487  blz. 12 

07-04-1814 

Bosch Feyke Hendriks 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 9-
v 

17-07-1839 

Bosch Freerk T. te Deinum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

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

6395 504-B 
13-05-1815 

Bosch G. Majoor van het 4e Battaillon Landstorm Arr. Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire enz. jaar 1815 (1) 

8375 708-5_26a 

20-07-1841 

Bosch G. te Ee 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) 

6384 70, 78 
06-06-1814 

Bosch Geert Klaasses zoon van Bosch Klaas en Trijntje ….? Geboren te Dockum, Hij staat op een document 
vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2) 

6394 329 + 393 

08-04-1815 

Bosch Geert Klazes---- Assen van J. Schout van de Gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland en meld dat op 5 oktober onder escorte door Blom Hans Veldwagter is opgespoord eene Bosch Gert 

Klazes gedeserteerd van het eerste Battaillon  Landmilitie en onder escorte van 2 korporaals  van den Landstorm  
naar Leeuwarden getransporteerd en dat de beloning van 21 gulden enz. ook aanwezig het briefje ondertekend door 

Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland enz. jaar 1815 (6) 

6630  1017B blz. 
1 

22-08-1814 

Bosch Gerben Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 
vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 

Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 
1 

22-08-1814 

Bosch Gerben Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 
vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot 

voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het 

bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Bosch Gerrit 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) 

6406 175- 

1+10-11 
09-04-1816 

Bosch Gerrit Klazens staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en 

laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 
D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke 

overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn 

ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

6276 1102-17 
18-12-1816 

Bosch Gerrit L.,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) 

6402 

 

922-1+ 11 

09-12-1815 

Bosch Gerrit 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) 

3701 23-D 

nr. 5-10 

02-02-1842 

Bosch Grietzen Sipkes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen 

in de Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

6383 92    

23-04-1814 

Bosch H. P. . te Nes Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 

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

6623 42 
07-08-1813 

Bosch Hendrik Jelles, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter 
school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met 

cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 43 
07-08-1813 

Bosch Hendrik Jelles, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school 
zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat 

de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter 

school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 41 

07-08-1813 

Bosch Hendrik Jelles, 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) 

6630  1017B blz. 
9 

22-08-1814 

Bosch Henke Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 
vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 

Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 



6630  1017A blz. 

8 

22-08-1814 

Bosch Henke Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

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

voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het 

bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

8225  1253-13, 11 

10-12-1839 

Bosch IJme Baukes te Ferwerderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en 

bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van 

woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke 
gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  

November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)  

8285 626-12 

22-06-1840 

Bosch J. Buitengewoon Commies te Nes op Ameland  gedurende de maand Maart en April tijdens de ziekte en 

gedurende de vacature ontstaan door het overlijden van de commies Schenke R.  en dat de leges over het 2e 
kwartaal enz.  en dat de commies Feddema ….? den 1e mei in functie is getreden enz. jaar 1840 (5) 

6864 51-D 

05-01-1825 

Bosch J. H.     Medecine Docter te Maastricht  , Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. 

enz.  jaar 1825 (2) 

6680 418 blz. 6 

07-10-1818  

Bosch J. H. te Maastricht, 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Bosch J. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

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

6627 595 
27-04-1814 

Bosch J. J. en Wijnia H. H. Kerkvoogden van het Dorp Nijkerk (fr) schrijven en ondertekenen een brief aan de 
Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland enz. jaar 1814 (1) 

6070 424-3          

25-05-1821 

Bosch 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) 

6632 1273 

06-10-1814 

Bosch J. J.---- Wijmer H. H., Bussing B. en Bosch J. J. hebben (was) een brief ondertekend  als Kerkvoogden van 

den Dorpe Nijkerk in Oostdongeradeel aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende het verhuren van een Zathe 

met Landen aan den Kerk behorende enz. jaar 1814 (4) 

6252 1179-29 
08-11-1813 

Bosch J.---- Janzen Jan  voor de weduwe Bosch J. wegens intrest  hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven  van 
Intresten van verschuldigde  Kapitalen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van 

het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten 

Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6060 480 

06-07-1820 

Bosch J. L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

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

6070 424-3          

25-05-1821 

Bosch J. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

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

6047 379 

03-06-1819 

Bosch J. L. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Bosch J. R. 10 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat 

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

ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 

HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6870 10-03-1825 

6-B 
  

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) 

9725 Deel I   

Blz. 2 
00-00-1861 

Bosch Jan  8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  
met 5 kolommen info. jaar 1861 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 1 

00-00-1861 

Bosch Jan 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

met 5 kolommen info. jaar 1861 (2) 

6630  1017B blz. 

2 

22-08-1814 

Bosch Jan Egberts staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

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

Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 
en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 

2 

22-08-1814 

Bosch Jan Egberts 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) 

6630  1017B blz. 

2 
22-08-1814 

Bosch Jan Gerbens staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 
1 

22-08-1814 

Bosch Jan Gerbens 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) 



6082 453 

03-05-1822 

Bosch Jan J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 

jaar 1822 (2)  alles (13) 

6028 810 
13-11-1817 

Bosch Jan Joh.’s 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) 

6005 938 blz. 5 

30-11-1815 

Bosch Jan Johannes Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde 

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

6016 707 
21-11-1816 

Bosch Jan Johannes, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en 
Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor 

de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5) 

6630  1017B blz. 

5 
22-08-1814 

Bosch Jan Johannis staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 
5 

22-08-1814 

Bosch Jan Johannis 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) 

6087 996 

25-10-1822 

Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum  (met handtekening) 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  (19)  (dossier 25) 

6276 1102-4 

18-12-1816 

Bosch Jan Lieuwes 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) 

6423 541A 

07-11-1817 

Bosch Jan Martens * 4 mei 1798 zoon van Bosch Marten en Groot de Trijntje staat vermeld op een Nominative 

Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar 
vrijstelling is verleend aan boord van de Catahrina  met als capitein Dirks Rienk enz. jaar 1817 (4) 

6252 1186-8 

29-11-1814 

Bosch Jan T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als 

Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 

volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6064 

 

838 

27-11-1820 

Bosch Jan Willem  Onderwijzer te Kleine Meer  in de Provincie Groningen  en hij solliciteerd naar de vacante 

functir in Hollum op Ameland  enz. enz. jaar 1820 (1) 

6856 14-B 

09-10-1824 

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 Ruijter de G. J. 
(Gerbrandsz J.) de 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) 

6868 16-02-1825 
30-B 

Bosch Jan Willem, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 
kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

6065 

 

887 

15-12-1820 

Bosch Jan Willems  hij wordt aangesteld als Schoolmeester 2e rang te Hollum op Ameland  ook genoemd de 

schoolopziener Martens H.  te Holwerd jaar 1820 (1) 

9180 420 
05-03-1915 

Bosch Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (3) 

6276 1102-2 
18-12-1816 

Bosch Jelle H. 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) 

6395 457 

13-05-1815 

Bosch Jentje H. te Hitzum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der 

Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische 

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

6623 42 

07-08-1813 

Bosch Johannes Annes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter 

school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met 
cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 43 

07-08-1813 

Bosch Johannes Annes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter 

school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 

omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer 
niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6060 480 

06-07-1820 

Bosch K. , 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) 

6252 1186-6 
29-11-1814 

Bosch K. P. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als 
Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 

volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 



6252 1186-1 t/m 

4 

29-11-1814 

Bosch K. P. , Vermeld op een request wat terug is gekomen van  de Gouveneur van Vriesland en daar weer dit 

antwoord op enz. enz. Het verwonderd ons =(De Schout van de Gemeente Nes) dat er tekenaars gevende worden 

die zig als voorgangers van anderen hebben verstout om de menigte tot oproer aan te sporen en na dwaas genoeg 

zijn geweest om te klagen over een onbillijke aanslag en eenige leden van het bestuur gedwongen hebben om de 
klok te luiden, en de Kasteleins van Nes en Wierum om te Tappen, zoo datzelfs op order van het kleinste kind een 

borrel moesten tappen en lange pijpen uitreiken en bij Hartmans H. J. te Wierum zijn alle glazen ingeslagen Enz. 

enz. waarvan Jans Freerk te Wierum de aanvoerder was en ook binnen de huizinge enz. enz. , de jonge vrouw zig 
zwanger bevindende  heeft hij met moord en  en dood bedreigd enz. enz.  in Nes is onder aanvoering van Reitsma 

G. P. en Visser Jan Douwes  enz. Enz. heeft de heer Predikant gedwongen om ten kanzel te treeden enz. enz. ook 

heeft Reitsma G. P de Bode Zoedema R. W. te knijpen en te dwingen  Enz. enz getekend door de Raad der 
gemeente . Doedema D. W., Hogstra B. D.  Schregardus  Fredrik, Hatmans H. D., Idsardi E. S.?, Bosch K. P., 

Feenstra S. P., Fokkens Tewes Doedema R. W. en de Schout Wijnia H. M. jaar 1814  (6) dossier(11) 

6070 424-4          
25-05-1821 

Bosch K. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6252 1186-8 
29-11-1814 

Bosch K. P. hij tekent als  Gemeenteraadslid van Nes het volgende document: , Staat vermeld op een lijst met ca. 
290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de 

aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. 

enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6384 70, 78 

06-06-1814 

Bosch Klaas---- Bosch Geert Klaasses zoon van Bosch Klaas en Trijntje ….? Geboren te Dockum, Hij staat op een 

document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2) 

6271 574-3-B 

06-07-1816 

Bosch Klaas Jakobs, 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) 

6066 

 

15 

08-01-1821 

Bosch L. D.---- Hij staat in een document vermeld als benoemd  voor de post van Plaatsvervanger bij het 

Vredegerecht Kanton Hallum  i.p.v. Bosch L. D.  jaar 1821 (3) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 17 

06-02-1824 

Bosch L. te Hardenberg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde 

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

6709 36 deel 1 
blz. 12 

16-01-1822 

Bosch L. te Hardenberg, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk 

(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en 

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

6709 36 deel 2  

blz. 18 
16-01-1822 

Bosch L. te Hardenberg, 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) 

6636  148 

3e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Bosch Lieuwe Jans 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) 

8375 712-5 

21-07-1841 

Bosch M. wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende dat voornoemde wees die nog niet van verlof in het gesticht van de  

Gestichten der Maatschappij van Weldadigheid zijn teruggekeerd jaar 1841 (2) 

6423 541A 

07-11-1817 

Bosch Marten----  Bosch Jan Martens * 4 mei 1798 zoon van Bosch Marten en Groot de Trijntje staat vermeld op 

een Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale 

Militie voor één jaar vrijstelling is verleend aan boord van de Catahrina  met als capitein Dirks Rienk enz. jaar 1817 
(4) 

8375 716-3_1C 

22-07-1841 

Bosch Martinus 09-02-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 

document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging 
onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. 

jaar 1841 (7) 

3698 B-15 

Nrs. 1-14 

15-02-1832 

Bosch Martinus T. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals 

de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4) 

8257  61/8 

15-01-1840 

Bosch Martinus wordt vermeld in een document staat van bestedelingen geboren in 1821  in de Provincie Vriesland 

en op 1e januari 1840 aanwezig geweest in de gestichten  van de Maatschappij van Weldadigheid in Drente die 
voor de Nationale Militie elders moeten worden ingeschreven met geboortedatum en vanwaar aangekomen in 

Veenhuizen enz. jaar 1840 (4) 

6623 42 
07-08-1813 

Bosch Neent Douwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter 
school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met 

cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 41 
07-08-1813 

Bosch Neents Douwes, 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) 

6623 43 

07-08-1813 

Bosch Nient Douwes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school 

zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat 
de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter 

school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 



6071 457 

04-06-1821 

Bosch P. D.---- Bierma H. I. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel  Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal 

voor een onderwijzer  te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school 

van  Brantgum enz. enz.  getekend door  en commissarissen Stinstra Jan Tomas,  Hiemstra G. F? ,  Jong de J. B. , 

Bergmans  J. J. ,  Bosch P. D.  Mellema Hoite Jacobs,  Bijlstra G. G.  Meinema J. K., Wouda J. G. D.  , Jong de F. 
A. ,  Braaksma  Sjoerd,  Popke Jacob  Sjoerds en de secretaris Klaassesz Jan enz.jaar 1821 (4) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 9 
17-09-1839 

Bosch P. D. te Foudgum 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) 

6840 36-A  

blz. 45 

22-04-1824 

Bosch P. J. ? Arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat 

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

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

Weidum en Ydaard (53) 

6424 609 
10-12-1817 

Bosch Piebe Gerrits 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij 
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een 

bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons 

in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6) 

8359 377/28, 1 

19-04-1841 

Bosch Pieter Douwes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de 

bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e 

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

8359 377/28, 14 
19-04-1841 

Bosch Pieter Douwes wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens 
het reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om 

als kiezer voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het 

Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Bosch Pieter Gerrits 94 Reitsum 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) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 5 
06-02-1824 

Bosch R. C. te Nijmegen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6833 38-D deel 2 
Blz. 6 

06-02-1824 

Bosch R. C. te Nijmegen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde 

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

6623 41 

07-08-1813 

Bosch Renske Douwes, 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) 

6623 42 
07-08-1813 

Bosch Rinske Douwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter 
school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met 

cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6623 43 
07-08-1813 

Bosch Rinske Douwes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter 
school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 

omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer 

niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6265 10 
29-12-1815 

Bosch Saakje Douwes  ---- Martens Anne Mertens, Mellema Boele Sybes, Damsma Dirk Folkerts , Boelens Jan 
Jans, Zijlstra Jasper Pieters, Bosch Saakje Douwes en  Koopmans Syds Harmens  alle Landbouwers e Brantgum dat 

zij schrijven in een brief door allen ondertekend dat zij zich zeer bezwaard vinden  in de onder de gemeente 

Ternaard omgeslagen personele omslag  over de jare 1814 en 1815  enz. enz. ook is er geen geld om de bouwvallige  
Dorps Toren te herstellen, dat hun belasting betaald over Branthum allemaal gaat naat Ternaard enz.  enz. jaar 1815 

(4) 

9465 Deel 2, 26 
05-09-1859 

Bosch Sieds S. te Ferwerd  Beurt en Veerdienst van Ferwerd naar Leeuwarden en Dokkum,  hij  wordt vermeld in 
het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door 

wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8). 

6623 43 

07-08-1813 

Bosch Sijbe Annes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school 

zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat 
de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter 

school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 

6087 948-1 
11-10-1827 

Bosch Sipke D. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor 
vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 

1827 (3) totale dossier (9) 

6838 7-A bijlage 

1 Mannen 
Crimineelle

n 
26-03-1824 

Bosch Sipke D., 12 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) 

6623 43 

07-08-1813 

Bosch Sjeuke Jelles, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school 

zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat 
de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter 

school is geweest. enz. jaar 1813 (5) 



3698 B-15 

nrs. 15-27 

15-02-1832 

Bosch Sjoerdtje T. Stolte Theunis M. , 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) 

6623 41 
07-08-1813 

Bosch Sjoukje Jelles, 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) 

6623 42 

07-08-1813 

Bosch Sjoukje Jelles,, 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) 

3698 B-15 

nrs. 15-27 
15-02-1832 

Bosch Teekje T. Stolte Theunis M. , 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) 

6655  399 blz. 3 

29-08-1816 

Bosch ten A. te Vlaardingen, 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) 

6709 36 deel 1 

blz. 8 

16-01-1822 

Bosch ten J. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk 

(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en 
West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, 

Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  
blz. 11 

16-01-1822 

Bosch ten J. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk 

(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en 

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

3698 B-15 

nrs. 15-27 

15-02-1832 

Bosch Theunis Stolte Theunis M. , 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) 

3701 23-D 

nr. 5-10 

02-02-1842 

Bosch Tjaltje Grietzens, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten 

kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

3594 Map 88-F 
1876-1878 

Bosch v. d. ….?  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende 
dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel 

behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5) 

8375 708-5_11 
20-07-1841 

Bosch v.d J. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. 
(Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

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

kannen enz. jaar 1841 (6) 

5673 
 

133 
09-05-1904 

Bosch v.d. F. F., ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem 
ondertekende brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college  gunstig zal beschikken op zijn verzoek 

betreffende het in de vaart brengen van een motorvaartuig  enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook 
de handel in vee en varkensteelt gaat met ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. 

enz. verder een dossier met correspondentie daarover  ook diverse ander brieven van b.v.   Houtstra Joh. W. te 

Gorredijk  dat hij heeft gehoord van de aanvraag der vergunning en hij dat ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. 
Sluiswachter te Gorredijk,  Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door de directie Coop. Zuivelfabriek 

Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te 

Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek De 
Vooruitgang te Wijnjeterp  in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te 

Hemrik in persoon van Boersma W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen 

van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr., Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F.,  
Stoker H. H?,  Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J.,  Witvoet J., 

Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?,  Meet O.M.?  tevens het complete  Friesch Weekblad van 12 Maart 1904  jaar 

1904 (21) 

8386 949/11 
20-09-1841 

Bosch v.d. J. , 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 )    

5673 

 

133 

09-05-1904 

Bosch v.d. J. F., ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem 

ondertekende brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college  gunstig zal beschikken op zijn verzoek 

betreffende het in de vaart brengen van een motorvaartuig  enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook 

de handel in vee en varkensteelt gaat met ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. 
enz. verder een dossier met correspondentie daarover  ook diverse ander brieven van b.v.   Houtstra Joh. W. te 

Gorredijk  dat hij heeft gehoord van de aanvraag der vergunning en hij dat ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. 

Sluiswachter te Gorredijk,  Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door de directie Coop. Zuivelfabriek 
Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te 

Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek De 

Vooruitgang te Wijnjeterp  in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te 
Hemrik in persoon van Boersma W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen 

van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr., Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F.,  

Stoker H. H?,  Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J.,  Witvoet J., 
Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?,  Meet O.M.?  tevens het complete  Friesch Weekblad van 12 Maart 1904  jaar 

1904 (21) 



5673 

 

133 

09-05-1904 

Bosch v.d. J. F?., ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem 

ondertekende brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college  gunstig zal beschikken op zijn verzoek 

betreffende het in de vaart brengen van een motorvaartuig  enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook 

de handel in vee en varkensteelt gaat met ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. 
enz. verder een dossier met correspondentie daarover  ook diverse ander brieven van b.v.   Houtstra Joh. W. te 

Gorredijk  dat hij heeft gehoord van de aanvraag der vergunning en hij dat ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. 

Sluiswachter te Gorredijk,  Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door de directie Coop. Zuivelfabriek 
Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te 

Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek De 

Vooruitgang te Wijnjeterp  in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te 
Hemrik in persoon van Boersma W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen 

van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr., Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F.,  

Stoker H. H?,  Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J.,  Witvoet J., 
Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?,  Meet O.M.?  tevens het complete  Friesch Weekblad van 12 Maart 1904  jaar 

1904 (21) 

5674 73-A 
03-08-1911 

Bosch v.d. J. in een brief door hem ondertekend met een gedrukt briefhoofd van de Alfensche Kaashandel met als 
eigenaar Bosch v.d. J. vraagt vergunning voor Oxenfort E, jr. eigenaar van het mototjacht “Sibille” wonende te 

Schlossufer I Dusseldorf , te varen van Groningen over het Tjekemeer en Sneekermeer naar Lemmmer enz. omdat 

hij op de heenweg geen vergunning had is hij 4 maal bekeurt enz. enz. jaar 1911 (2) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Bosch v.d. J. 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) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Bosch v.d. J. 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) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Bosch v.d. J. 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) 

8285 615-2, 11- 2 

19-06-1840 

Bosch v.d. J. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van 

Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de 
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) 

8386 949/22 
20-09-1841 

Bosch v.d. 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) 

8386 949/29 
20-09-1841 

Bosch v.d. J. 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) 

8285 615-2, 29 

19-06-1840 

Bosch v.d. J. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 
Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en 

gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

6063 767 
31-10-1820 

Bosch v.d. M. ,  onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1) 

6042 38 

18-01-1819 

Bosch v.d. M. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen  

Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1) 

6045 285 
26-04-1819 

Bosch v.d. M. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen 
Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (2) 

6058 386 

29-05-1820 

Bosch v.d. M. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer 

aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 

(1) 

6099 992 

09-10-1823    

Bosch v.d. M. Drukkers Onderwerp: het geleverde Drukwerk en levering  enz. jaar 1823 (3) 

6056 203 

21-03-1820 

Bosch v.d. M. een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1) 

6064 

 

849-2 

30-11-1820 

Bosch v.d. M. hij staat vermeld in een document  8 kolommen inhoudende  betaling der Ordonnancieen jaar 1820 

(1) 

6051 718 

06-10-1819 

Bosch v.d. M. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer 

aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 
(1) 

6052 861 

29-11-1819 

Bosch v.d. M. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer 

aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 
(1) 

6284 1099 blz. 6  

31-10-1817 

Bosch v.d. Sloterdijck Sipke Jansen, 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) 

8375 708-5_22a 

20-07-1841 

Bosch v.d. 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) 



6038 690 

16-09-1818 

Bosch van de M. , Onderwerp; een ordonnancie betreffende zegel en legesgelden enz. jaar 1818 (1) 

6655  399 blz. 4 

29-08-1816 

Bosch van den ….? te Goes, ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, 

Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is 
de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6271 586-6 

01-07-1816 

Bosch van den Cornelis Beernts 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) 

6382 179 en 180 

28-04-1814 

Bosch van den Dirk zoon van Bosch van den Pieter en Jansen Grietje geboren te Rotterdam enz.  een Engement van 

hem als aangenomen als Soldaat 2e Bat. Mariniers met een compleet Signalement van hem enz. jaar 1814 (2) 

5675 6 
18-07-1912 

Bosch van den en Veldman   Fabrieken, ---- Martin St. de Fa. E. &. S. & C. te Rotterdam, in een getypte brief 
verzoekt de Stoomboot Maatschappij  een vergunning voor hare motorboot de “Gorredyk” varende een vaste dienst 

van Leeuwarden op Gorredijk gebruik te maken van de sluis te Gorredijk tot voor de fabrieken van de heer 
Veldman & v.d. Bosch enz. jaar 1912 (5) 

8377 770/7 

06-08-1841 

Bosch van den F. of P. een staat met werkzaamheden die hij verrichte inde maand juli 1841 (4) 

5665 10-02-1881  
akte  

119 t/m 125 

Bosch van den Fedde Jacobs---- Velde van der Geertje Jans weduwe van Bosch van den Fedde Jacobs, 
Winkelierster te Oosterwolde eigenaresse van het Beurtveer Appelscha op Leeuwarden  Onderwerp:   o.a. haar 

handtekening , een aankondiging  van voormelde dienst met haar schip wat ook in een advertentie  (3 stuks 

aanwezig in het dossier) en een aanplakbiljet is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage,  en de 
plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 2 dossiers (10) 

3581 19, 20, 20-

A 

10-06-1848 

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) 

3579 39, 40 

21-11-1842 

Bosch van den Freerk Jacobs van beroep schipper wonende te Kortezwaag verzoekt in een door hem ondertekende 

brief dat bij hem het denkbeeld is opgekomen om een beurtveer met geregelde diensten van Oosterwolde naar 

Appelscha in de vaart te brengen en vraagt daar een  vergun eening voor, zijn schip heeft  hij op een der werven in 
Gorredijk laten bouwen enz. jaar 1842 (3) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Bosch van den Freerk P. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als 

Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 

volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6683 2 deel 1 

Blz. 3 

04-01-1819 

Bosch van den G. J. Oud Ouderling te Goes als Primus van het Provinciale Kerkbestuur van Zeeland als volgt: 

Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e 

december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter 

vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 

1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten 

voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 blz. 16 

22-01-1818 

Bosch van den G. J. te Goes Oud Ouderling Classis van Goes wordt vermeld in een document dat de Commissaris 

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

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

6671 54 deel 2 

blz. 12 

22-01-1818 

Bosch van den G. J. te Goes Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Oud 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 2 
04-01-1819 

Bosch van den G. J. te Goes 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) 

6680 418 blz. 3 

07-10-1818  

Bosch van den H. te Dordrecht, 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) 

6099 1039 

20-10-1823    

Bosch van den J.   ---- Goudriaan A. T. Inspecteur Generaal  van den Waterstaat  wiens functie overgaat op de 

Inspecteur Generaal  Blanken aangestreld voor de Waterstaat, de wegen, vaarten en verdere publieke werken enz.  
voor het Armenwezen  en de Gevangenissen de heer Bye de J.  voor de Nationale Militie  en schutterijen  de 

Generaal Majoor Bosch van den J.  ziij zijn alle als administrateuren benoemd enz. enz.  jaar 1823 (5) 

8383 891-7 

09-09-1841 

Bosch van den J.  ,Patentolie, Azijn en Peper 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) 

8382 866-5 

02-09-1841 

Bosch van den J.  ,Patentolie, Azijn en Peper 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) 

8377 756/5 

03-08-1841 

Bosch van den J. Betaling wegens zijn leverantie van Azijn en Peper aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 

(2) 

9183 1037 
28-06-1916 

Bosch van den J. F.------ Boer de Hendrik  te Donkerbroek zijn benoeming als zetter bij de belastingen van 
Ooststellingwerf en een   brief met zijn handtekening waarin hij de benoeming aanvaard   i.p.v. Bosch van den J. te 

Appelscha een brief met zijn handtekening waarin hij jaar zijn ontslag vraagt, jaar 1916 (5) 



8356 308-11 

30-03-1841 

Bosch van den J. 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) 

8361 428-7 

03-05-1841 

Bosch van den J. 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) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Bosch van den Jan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, 

Adres enz., jaar 1918 (5) 

9185 1472 

07-11-1917 

Bosch van den Jan, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1917 (5) 

6843 30-C 

gehuwden 

D. 
21-05-1824 

Bosch van den Johannes, 743 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) 

6086 892 

28-09-1822 

Bosch van den K? Onderwerp; een finaal verevende certificaat voor druklonen enz. jaar 1822 (3) 

6088 1095 

19-11-1822 

Bosch van den M.  een certificaat van betaling van fl. 22,50 wegens het drukken  der bestekken  van de werken aan 

de zijtak des grote weg tussen Leeuwarden en Stroobos enz. enz. jaar 1822 (3) 

6072 590 

20-07-1821 

Bosch van den M.  en Alma A. W.  Hun declaratie is ontvangen wegens Druklonen voor de aanbestedingen  enz.  

wegens het  beplanten en onderhouden  enz.  jaar 1821 (2) 

6868 16-02-1825 

22-A 

Bosch van den M. (2 maal) , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien 

en Prestatien aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 

enz. enz. jaar 1825 (4) 

6868 16-02-1825 
22-A 

Bosch van den M. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en 
Prestatien aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 

enz. enz. jaar 1825 (4) 

6101 1279 
11-12-1823 

Bosch van den M. een finaal verevende declaratie wegens Druklonen in de maand december enz. jaar 1823 (1) 

6101 1234+1279 

02-12-1823 

Bosch van den M. fl. 326.= wegens druklonen en leveancieen ,  Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal 

verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (2) 

6070 387 
14-05-1821 

Bosch van den M. hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van vereevening 
van fl.  enz. enz.  wegens  onderhoud van enz. jaar 1821 (4) 

6075 824 

27-10-1821 

Bosch van den M. Onderwerp; een declaratie wegens druklonen  voor de waterstaatswerken. enz. enz. jaar 1821 (2) 

6066 
 

56 
23-01-1821 

Bosch van den M. wordt vermeld op een document met als onderwerp Missive van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken van den 13e Maart 1815 enz. een Ordonnantie ten zijne gunste te betalen  met vermelding 

van het bedrag enz.  jaar 1821 (1) 

6631 1189 lijst 2 
26-09-1814 

Bosch van den Molle Tammes staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het 
tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de 

gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 

vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van 
de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn 

inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de 

gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, 
Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-

1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Albert 

Lourens). (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder 
Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9) 

8214  1030/2 

08-10-1839 

Bosch van den P. (Petrus) Ingenieur Vertificateur van het Kadaster, het betreft een aanwijzing der werkzaamheden 

enz jaar 1839 (5) 

5982 1732 
10-12-1813 

Bosch van den P.---- Uitterdijk Jerome wonende te Franeker een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij 
zich in den jare 1812 met de heer Bosch van den P. Landmeter van de 1e Classe voor het cadastr wonende te 

Leeuwarden geëngageerd heeft en dat enz. enz. er wordt verder in genoemd de gemeten landen ;  Kleine Geest 

onder Tietjerk, Deersum , Eernsum,  enz. jaar 1813 (2) 

6382 179 en 180 
28-04-1814 

Bosch van den Pieter---- Bosch van den Dirk zoon van Bosch van den Pieter en Jansen Grietje geboren te 
Rotterdam enz.  een Engement van hem als aangenomen als Soldaat 2e Bat. Mariniers met een compleet 

Signalement van hem enz. jaar 1814 (2) 

6854 30-C 
23-09-1824 

Bosch van den Pieter geb. 04-02-1795 Amsterdam ,Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van 
ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een 

overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4) 

6864 18-C 
07-01-1825 

Bosch van den Rijk  * 19-03-1796  Oudshoorn , ;   hij wordt vermeld als Korporaal  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) 

6868 22-02-1825 
29-C 

Bosch van den Roel Jannes 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) 



6868 22-02-1825 

29-C 

Bosch van den Roel Jannes 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) 

8211 988-3, 6 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Bosch van den S. 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) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Bosch van den Tamme 444 is zijn volgnummer en Noordwolde 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Bosch van den Toon Jans Antoon Jans 205  Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst 

is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te 

Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6397 694 

29-07-1815 

Bosch van den, Kolonel  is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het 

navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een 

Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6050 651 

10-09-1819 

Bosch van der F. P.---- Heep J. J. er bestaat geen bezwaar tegen de afgifte van de Tuigage van het verongelukte 

Smakschip de Vrouw Catharina, maar er zijn in de akte niet opgenoemd 2 stukken wand door Boer de J. A. , de 

Gaffel door Bosch van der F. P. de Blokken door Visser Syberens C. aangebragt, jaar 1819 (2) 

6050 

 

670 

17-09-1819 

Bosch van der Freerk Pieters---- 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 H. D. (Hartman 

Dirks) enz.   jaar 1819 (7) 

8383 894-5 
09-09-1841 

Bosch van der J. komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en 
debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4) 

8285 615-2, 11-1 

19-06-1840 

Bosch van der J. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat 

van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van 
de 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) 

8224 1229-6 
02-12-1839 

Bosch van der J. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen 
wegens wegens leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van 

Burgelijke en Militaire Verzekering  te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon 

jaar 1839 (2) 

8356 320-7 
02-04-1841 

Bosch van der J. 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) 

6088 1121 
30-11-1822 

Bosch van der M. , Onderwerp: betaling wegens werklonen der bestekken enz.  fl. 29.- jaar 1822 (3) 

6070 414 

22-05-1821 

Bosch van der M. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer 

aan den Heere Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze  aan de 

belanghebbenden zoals voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz.  jaar 
1821 (1) 

6843 30-C 

gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Bosch van der Menno, 98 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) 

6046 364 
26-05-1819 

Bosch van v.d. M. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen 
Ordnnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1819 (1) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Bosch Wigger 494 Oldemarkt 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) 

6630  1017B blz. 

9 

22-08-1814 

Bosch Willem Gerbens staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

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

Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 
en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 

8 

22-08-1814 

Bosch Willem Gerbens 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) 



9180 1054 

05-06-1915 

Bosch Ype,  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) 

6252 1186-5 
29-11-1814 

Boscha R. R. , 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) 

6026 601 e.v. 

02-09-1817 

Bosche van den Petrus---- Scheltema Jan S. wonende te Nes op Ameland een rekwest daarbij als procuratiehouder 

van Vroom Arend Hendriks van Saapmeer Schipper op het Tjalk schip de Goede Eendragt betreft de goederen van 
gestrande schip voornoemd op Ameland enz. ook een brief genummerd 527 van 08-08-1817 door Scheltema Jan 

ondertekend, ook een document ondertekend door Ypma B. met rode lakzegel verder genoemd Fockema E., aldus 

is dit  stuk is gegaan bij  Vellema David Andries van beroep Kastelein te Nes op Ameland jaar tevens getuige en 
Polet Ismael als getuige en Bosche van den Petrus vader en zoon, de lading ter hand te stellen aan de heer 

Braumsberg en Compagnie tot Amsterdam 1817 (12) 

8257  69/20, 3 
nummer 37 

20-01-1840 

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

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

5998 343 
13-04-1815 

Boschgra Hendrik----Collart J. Cathechizeermeester der Hervormden in het Tuchthuis, Ulrich Paulus Werkmeester 
in het tuchthuis, Boschgra Hendrik , als knecht,  Woude van der Hans Paulus als knecht, zij klagen over hun 

tractement, jaar 1815 (1) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 27-v 
17-07-1839 

Boschhakker S. G. te Hommerts 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) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Boschk ten Hein Jurjens hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik 

Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als 
onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. 

ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe 

Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven 
door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende 

enz. jaar 1815 (15) 

6054 63  

blz. 63 t/m 
66, 82, 83 

27-01-1820 

Boschker Houtbaas te Boveknijpe Horda Jan Koerts Huismanen Horda Hendrik Koerts te Oudeschoot als koper 

vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale 
toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling 

gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de finale akte  

en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  
Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 ) 

6295 560-6 

28-06-1819 

Boschker Pieter Annes  hij heeft een obligatie uitstaan bij de Gemeente  Hoornsterzwaag van fl. 1500.=  enz. staat 

vermeld op:   Hoornsterzwaag;  een staat van de tegenwoordige bezittingen van Land Huizen en State’s  , 
Inkomsten en Schulden & Jaarlijkse Uitgaven  van de Dorps Administratie van Hoornsterzwaag enz. enz. jaar 1819 

(6) dossier (11) 

6257 430 
05-05-1815 

Boschker Pieter Annes wonende te Bovenknijpe, een teruggezonde request  enz. enz.. dat de Requestrants zoon 
Boscker Bjintze Pieters is betaald de deugdelijkheid van de te requeste opgegeven schuld moet enz. enz. dat de 

onderhandsche akte van 1 februari 1811 gratis is geregistreerd te Beetsterzwaag  enz. enz. en er wordt gesproken 

over een kapitaal van fl. 1600.= en dat de Dorps gecommitteerden van Hoornsterzwaag enz. enz. jaar 1815 (4) 

9134 1041 
27-07-1883 

Boschloo Notaris--- Heerenveen, Onderwerp: het aanleggen van zinkputten langs de  Rijksstraatweg van het 
Logement het Posthuis tot aan het huis van den Notaris Boschloo en dat  deze gevaarlijk en hinderlijk daar liggen in 

de weg en het regenwater enz. enz.  ook aanwezig een getekende kaart van de situatie met alle gebouwen (O.a. het 

Gemeenthuis) ingetekend aan dat stuk straat jaar 1883 (12) 

8308 1070-8 

709-731 

28-10-1840 

Boschma A. J. te Hennaard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en 

ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames 
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag 

enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 

9>> 

27-08-1839 

Boschma A. J. te Hennaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie 

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

enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6082 453 

03-05-1822 

Boschma Douwe J’ s, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6070 424-6          
25-05-1821 

Boschma Douwe Jans hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 
Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 
06-07-1820 

Boschma Douwe Jans, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  
200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6418 248-C 1e bat  

7e  blz. 
Nom. Staat 

09-06-1817 

Boschma Douwe Jelles * Stiens 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) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Boschma Douwe Jelles 414 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) 



8308 1070-8 

64-106 

28-10-1840 

Boschma F. D.  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 

voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames 

wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag 
enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz. 10>> 

27-08-1839 

Boschma F. D. te Westham staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie 

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

enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8308 1070-8 

64-106 
28-10-1840 

Boschma H. R. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

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

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

8342  37/1-23 

12-01-1841 

Boschma Hessel Rintjes te Folsgare   Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving 

van de overtreding enz Jaring Deinum te Sneek,  Durk Meinderts te Folsgare ten huize van Hessel Rintjes Boschma  

(3) dossier (23) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 24-v 

17-07-1839 

Boschma J. A. te IJtens 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) 

6271 602 -4 
18-06-1816 

Boschma J. D. staat vermeld op het document samen met 11  inwoners van Hennaard: Ter voldoening van de  de 
schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 

1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 

(5) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 9 
27-08-1839 

Boschma J. R. 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) 

3594 Map 88-B 

1876--1878 

Boschma R. H. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende 

dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert 

enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door 
Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd 

geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3) 

3594 Map 88-C 
1876--1878 

Boschma R. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat 
zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige 

tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda 

S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel 
in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 9 

27-08-1839 

Boschma R. J. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie 

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

enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6086 842 

11-09-1822 

Boschma Reintje Jans , Bouwman onder IJsbrechtum die aan de Koning heeft verzocht dat zijne op 20e Mei 

geboren negende zoon met zijn benaming enz. enz.  is goedgevonden jaar 1822 (2) 

6083 608 

24-06-1822 

Boschma Rintje Jans  , Boer te IJsbrechtum en zijne huisvrouw Meer van der Trijntje Feckes is op Dinsdag de 22 

Mei 1822 bevallen van een volgeschapen zoon zijnde de 9e zoon uit zijn huwelijk waarvan de oudste en 7 jongste 

nog in leven zijn en er geen dochters uit dit huwelijk geboren zijn volgens enz. jaar 1822 (3) 

9180 642 
07-04-1915 

Boschma Rintje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming 

jaar1915 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

Boschma Yeme Jans, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6034 398 

30-05-1818 

Boschma Yme hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6840 36-A blz. 2 

22-04-1824 

Boschma Yme J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het 

bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 
eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, 

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

6047 379 

03-06-1819 

Boschma Yme Jans Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 

belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6070 424-6          

25-05-1821 

Boschma Yme Jans hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6084 636 

03-07-1822 

Boschuyer Coenraad gepensioneerde Tamboer wordt ingeschreven wegens overlijden in het grootboek Militaire 

Pensioenen enz. enz. overleden 28e Juni, oud 79 jaar  geboren te Arnhem wonende te Leeuwarden man van Vries 

de Anna en zoon van Boschuyer Dames en Arental Judic , jaar 1822 (2) 

6084 636 
03-07-1822 

Boschuyer Dames---- Boschuyer Coenraad gepensioneerde Tamboer wordt ingeschreven wegens overlijden in het 
grootboek Militaire Pensioenen enz. enz. overleden 28e Juni, oud 79 jaar  geboren te Arnhem wonende te 

Leeuwarden man van Vries de Anna en zoon van Boschuyer Dames en Arental Judic , jaar 1822 (2) 

9180 42 
07-01-1915 

Boschyma Pieter,  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) 



6257 430 

05-05-1815 

Boscker Bjintze Pieters----  Boschker Pieter Annes wonende te Bovenknijpe, een teruggezonde request  enz. enz.. 

dat de Requestrants zoon Boscker Bjintze Pieters is betaald de deugdelijkheid van de te requeste opgegeven schuld 

moet enz. enz. dat de onderhandsche akte van 1 februari 1811 gratis is geregistreerd te Beetsterzwaag  enz. enz. en 

er wordt gesproken over een kapitaal van fl. 1600.= en dat de Dorps gecommitteerden van Hoornsterzwaag enz. 
enz. jaar 1815 (4) 

9725 Deel 2 

21-03-1881 

Bose J. W. Harlingen Kapitein op de Lambertha komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de 

verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart 
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1881 (2) 

6385 143 

06-07-1814 

Boses K. P. te Nes 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Bosga Wiger 417 Diever is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot 

der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon 

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

6018 65 

28-01-1817 

Bosgna H. F. ---- Woude van der H. G. en Bosgna H. F.  zij staan in de tractement registers de eerste als 1e knecht 

in het tuchthuis te Leeuwarden op een tractemnet van f. 350 en de laatstgemelde als 2e knecht aldaar op een 
tractement van f. 300 enz. jaar 1817 (2) 

6042 31 

15-01-1819 

Bosgra , in leven knecht in het tuchthuis te Leeuwarden. Onderwerp: eene ordonnantie jaar 1819 (1) 

6042 31 
15-01-1819 

Bosgra ….? , in leven knecht in het tuchthuis te Leeuwarden. Onderwerp: eene ordonnantie jaar 1819 (1) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Bosgra Bosgraaf Halbe Freerks 263 Oudwoude 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) 

8375 708-5_36c 
20-07-1841 

Bosgra G. J. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia 
van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de 

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

8211 988-3, 36 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Bosgra G. J. te Oostermeer wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Bosgra G. J. te Oostermeer wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) 

8285 615-2, 36,1 

19-06-1840 

Bosgra G. J. te Oostermeer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als 
degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , 

likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 36,2 

19-06-1840 

Bosgra G. J. te Oostermeer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als 
degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , 

likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8280 526-1, 36,1 
22-05-1840 

Bosgra G. J. 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) 

8375 708-5_36b 

20-07-1841 

Bosgra G. J., te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia 

van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de 
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_36c 

20-07-1841 

Bosgra G. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van 

H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de 

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

8285 615-2, 36,2 

19-06-1840 

Bosgra G. te Oostermeer wordt verme wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en 

Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 
1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 

kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)ld in een Staat van 

Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de 
Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is 
enz. jaar 1840 (7) 

8280 526-1, 36,2 

22-05-1840 

Bosgra G. 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) 



8211 983/7 

Deel 2 

24-09-1839 

Bosgra G., 8 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Kollum, en 

debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen 

Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met ophelderingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)       

6381 136 nr. 276 
4e kolom 

17-03-1814  

Bosgra H(R)ese? Hendriks, 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) 

6250 985 

20-10-1814  

Bosgra Hendrik T., Hij wordt vermeld op een staat van rekeningen aan de stad Leeuwarden met geleverde 

goederen/diensten en het te ontvangen bedrag enz. jaar 1814 (2) 

8280 526-1, 36,2 

22-05-1840 

Bosgra J. F. 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) 

8211 988-3, 36 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Bosgra J. T. te Oostermeer wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) 

6378 79 
22-12-1813 

Bosgra Jan Tietes te Oostermeer, aan hem is door de Veldwagter opgezonden een enz. enz. omdat hij een heel 
geschikt paard heeft maar dat gemelde de Veldwagter als antwoord gaf  zeg tegen de Maire Tjepkema P. A. (Pieter 

Alles) dat ik niet met mijn paard kom enz. wat nu met dezer man?? Enz. jaar 1813 (2) 

5662 101 
01-04-1881 

Bosgra O. T. Bergum Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881 

5662 36 

01-01-1885 

Bosgra O. T. Bergum Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-01-1885 

5662 40 
01-04-1881 

Bosgra O. T. Bergum Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 02-04-1881 

5662 49 en 36 

22-04-1886 

Bosgra O. T. Bergum Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886 

5662 1, 48= Min. 
28-04-1887 

Bosgra O. T. Bergum Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887 

5663 29, 32  

=Minuut 

19-04-1888 

Bosgra O. T. Bergum Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888 

5663 44 en36 

17-04-1890 

Bosgra O. T. Bergum Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890 

5662 44 

00-00-1882 

Bosgra O. T. Bergum Schip deBergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1882 

5665 20-11-1880  

akte  28 

Bosgra Okke Pieters---- Brouwer Nicolaas  Reeling, Geneesheer en Bosgra Okke Pieters, Boomkweker, en Sickler 

Johannes Hendrik, Candidaat Notaris uitmakende het bestuur van de  Stoombootdienst met het Schip “ Bergum”  

tusschen Bergum en Leeuwarden ,  Bergum  en Groningen enz.  enz.   Onderwerp:  een aankondiging van hun 
Stoombootdienst  met het schip de “ Bergum”   wat ook in een advertentie  (2 stuks aanwezig in het dossier)   is 

aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage,  tevens aanwezig een aanplakbiljet  enz. 

enz. jaar 1880 (9) 

6393 183 

18-03-1815 

Bosgra Sent Sjoerds komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen 

vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. 

Infant.  Der Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente 
enz. zich dadelijk en met spoed enz. Jaar 1815 (3) 

6382 20 nr.  276 

29-03-1814 

Bosgra Teeke Hend’k plaatsvervanger van Bosma Jan Corn’s staat vermeld op een lijst van personen welke tot de 

completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van 

Beetsterzwaag, jaar 1814 (4) 

6418 248-A  

 3e blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Bosgra Teeke Hendriks *  Bergum 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) 

6419 287-A_6 e  

Compagnie 

23-06-1817 

Bosgra Tiede 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Bosgra Tiete Hendriks 725 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) 

5662 29 
01-04-1885 

Bosgra.O. T. Bergum Schip de Bergum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885 

6418 248-DD  

4e Compag. 
2e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Bosgraaf  Halbe Fred’k?  staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het 

depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen 
welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent 

bevinden enz. jaar 1817 (4) 



6418 248-b 1e bat 

2e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Bosgraaf  Halbe Freerk 263 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) 

8375 708-5_8a 

20-07-1841 

Bosgraaf D. te Damwoude staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus 

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

vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_8a 

20-07-1841 

Bosgraaf D. te Damwoude staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus 

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

vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 8 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Bosgraaf D. te Damwoude, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 

(7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 8 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Bosgraaf D. te Damwoude, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 

(7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6406 175-1+8-9 

09-04-1816 

Bosgraaf Dirk Fred’k staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en 

laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 

D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke 
overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn 

ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

8197 693-9 
08-07-1839 

Bosgraaf Dirk Freerks  hij is onderhoudpligtig voor de brug over de opvaart naar Dantumawoude gelegen in de 
Trekweg van Dockum naar Stroobos enz. jaar 1839 (4) 

3575 7 

07-11-1878 

Bosgraaf Dirk Freerks Dantumawoude  Eigenaar van  het veer aldaar vermeld in een document Staat houdende 

opgave van de in de gemeente Dantumadeel aanwezige veren, een staat met 10 kolommen informatie enz. jaar 1878 

(4) dossier (8) 

9181 1833 

20-10-1915 

Bosgraaf Durk , op Zaterdag 16 oktober 1915  te Kollum is en grote menigte volk ergelijke en grove vernieingen is 

gepleegt aan de woning van hem met het vermoeden dat zijn zoon Bosgraaf Tjallings de vader zou zijn van een 

kind waarvan een zeker Schaaf van der Aukje, ongehuwd wonende te Veenklooster is bevallen en welke vrouw hij 
weigerde te huwen  enz. enz. er word verteld wat en waaraan de schade is,  iemand in het publiek een zekere 

Postma Gooitzen wonende te Westergeest is in elkander gezakt en plotseling gestorven, de  Chef Veldwachter 

Laverman J. heeft procesverbaal opgemaakt , ook in het dossier, een krantenknipsel, een telegramjaar 1915 (8) 

9465 Deel 2, 20 

31-10-1866 

Bosgraaf Freerk Dirks te Dantumawoude Beurt en Veerdienst van Dantumawoude naar Leeuwarden,  hij  wordt 

vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding 

van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. opgemaakt 31-10-
1866 (8). ( 1e consessie 23-04-1762) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Bosgraaf Halbe Frans 142 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) 

6418 248-C 1e bat  
3e  blz. 

Nom. Staat 

09-06-1817 

Bosgraaf Halbe Freerks * Oudwoude 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) 

6032 206 

26-03-1818 

Bosgraaf Hendrik Tietes, Knecht in het Tuchthuis te Leeuwarden, Onderwerp: een vacature  jaar 1818 (1) 

5988 503 
25-06-1814 

Bosgraaf Hendrik Tietes, Woude van der Hans Paulus, Harmens Jan en  Dijkstra Frans Durks van hen een 
verklaring van goed gedrag , en de  benoeming in het tuchthuis als knechts en congierge jaar 1814 (2) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Bosgraaf te Damwoude, 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 )    

8386 949/8 

20-09-1841 

Bosgraaf te Damwoude, 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 )    

8386 949/8 
20-09-1841 

Bosgraaf te Damwoude, 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 )    

6843 30-C 
gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Bosgraaf Tiete, 228 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) 

9181 1833 

20-10-1915 

Bosgraaf Tjalling----- Bosgraaf Durk , op Zaterdag 16 oktober 1915  te Kollum is en grote menigte volk ergelijke en 

grove vernieingen is gepleegt aan de woning van hem met het vermoeden dat zijn zoon Bosgraaf Tjallings de vader 

zou zijn van een kind waarvan een zeker Schaaf van der Aukje, ongehuwd wonende te Veenklooster is bevallen en 
welke vrouw hij weigerde te huwen  enz. enz. er word verteld wat en waaraan de schade is,  iemand in het publiek 

een zekere Postma Gooitzen wonende te Westergeest is in elkander gezakt en plotseling gestorven, de  Chef 

Veldwachter Laverman J. heeft procesverbaal opgemaakt , ook in het dossier, een krantenknipsel, een telegramjaar 
1915 (8) 



9465 Deel 2, 55 

30-04-1857 

Bosgraaf Tjeerd te Kollumerzwaag , Beurt en Veerdienst van Kollummerzwaag naar  Leeuwarden,  hij  wordt 

vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding 

van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8).   

9180 330-21 
17-02-1915 

Bosgraaf Willem Met signalement Politiedienaar Kollumerland jaar 1915  (3) 

9182 285/21 

07-02-1916 

Bosgraaf Willem Westergeest Politiedienaar Met Signalement jaar 1916 

6082 453 
03-05-1822 

Boshma Rintje 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) 

8376 744/8 

30-07-1841 

Boshoven Pieter * Rotterdam, 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Boshuijer Ruurd, 318 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de 

Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen 
met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. 

jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Boshuijer Tobias, 331 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) 

9184 557 
03-05-1917 

Boshuizen Antonie Christiaan, komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, 

woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Boshuizen Jan 156 is zijn volgnummer en Mijnsheerenland zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 
op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend 

door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te 

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

6632 1276  

2e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Bosk Bouke Pijtters, 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Boskant Gerrit 336 is zijn volgnummer en Elsten (ov) 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) 

6709 36 deel 2  
blz. 18 

16-01-1822 

Bösken J. P. te Diepenveen, 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) 

5984 103 

08-02-1814 

Bosker C. de weduwe----Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het 

Landschaps Tucht en Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van 
Levensmiddelen en verdere enz. tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide 

ondertekenen jaar 1814 (10) 

8379 793-4 
13-08-1841 

Bosker L.  Staat vermeld in een Staat van Declaratien wegens gedane leveranties ten dienste van de Huishoudelijke 
dienst in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding van het geleverde product en het 

bedrag enz. jaar 1841 (3) 

6380 1 

31-01-1814 

Bosker L. 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) 

8280 517-11,  
34-35, 37 

19-05-1840 

Bosker S. 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 Haske in het Arrondissement 
Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6380 32 en 33 

02-02-1814 

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

dienst kan hebben, doch zijn oproerig gedrag heeft bij de compagnie op den 30e Januari 1814 zeggende onder 

andere dat men alle wapenen moest terug brengen en hij als men hem wilde enz. enz. hij heeft de anderen 
opgeroepen tot insubordinatie enz. , de Grenadiers Schoonlingen ….?, Bosker….?, en Ramkema….?, de laatste 

clerk bij de ontvanger Ruitinga ….? Presteren geen dienst en laten zich in alle gevallen enz. enz. en zijn in alles 

onwillig en dat ik Beekkerk Haye  Commandant National Garde te Leeuwarden enz. vind dat deze vijf gestraft 
moeten worden enz. jaar 1814 (3) 

6385 54-14 

14-07-1814 

Boskers Cornelis staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de 

premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3) 

9180 264 

06-02-1915 

Boskma Andries,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (3) 



8380 833-2 

24-08-1841 

Dantuma-        

            deel  

Boskma G. K. te Akkerwoude 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) 

9182 284 

09-02-1916 

Boskma Gerben,  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) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 8-

v 

17-07-1839 

Boskma Jan Annes 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) 

3575 7 

07-11-1878 

Boskma Jan Gerbens Zwaagwesteinde Eigenaar Veer Te Valom vermeld in een document Staat houdende opgave 

van de in de gemeente Dantumadeel aanwezige veren, een staat met 10 kolommen informatie enz. jaar 1878 (4) 

dossier (8) 

9180 264 

06-02-1915 

Boskma Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (3) 

9181 1413 
06-08-1915 

Boskma Klaas,  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) 

9183 1306 
06-09-1916 

Boskma Klaas, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 

1916 (4) 

6000 578-c 

17-06-1815 

Bosma  Bonne Gooitzens , Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Huis van bewaring te 

Heerenveen zitten jaar 1815 (2) 

9186 402 

06-04-1918 

Bosma  Douwe St. NicolaasgaVeldwachter te Doniawerstal jaar 1918 (3) 

 

8369 588/7 Bosma  Frederik gewezen militair wonende Noodvliet, een handgeschreven brief met  zijn handtekening---- 

Onderwerp:  verzoekt geplaats te worden als commies enz. jaar 1841 (1) 

8280  517-11, 47 

19-05-1840 

Bosma  IJ. J. te Langweer wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw 

Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de 

Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen 
van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 

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

8342 37/1-9 

12-01-1841  

Bosma  Rinse Andries te Rinsumageest,  Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met 

beschrijving van de overtreding enz. Jaar 1841 (9)    

8364 498/10, 1 

21-05-1841 

Bosma  V. L.Douwe Gerbens staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de 

Gemeente Jelsum die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, 

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

9181 1737 

02-10-1915 

Bosma , (de herberg van)----- Veen van der Jan Jetzes----- Vos de Wobbe,  Rijksveldwachter, onderwerp zijn evt.  

eervol onslag, hij krijgt geen pensioen omdat hij enz. ook krijgt hij een strenge berisping en een maand wordt 

geschorst wegens plichtsverzaking enz.  in het dossier komen voor;  Veen van der Jan Jetzes, Wal van der Simon, 
Woude van der Sjoerd deze drie verklaren dat op de avond van 11 september met de veldwachter Vos aanwezig te 

zijn geweest ten sterfhuize van , Wal van der, en dat er een opstootje heeft plaatsgehad, enz. enz.  tevens Nicolai 

Gooitsen hij woont 100 meter van de ned. Herv. Kerk maar hij heeft niets gehoord, en Meindersma hoofd der 
openbare school te Drogeham wonende aan de zijde van de pastorie maar hij heeft niets gehoord, de navolgende 

personen ondertekenen deze brief met de mededeling dat alle genoemde personen enz. Hoek A. Fabriekschef, Vries 

de J. Y. Brievengaarder, Postumus M. , Raadslid,  Vries de G. Kerkvoogd, Wielenga L. Kerkvoogd, Hansma A. 
Kerkvoogd, Veenstra J. G. Raadslid. Bosma Herbergier, Nicolai Metske,  jaar 1915 (dossier 17) 

6283 1075 

17-10-1817 

Bosma ….? Voerman te Gorredijk wordt vermeld op de Staat van gemaakte kosten wegens het overbrengen van 2 

verlofgangers op 6 en 7 September 1817 van Oldeberkoop naar Leeuwarden en wordt betaald voor de Wagenvragt 

fl. 10-0-0 enz. jaar 117 (4) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Bosma A. D. Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. 

enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4) 

8356 314-1 

31-03-1841 

Bosma A. D. te Workum hij verzoekt kwijtschelding eener geldboete en komt voor in het extract uit het register der 

resolutien van de Minister van Financiën enz. jaar 1841 (4) 

9182 151 

20-01-1916 

Bosma A.---- Kallenbach G. A. M (Georg August Max) Burgemeester van Lemsterland, een handgeschreven brief 

met zijn handtekening Onderwerp; vergadering voor verkiezing 2 leden gemeenteraad , i.p.v. Bosma A. voorgesteld 

Dillewijn jaar 1916 (4) 

8373 673/11 
09-07-1841 

Bosma Aatze Douwes Slager te Workum met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening houdende 
verzoek tot inhouding op het tractement van Beer de L. O. te Oldeboorn wegens verschuldigde bedrag van fl. 5.52  

met een lijst waarop de schulden met artikelen vermeld worden jaar 1841 (3) 

8257  69/20, 2 
nummer 47 

20-01-1840 

Bosma Aize Sipkes te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine 

partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de 

Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

6064 781 

03-11-1820 

Bosma Albert Hendriks---- Wijbinga Dedde Bienses , Hekta  Wijbee Ebeles en Jong de Auke Douwes leden der 

Doopsgezinde gemeente  en kerkenraad te Zwaagwesteinde  geven te kennen dat Bosma Albert Hendriks geordend 

als proponent bij de Vriesche Doopsgezinden  societeit  volgens akte afgegeven te Leeuwarden  17 mei 1815  en 
hunne kerk de enigste te  Zwaagwesteinde is,  een dorp met 595 inwoners en zijne dienst moet waarnemen tegen 

een geringe jaarlijkse beloning en zij dus dan ook enz. enz. jaar 1820 (4) 

6624 192 

24-01-1814 

Bosma Albert Roelofs wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door de Schout van de gemeente 

Oostermeer  jaar 1814 (1) 



8308 1079-2 

31-10-1840 

Bosma Andries G.---- Riemersma van Assen Gerhardus Genees Heel en Vroedmeester te Donkerbroek het betreft 

zijn request  door hem ondertekend nopens ene pretentie van f. 5.- ten laste van de Diakenen van de Hervormde 

gemeente aldaar betreffende de in barendsnood zijnde vrouw van Nijhold Jan Jellen  deze Diaken dat moesten 

weigeren de Diaken Boekhouder is Bosma Andries G. enz. en dat de Geneesheer Brouwer A. enz. jaar 1840 (5) 

6630  1017B blz. 

2 

22-08-1814 

Bosma Anne Gerbens staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

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

Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 
en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 

2 

22-08-1814 

Bosma Anne gerbens 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) 

9180 330-11 

17-02-1915 

Bosma Anne Met signalement Veldwachter Ferwerderadeel jaar 1915  (3) 

8280  517-11, 7 

19-05-1840 

Bosma Anne P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten 

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

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

9182 285/11 

07-02-1916 

Bosma Anne Wanswerd Veldwachter Met Signalement jaar 1916 

8375 716-3_1B 
22-07-1841 

Bosma Antje  21-10-1836 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) 

8280  517-11, 31 

19-05-1840 

Bosma Antje Sjoerds wordt vermeld als Schatpligtige  op een document genaamd:  Staat houdende opgave wegens 

kosten van Schatting en Telling van Perceelen beneden de belastbaarheid gebleven te Vrouwen Parochie enz. jaar 

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

9187 1341 

06-09-1918 

Bosma Antoni, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6393 134 
28-02-1815 

Bosma Arend Johannes Staat vermeld als Plaatsvervanger  op een document Lijst van de Contracten tusschen de 
Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 

opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

8224 1216-14, 3 
29-11-1839 

Bosma Arjen Klazes, 34 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) 

6277 30-13 

09-01-1817 

Bosma Atze Douwes 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) 

8309 1102-6 

06-11-1890 
 

Bosma Atze Douwes Mr. Slagter te Workum, een compleet dossier betreffende een Proces Verbaal van Bekeuring 

d.d.19-01-1840 en processtukken van Strafzaken te Sneek van de Inspecteur der Directe Belastingen enz.,  Haga 
Bouke tegen Atze Douwes Bosma volgens zijn opgave 50 jaar oud geboren te Wijckel  wonende te Workum die 

schuldig ia aan overtreding van Art. 6 & 4 der wet van enz. Verder heeft de Deurwaarder bij het Kantongeregt van 

Hindelopen arr. Sneek  Karsten Geert Lucas  heeft inn tegenwoordigheid van Vries de Willem en Planting Gaele 
beide te Workum wonende beslag gelegd op wat onroerende goederen zoals o.a. meubelen enz. , Stuurmans Rinze 

Johannes en Hebbes Jan Sipkes beide commiessen verklaren dat zij in de Slagterij enz. jaar 1840 (36) 

8209 932/8, 211 
06-09-1839 

Bosma B. L. te Opeinde wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie 
van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de 

Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6) 

9921 21 

20-10-1882 

Bosma B. Politiebeambte te Kollum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 

Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

8280 526-1, 36,2 

22-05-1840 

Bosma B. 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) 

6407 198- 

1+10-11 
04-05-1816 

Bosma Bauke Lijkles 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) 

6396 587 

06-06-1815 

Bosma Bauke Sikles  ---- Kruisinga Hendrik Wouters heeft zig schuldig gemaakt aan Desertie en hij nu voor de 

Krijgsraad staat maar een valse naam heeft opgegeven van Asma Johannes Harmens  geboren te Balk en eigenlijk 
heet hij Kruisinga Hendrik Wouters staat vermeld in een ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland van 

de Luitenant  Collonel Pabst E. L.  Commanderende het  Battaillon Infanterie no. 3  enz. ook een  brief waarin 

compareerden de Kapitein Muller J. A.,  1e Luitenant Oosthout P.  en benoe ter zake met tot de informatie Asma 
Johannes Harmens en  Ploegstra Hesse Jacobs dewelke verklaarde dat voornoemde Fuselier niet Asma Johannes 

Harmens  is maar zijn naam is Hendrik Wouters, ook de kapitein Arensma T. C. enz. dat Bosma Bauke Sikles 

dewelke verklaarde dat voornoemde Fuselier niet Asma Johannes Harmens  is maar zijn naam is Hendrik Wouters 
verder een vragenlijst met antwoorden aan Hendrik Wouters jaar 1815 (8) 



7977 158-6, 33 

14-02-1837 

Bosma Berend Kornelis te Smallingeland, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente 

en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering 

van 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) 

8308 2086-12 

01-11-1840 

Bosma Bokke L. 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Bosma Bonne G. 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) 

6422 458 3e 

Bataillon 

06-10-1817 

Bosma Bouwe Lijkeles 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) 

6256 353 
13-04-1815 

Bosma Claas Gosses te  Oosthem , Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en 
Oosthem dat zij kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz.  en dat het onderhoud van de school en toren 

van Oudega  enz. enz. en dat zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Bosma Cornelis Reinders Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of 

meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Bosma D. J. te Berlikum , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Bosma D. J. te Berlikum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel 
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen 

van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de 

ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 11-1 

19-06-1840 

Bosma D. J. te Ferwerd 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) 

8285 615-2, 11-1 

19-06-1840 

Bosma D. J. te Ferwerd 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) 

8285 615-2, 11-2 

19-06-1840 

Bosma D. J. te Ferwerd 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) 

8280 526-1, 11 
22-05-1840 

Bosma D. J. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document 
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel 

ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn 

ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

5664 37, 10 

01-04-1910 

Bosma De erven J. Drachten Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

3699 A-31 
12-02-1834 

 

Bosma Dieuwke Egberts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1834 (10) 

5666  Jaar 1904 

akte 5 

Bosma Douwe Hendriks----     Bosma Klaas Hendriks Landbouwer in de Wilgen onder Boornbergum , Bosma 

Pieter Hendriks Landbouwer in de Wilp Onder Marum en Bosma Douwe Hendriks Koopman te Oldeboorn, Delen 
mede dat de  schroefstoomboot de “Fortuna”  door publieke verkoop is overgedragen aan Visser Douwe , Schipper 

te Dragten die als Ondernemer van eener Stoombootdienst met zijn schroefstoomboot de “Fortuna” ingericht voor 

vervoer van 50 passagiers, goederen en vee ingaande   1 April 1904 van Dragten naar Leeuwarden en van Dragten 
naar Sneek zullen afvaren met vermelding tussenstops, met een advertentie en een aanplakbiljet waarin vermeld de 

Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1904 (5) 

5666  Jaar 1903 
akte 4 

Bosma Douwe Hendriks---- Bosma Klaas Hendriks Landbouwer in de Wilgen onder Boornbergum , Bosma Pieter 
Hendriks Landbouwer in de Wilp Onder Marum en Bosma Douwe Hendriks Koopman te Oldeboorn, Ondernemers 

van eener Stoombootdienst gaan met hun schroefstoomboot de “Fortuna” ingericht voor vervoer van 50 passagiers, 

goederen en vee ingaande 20 November 1903 van Dragten naar Leeuwarden en van Dragten naar Sneek zullen 
afvaren met vermelding tussenstops, met een aanplakbiljet Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 

1903 (4) 

5666 4 

17-11-1903 

Bosma Douwe Hendriks Oldeboorn Stoomboot Onderneming Fortuna en Koopman, Dossier met Advertenties en 

ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze 
publicaties 1882-1918 Dossier (5) 

6394 257 

31-03-1815 

Bosma Douwe Hepkes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik 

Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als 
onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. 

ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe 

Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven 
door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende 

enz. jaar 1815 (15) 



6048 448, 1-7, 

11, 21 

06-07-1819 

Bosma Douwe Jans te Tjalhuizum 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 (9) 

hele dossier (30) 

6082 453 
03-05-1822 

Bosma Douwe Jans, 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) 

9180 330-10 

17-02-1915 

Bosma Douwe Met signalement Veldwachter St. Nicolaasga jaar 1915  (3) 

9182 285/10 

07-02-1916 

Bosma Douwe Sint Nicolaasga Veldwachter Met Signalement jaar 1916 

8361 

 

433-25 

04-05-1841 

Bosma Durk Harmens, loteling  dat hij van zijn  straf is ontheven als Milicien en teruggebracht naar zijn ligting  6e 

regiment Infanterie enz. jaar 1841 (4) 

5664 162, 33 

27-02-1917 

Bosma E. Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 27, 10 
16-04-1914 

Bosma E. Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 274-a, 33 

28-02-1918 

Bosma E. Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

5664 3, 11 
20-04-1916 

Bosma E. Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

8280  517-11, 47 

19-05-1840 

Bosma E. E. te Langweer wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw 

Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de 

Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen 
van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 

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

8210 966/7 en 
881/14  

Bladzijde 3 

27-08-1839 

Bosma E. E. te Sint Nicolaasga staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het 
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen 

gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele 

Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

8211 988-3, 39 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Bosma E. J.  te Holtpade wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) 

6282 685 

03-07-1817 

Bosma Eise Jans,  Huisman te Lemmer zijn advocaat  schrijft een brief aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland 

dat voornoemde eigenaar is van een obligatie  ten laste van Lemsterland  in 1810 groot fl. 1000.= enz. jaar 1817 (1) 

6636  148 

7e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Bosma Eize Andries te Langedijke 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) 

9182 284 
09-02-1916 

Bosma Eize,  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) 

6044 201 
30-03-1819 

Bosma F.  voor Baardscheren----   Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te 
Leeuwarden en Smeding H, Feddes C. C. ,  en Koumans Smeding P.  en Beekkerk H. leden van gemeld college in 

vergadering bijeen , enz. enz. onderwerp het aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar aan 

voornoemde, jaar 1819 (4) 

6034 398 
30-05-1818 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

8375 708-5_26a 
20-07-1841 

Bosma F. te Morra staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. 
(Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 

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

hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke 
belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

6840 36-A  

blz. 46 

22-04-1824 

Bosma Fedde  zonder bedrijf, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op 

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

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

Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, 

Weidum en Ydaard (53) 

8280  517-11, 31 
19-05-1840 

Bosma Frans A. wordt vermeld als Schatpligtige  op een document genaamd:  Staat houdende opgave wegens 
kosten van Schatting en Telling van Perceelen beneden de belastbaarheid gebleven te Vrouwen Parochie enz. jaar 

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

9186 244 

05-03-1918 

Bosma Frederika, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 
plaats, Adres enz., jaar 1918 

6382 160 

17-04-1814 

Bosma Fredrik Hendriks geboren te Dragten oud 34 jaar zoon van Fredriks Hendrik en Sietses Hinke hij is 

gedeserteerd en wordt gezocht, op de staat is vermeld zijn Signalement en verder gegegevens van/over hem. enz. 
jaar 1814 (2) 

5666  Jaar 1893 

akte 3 

Bosma Freerk---- Bosma Jacob en Bosma Freerk beide te Haulerwijk delen mede dat zij de Trekschuit van 

Blomsma Marcus hebben gekocht en voornemens zijn de trekschuitdienst tussen Haulerwijk en Assen voort te 
zetten enz. jaar 1893 (3) 

5666 2-A  

07-12-1893 

Bosma Freerk Haulerwijk Stoombootdiens Haulerwijk – Assen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 



6393 183 

18-03-1815 

Bosma Freerk Hendriks komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats 

waarheen vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende het 

3e Bat. Infant.  Der Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde 

gemeente enz. zich dadelijk en met spoed enz. Jaar 1815 (3) 

6636  148 

7e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Bosma Frouwkjen Jans de dochter van Bosma Jan Willems te Langedijke 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) 

6254 181 

21-02-1815 

Bosma G. B. , Hij tekent samen met de Substituut Schout en de andere Gemeenteraadsleden een stuk betreffende  

een staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6)) 

6256 338 
21-02-1815 

Bosma G. B. ondertekend een document als lid van de raad van Mildam betreffende crediteuren op de Staat der 
achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8) 

6424 584 

02-12-1817 

Bosma G. J. 20 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de 

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

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga 

van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6027 755 
25-10-1817 

Bosma G. J. Hij is een van de zetters der belastingen van Gorredijk  en  ondertekenaar van een handgeschreven 
brief met als onderwerp; onderzoek, betalingen, klachten enz. jaar 1817 (6) 

6101 1311  

16-12-1823 

Bosma G. K?. te IJlst, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of 

Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en 
hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

6383 56 

02-04-1814 

Bosma G. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst 

aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

5664 39 

17-09-1903 

Bosma G. ZwaagwesteindeStoombootdiens, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-09-1903 

8280 517-11, 10 

19-05-1840 

Bosma Gaatse J. te Kollumerzwaag wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender 

inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde 
schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  

Gemeente Westergeest, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8225  1253-13,42 
10-12-1839 

Bosma Gadse Jacobs te Wijmbritseradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en 
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van 

woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke 

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

8378 777/2 

09-08-1841 

Bosma Gatze Jacobs, ,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen inschrijving 

van Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der 

Hypothecaire inschrijvingen tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen 
Haitzes weduwe van   Yntema Tjerk Gatzes, Bosma Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, 

Haize Tjerks Yntema 12 jaar en  GatzeTjerks Yntema 10 jaar Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te 
Tjerkwerd voogd  over  Thijs en Folkert Foppes Thijsses Bruinsma  kinderen van Foppe Thijsses Bruinsma  en 

Dijkstra Corneliske Folkerts en Hypotheekgevers , ook een Hylkema Marten Hylkes Huisman te  Idzega 

Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, 
Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,   jaar 1841 

(16) 

5666 1 

13-02-1895 

Bosma Gebroeders Haulerwijk Maakt bekend verkocht te hebben de Trekschuitdienst Haulerwijk op Assen, 

Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en 
stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5664 33-A                    

15-09-1903 

Bosma Geert Drachten Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 15-09-1903 

8369 576/26 Bosma Geert Hendriks Plaatselijke Omroeper te Heerenveen oud 42 jaar, gehuwd en vader van 7 kinderen, een 
handgeschreven brief met  zijn handtekening ;  Onderwerp;  verzoekt een functie als Tolgaarder enz. enz. jaar 1841 

(4) 

5664 29, 12 
16-04-1903 

Bosma Geert Kollum Schip deFortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

6100  1215-29 

29-11-1823 

Bosma Geert te Gorredijk , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Gorredijk in 1823 

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

6089 1194 blz. 29    
23-12-1822 

Bosma Geert te Gorredijk te Gorredijk Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 
Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland 

(62) 

6078 95-32 

25-01-1822 

Bosma Geert te Gorredijk,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Gorredijk enz. enz. jaar 1822 (4) 

6830 18-A blz. 2 

21-01-1824 

Bosma Gerrijt Folkerts te Hieslum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 

verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of 

schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, 
Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (2) dossier (45) 

6271 586-6 

01-07-1816 

Bosma Gerrit Thijsses 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) 



6282 737-19 

07-07-1817 

Bosma Gosse K., Winkelier te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 

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

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

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

6391 6 en  13 

27-12-1814 

Bosma Gosse Karsten wonende te Winsum het betreft zijn verzoek om van den dienst van de Landstorm te worden 

geëxcuseerd uit hoofde van dat hij onder den rang van Leeraren is aangenomen bij den Doopsgezinden enz. jaar 
1814 (2) 

6390 114 

22-12-1814 

Bosma Gosse Karsten, Winkelier te Winsum, Onderwerp: dat hij lid is van het 9e batt. 3e Comp. dienstdoende te 

Winzum en Baard maar dat hij bij de Doopsgezinde Gemeente te Baard nu als wettig leeraar is gekozen  per 20 nov. 

en hij nu verzoekt enz. als bijlage  een verklaring van Werf v.d. Johannes R. en Werf van der Age Reins leraren der 
Doopsgezinden tot Baard jaar 1814 (3) 

6840 36-A  

blz. 46 
22-04-1824 

Bosma H.  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op 

een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, 

Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, 

Weidum en Ydaard (53) 

6019 76 

01-02-1817 

Bosma H.------ H. Douwe Ruitinga i.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) 

6830 18-A blz. 

39 
21-01-1824 

Bosma H. J. te Follega 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) 

5989 576 2e lijst 
26-07-1814 

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

8356 328-4 

03-04-1841 

Bosma H. R. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel 

de Correctioneele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats 

en de reden waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7) 

6854 10-A 

17-09-1824 

Bosma Hans Jans te Britswert een proces verbuil wegens het verzuim van aangifte van zijn paard enz. jaar 1824 (2) 

6282 737-14 

07-07-1817 

Bosma Hans Jans, Boer te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 

Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de 
Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien 

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

dossier (28) 

9181 1413 

06-08-1915 

Bosma Harm,  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) 

8343 43/10 Bosma Harmen Jelles,   Dossier Betreft het onderzoek naar de dood van het plots neervallen van een zwart wit 
rundbeest van Harmen Jelles Bosma Landbouwer te St. Nicolaasga door de rijksveearts Plantinga (4) 14-01-1841 

8386 944/2 

23-09-1841 

Bosma Harmen Obbes Rijks-schatter te Balk bepaling van de huurwaarde, jaar 1841 (4) 

6407 198-1+4-5 

04-05-1816 

Bosma Harmen Obbes 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) 

6393 183 
18-03-1815 

Bosma Harmen Obbus komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats 
waarheen vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende het 

3e Bat. Infant.  Der Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde 

gemeente enz. zich dadelijk en met spoed enz. Jaar 1815 (3) 

6261 900-2 

04-09-1815 

Bosma Hendr. Harmens, 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) 

6384 70, 80 
06-06-1814 

Bosma Hendrik geboren te Franeker, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst 
zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2) 

6242 82,1-7a+18              

07-02-1814 

Bosma Hendrik Jans , komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken  waarop de personele 

omslag enz. enz. jaar 1814 (12) 

3622 A-10, 2 
blz. 1 

register 

9170 
15-03-1873 

Bosma Hendrik Klazes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 
jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-6  

blz. 1 
12-01-1858 

Bosma Hendrik Klazes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-9  

blz. 1 

24-03-1868 

Bosma Hendrik Klazes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1868 (3) dossier (9) 



3622 A-10, 1 

blz. 1 

register 

9168 
22-02-1873 

Bosma Hendrik Klazes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 
jaar 1873 (3) dossier (9) 

6285 1247- 108 

18-12-1817 

Bosma Hendrik P. , 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) 

8280 517-11, 22 

19-05-1840 

Bosma Hendrik T. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de 

Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de 

Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, 
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

5994 1043 

24-12-1814 

Bosma Hendrik,   Koopman en Winkelier te Heerenveen in een dossier zit ook een handgeschreven brief met zijn 

handtekening een  request jaar 1814 (3) 

8374 694/8 

15-07-1841 

Bosma Hillebrand R.   wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in 

Friesland te Leeuwarden genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem,   jaar 1841 (7) 

9187 1341 

06-09-1918 

Bosma IJntze, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale 

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

9187 1341 

06-09-1918 

Bosma IJnze, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale 

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

6393 134 

28-02-1815 

Bosma Imke Doekeles 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 1812 opgemaakt enz. 

jaar 1815 (5) 

6840 36-A  

blz. 46 

22-04-1824 

Bosma J.  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op 

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

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

Weidum en Ydaard (53) 

6843 20-A 

Bladzijde 8 
21-05-1824 

Bosma J. A.---- Lijnden van F. G. A. B. verhuurder en Bosma J. A. Arbeider huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; 

Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer 
worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) 

dossier (16) 

6383 82       
23-04-1814 

Bosma J. A. te Suawoude 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) 

8280 526-1, 11 
22-05-1840 

Bosma J. D. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document 
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel 

ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn 
ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6833 14-A, 8 

12-02-1824 

Bosma J. E. 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) 

5664 274-a, 26 
28-02-1918 

Bosma J. Engwierum Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

8308 1070-8 

21-63 

28-10-1840 

Bosma J. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan 

de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 

(3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 10>> 

27-08-1839 

Bosma J. G. te Heeg 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) 

6383 84      
23-04-1814 

Bosma J. J. te Rijperkerk 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) 

5666 10 

27-10-1887 

Bosma J. K. Surhuisterveen Ondernemer Stoombootdienst, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier 

(5) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Bosma J. L. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan 

de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 
grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te 

vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Bosma J. O. te Hardegarijp 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) 



6034 398 

30-05-1818 

Bosma J. P. 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) 

6633 1357 
03-11-1814 

Bosma J. R. ---- 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Franekera- 
           deel 

Bosma J. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli 1841 

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

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

9181 1781 

12-10-1915 

Bosma J.----- Venema Jaan Veldwachter te Lemsterland verzoekt in een handgeschreven brief met zijn 

handtekening wegens geneeskundige ingeschiktverklaring als veldwachter eervol ontslag en aan hem is eervol 
ontslag verleend, tevens Bosma J. Veldwachter te Lemmer wegens zijn leeftijd krijgt hij ontslag.  jaar 1915 (4) 

5664 39 

17-09-1903 

Bosma J. Zwaagwesteinde Stoomboot Dienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-09-1903 

6277 30-16 
09-01-1817 

Bosma Jacob Douwes de weduwe  moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de 
meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit 

de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de 

Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

5666  Jaar 1893 

akte 3 

Bosma Jacob en Bosma Freerk beide te Haulerwijk delen mede dat zij de Trekschuit van Blomsma Marcus hebben 

gekocht en voornemens zijn de trekschuitdienst tussen Haulerwijk en Assen voort te zetten enz. jaar 1893 (3) 

5666 2-A 

07-12-1893 

Bosma Jacob Haulerwijk Stoombootdiens Haulerwijk – Assen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

8386 935/7 

21-09-1841 

Bosma Jacob Jochems Gjalt te Wolvega Onderwerp een request in een handgeschreven brief met zijn handtekening 

wordt ook in genoemd  Oosten Jouke Dirks de erven van, betreft de verkoop van percelen grond te Nijetrijne  en de 

last van het onderhoud van de Lindedijk enz. jaar 1841 (5) 

8364 498/10, 13 
21-05-1841 

Bosma Jacob Jochum Gjalts staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente 
Wolvega die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer 

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

6082 453 
03-05-1822 

Bosma Jacob P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 
in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6047 379 

03-06-1819 

Bosma Jacob P. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 

belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6383 74 

23-04-1814 

Bosma Jacob P. te Oosterbierum , Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: 

de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire 

zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 
(6) (Dossier 26) 

9181 1413 

06-08-1915 

Bosma Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9186 548 

04-05-1918 

Bosma Jacob, 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) 

6711 248 blz. 5 

07-09-1822 

Bosma Jaike Gosses te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van 

besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding 

van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de 
dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, 

Jaar 1822 (8) 

6070 424-4          

25-05-1821 

Bosma Jakob Pieters 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Bosma Jan 725  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) 

9921 24 
19-10-1882 

Bosma Jan A. Rijksveldwachter te Lemmer 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) 

6382 20 nr.  276 
29-03-1814 

Bosma Jan Corn’s---- Bosgra Teeke Hend’k plaatsvervanger van Bosma Jan Corn’s staat vermeld op een lijst van 
personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog 

mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4) 

6381 136 nr. 276 
17-03-1814  

Bosma Jan Cornelis te Dragten, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen 
persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen 

deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14) 

8220   1137/12 

06-11-1839 

Bosma Jan Hibbes een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk 

het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 
november 1839 ontvang Gorredijk, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, 

Harlingen, Gorredijk, Sneek (17) 

9182 285/24 
07-02-1916 

Bosma Jan Jans Lemsterland Veldwachter Met Signalement jaar 1916 



6395 506 

21-05-1815 

Bosma Jan Kornelis staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Onder  Officieren bij de 

Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3) 

9180 330-24 

17-02-1915 

Bosma Jan Met signalement Veldwachter Lemsterland jaar 1915 (3) 

6840 36-A  
blz. 44 

22-04-1824 

Bosma Jan R. 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) 

6282 737-11 

07-07-1817 

Bosma Jan R., Boer te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van 

de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen 
van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de 

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

(28) 

8381 841/10-A 

26-08-1841 

Bosma Jan Rintjes, Een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10  waarin vermeld de namen van 

soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3) 

8308 2086-11 

01-11-1840 

Bosma Jan T. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden 

van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 
1840 (1) dossier (5) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladzijde 7 

27-08-1839 

Bosma Jan 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) 

6378 1 

07-12-1813 

Bosma Jan Tietes---- Tjepkema P. A. (Pieter Alles) Maire van Oostermeer verzoekt ontslag omdat hij vind dat hij 

op zijn post is gehoond door het schuim des volks en dat dat de wijste en yverigste vrienden van het doorluchtige 
huis van Oranje  zig hebben onttrokken aan deze opstand  enz. enz.  en de aanleggers die hier bedoeld worden zijn: 

Bosma Jan Tietes, Wijngaarden Gerben Klazes, Bonnema Alle Wolters, Beyma Teye Eltes, Cramer Cornelis Piers 

en Werf van der Klaas Johannes en de boden welke het hebben rondgezegd  zijn Meeter E. A en Vries de Gerben 
Roels enz. jaar 1813 (2) 

8220   1137/15 

06-11-1839 

Bosma Jan Tjeerds een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk 

het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 
november 1839 ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, 

Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17) 

8285 623-20 

22-06-1840 

Bosma Jan Tjeerds te Hijlaard de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den 

aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8) 

6636  148 

7e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Bosma Jan Willems te Langedijke 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) 

6864 26/1-C  

no.  111 
07-01-1825 

Bosma Jan Ymes te Lemsterland  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) 

9187 890 

04-07-1918 

Bosma Jan, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 

9184 699 

05-06-1917 

Bosma Jannes gehuwd met Dijk van Antje, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.2), 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en 

datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

9181  2110 
08-12-1915 

Bosma Jannes,  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) 

6060 480 
06-07-1820 

Bosma Jcob 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) 

6658 575 blz. 3 

25-11-1816 

Bosma Jelle staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of 

Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten 

voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) 
dossier (7) 

6424 584 

02-12-1817 

Bosma Jentje 19 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Art. No. 4 hij staat vermeld op de staat 

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

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 

HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

9185 1144 
05-09-1917 

Bosma Johanna vrouw van Hoekstra K. , komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), 
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere 

geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

5666  Jaar 1887 
akte 10 

Bosma Johannes Klazes, ---- Vries de Antoni Simons, Bosma Johannes Klazes, Luimstra Reinder Simons en 
Fopma BernardusOndernemers ener stoombootdienst alle wonende te Surhuisterveen maken bekent in een door hen 

alle ondertekende brief dat zij met hunne stoomboot ingericht voor 50 personen enz. enz. een dienst vanaf 

Surhuistervaan naar Leeuwarden zullen uitvoeren op enz.  met vermelding van tussenstops, vertrektijden en 
tarieven enz. jaar 1887 (5) 



3622 A-10, 2 

blz. 1 

register 

9170 
15-03-1873 

Bosma Johannes Klazes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 
jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-6  

blz. 1 
12-01-1858 

Bosma Johannes Klazes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-9  
blz. 1 

24-03-1868 

Bosma Johannes Klazes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 

blz. 1 
register 

9168 

22-02-1873 

Bosma Johannes Klazes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1873 (3) dossier (9) 

9725 Deel 2  

Blz. 130 

00-00-1893 

Bosma Jottje, 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) 

9187 1644 
06-11-1918 

Bosma Jurjen, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 

jaar 1918 (5) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 3-

v 

17-07-1839 

Bosma K. A. te Bergum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6100  1215-18 
29-11-1823 

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

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz. 10>> 

27-08-1839 

Bosma K. G. de weduwe te Oosthem staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het 

Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen 
gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele 

Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6034 398 

30-05-1818 

Bosma K. G. 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) 

6078 95-21 

25-01-1822 

Bosma K. G. te Heeg, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Heeg    enz. enz. jaar 1822 (2) 

9180 42 

07-01-1915 

Bosma K. gehuwd met Draai van der Lolke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  

woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

8280 526-1, 28 
22-05-1840 

Bosma K. J. te Dragten 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) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Bosma K. J. te Olterterp 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) 

6636 137 

09-02-1815 

Bosma K. K.---- Schore? Van der Jan D.  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  

Kiers R. School Onderwijzer die volgens oude Costumen van dese plaatse  wierde verkozen door de ledematen 

blijkens een beroepbrief van Kiers uit den jare 1762 met approbatie van den Grietman Haarsma van Aulus is het 
tractement van Kiers verhoogd naar enz. en door de grietman Blocq van Haarsma Daniel verder vermeld als 

Kerkvoogd Bosma K. K.    enz. jaar 1815 (4) 

3622 A-6  
blz. 4 

12-01-1858 

Bosma K. R. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) 
dossier (8) 

8364 498/10, 15 

21-05-1841 

Bosma K. R. gehuwd met Postmus Antje Alberts staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van 

huizen in de Gemeente Surhuizum 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 

8210  958/2 211 

Bladzijde 
3>> 

17-09-1839 

Bosma K. R. te Surhuizum, 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) 

6634  1579 
23-12-1814 

Bosma K. R., Handgeschreven brief met  Handtekening van K. R. Bosma  te Surhuisterveen. Jaar 1814 Met dossier 
(10)  



6840 36-A  

blz. 46 

22-04-1824 

Bosma K?.  Boer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op 

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

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

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 13-v 
17-07-1839 

Bosma Klaas Andries te Bergum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der 

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

6047 379 

03-06-1819 

Bosma Klaas Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 

moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6251 1103 
15-11-1814 

Bosma Klaas Gosses , Hij is een der ondertekenaars van een brief , met als onderwerp: dat allen eigenaren zijn van 
Plaatsen en Losse Landen onder het behoor van de Stad IJlst en dat zij in het zekere geïnformeerd zijn dat de 

belastingen op enz. enz. jaar 1814  (3) 

6070 424-6          
25-05-1821 

Bosma Klaas Gosses hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 
Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6070 424-6          

25-05-1821 

Bosma Klaas Gosses hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

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

6060 480 

06-07-1820 

Bosma Klaas Gosses, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  

200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6060 480 
06-07-1820 

Bosma Klaas Gosses, 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) 

5666 4 

17-11-1903 

Bosma Klaas Hendriks Boornbergum Stoomboot Onderneming Fortuna en Landbouwer, Dossier met Advertenties 

en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze 
publicaties 1882-1918 Dossier (5) 

5666  Jaar 1903 

akte 4 

Bosma Klaas Hendriks Landbouwer in de Wilgen onder Boornbergum , Bosma Pieter Hendriks Landbouwer in de 

Wilp Onder Marum en Bosma Douwe Hendriks Koopman te Oldeboorn, Ondernemers van eener Stoombootdienst 

gaan met hun schroefstoomboot de “Fortuna” ingericht voor vervoer van 50 passagiers, goederen en vee ingaande 
20 November 1903 van Dragten naar Leeuwarden en van Dragten naar Sneek zullen afvaren met vermelding 

tussenstops, met een aanplakbiljet Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1903 (4) 

5666  Jaar 1904 
akte 5 

Bosma Klaas Hendriks Landbouwer in de Wilgen onder Boornbergum , Bosma Pieter Hendriks Landbouwer in de 
Wilp Onder Marum en Bosma Douwe Hendriks Koopman te Oldeboorn, Delen mede dat de  schroefstoomboot de 

“Fortuna”  door publieke verkoop is overgedragen aan Visser Douwe , Schipper te Dragten die als Ondernemer van 

eener Stoombootdienst met zijn schroefstoomboot de “Fortuna” ingericht voor vervoer van 50 passagiers, goederen 
en vee ingaande   1 April 1904 van Dragten naar Leeuwarden en van Dragten naar Sneek zullen afvaren met 

vermelding tussenstops, met een advertentie en een aanplakbiljet waarin vermeld de Dienstregeling en Tarief voor 

de Passagiers enz. jaar 1904 (5) 

6034 398 
30-05-1818 

Bosma Klaas hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-4          
25-05-1821 

Bosma Klaas 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) 

6257 410-10 
28-04-1815 

Bosma Klaas J. 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Bosma Klaas 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Bosma Klaas P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 
in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6047 379 

03-06-1819 

Bosma Klaas P. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 

belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

5995 20 

12-01-1815 

Bosma Klaas P. Oosterbierum,  De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het 

halen in het donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de 

volgende dorpelingen; Donia Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, 
Faber Pieter Arjens, Andringa Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey  Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma 

Klaas P., Terpstra Jochum Symons, Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, 

Boersma D. Meinderts, jaar 1815 (3) 

6078 95-16 
25-01-1822 

Bosma Klaas Pieters te Sexbierum  , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 
plaats ontvang Sexbierum enz. enz. jaar 1822 (2) 

6388 46           05-

10-1814 

Bosma Klaas Pieters te Wijckel, 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 

8359 377/28, 1 

19-04-1841 

Bosma Klaas Reinders wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de 

bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e 
Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 21  

19-04-1841 

Bosma Klaas Reinders wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de 

Grietenij Achtkarspelen omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= 

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



6388 128 

26-10-1814 

Bosma Klaas Reinders, hij is samen met andere officieren en onderofficieren erkend en benoemd bij het 7e Bat. 

Landstorm door enz. in het document wordt tevens hun rang vermeld. Enz. jaar 1814 (1) 

3622 A-3 

blz. 1 
05-01-1848 

Bosma Klaas Reinders, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) 

dossier (8) 

3622 A-5  
blz. 1 

31-12-1852 

Bosma Klaas Reinders, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) 
dossier (8) 

6285 1247- 2 

18-12-1817 

Bosma Klaas,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige 

gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 
Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Bosma Korn’s J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

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

wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van 

het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

8308 1074-9 
29-10-1840 

Bosma Korn’s J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 

voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames 

wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van 
het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

6834 9-A 

14-02-1824 

Bosma Kornelis Gooitzens te Katlijk behorende tot een zeer fatsoenlijk Huisgezin van den Boerenstand verzoekt  

dat de twee maanden die hij in de gevangenis moet zitten enz. jaar 1824 ( 4) 

9921 11 
19-10-1882 

Bosma L. ,Tuinman  Onbezoldigd  Rijksveldwachter te Hogebeintum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, 
Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 

1876, 1882 en 1918 (7) 

8308 1074-9 
29-10-1840 

Bosma L. B. 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 van de aangegeven Paarden met vermelding van 
het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Bosma L. B. te Dragten 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) 

8257  69/20, 1 

nr.  125 

20-01-1840 

Bosma Lammert W. hij 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) 

6389 2 

29-10-1814 

Bosma Libbe Bokkes, Kapitein hij wordt voorgesteld aan de Gouverneur van Vriesland door de Luitenant Kolonel 

Eysinga van B. P. als lid van de Krijgsraad van het 8e Bataillon van de Landstorm te Dragten enz. jaar 1814 (1) 

6833 27-A blz. 9 
06-02-1824 

Bosma Linze te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of 
bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der 

schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

6424 609 
10-12-1817 

Bosma Lolle Gerrits 37 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 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) 

9182 285/22 
07-02-1916 

Bosma Lourens Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement jaar 1916 

9180 330-22 

17-02-1915 

Bosma Lourens Met signalement  Politiedienaar Leeuwarden  jaar 1915 (4) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 23-v 

17-07-1839 

Bosma M. B. te Oosthem 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) 

9921 18 
19-10-1882 

Bosma Marten  Gemeenteveldwachter te Rien 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) 

6394 257 

31-03-1815 

Bosma Meinse Alles hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik 

Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als 
onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. 

ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe 
Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven 

door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende 

enz. jaar 1815 (15) 

6627 621+667 
02-05-1814 

Bosma Meinse Alles---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het rekeste van de Armenvoogden van den Dorpe Akkrum 

betrekkelijk de verpligting ter aliementatie van Pieters Janke ook Jantje weduwe van Gatsonides (Gatzonides) 

Hendrik maar ten laste van Harich zou komen maar dat zij wel vijf jaren enz. tevens een brief van de 
Armenvoogden van Harich ondertekend door Bosma Meinse Alles en Jong de Meinse Robijns  jaar 1814 (7) 



6395 457 

13-05-1815 

Bosma Minne R. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum 

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

aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en 

agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6867 12-02-1825 

7-A 

Bosma P. de weduwe  van beroep Commies zij wordt vermeld op een document Staat van personen aan welke eene 

Gratificatie over den jare 1824 uit het Pensioenfonds voor den Ambtenaren word verleend enz. jaar 1825 (6) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Bosma P. K. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Bosma P. K. hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, 

Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een 

aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen 
enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een 

grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris 

Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 
(15) 

8375 708-5_5a 

20-07-1841 

Bosma P. K. te Oosterbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een 

door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten 

welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. 

jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 5-2 

19-06-1840 

Bosma P. K. te Oosterbierum 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) 

8211 988-3, 5 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Bosma P. K. te Oosterbierum, 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) 

8211 988-3, 5 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Bosma P. K. te Oosterbierum, 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) 

8386 949/6-5 Bosma P. K. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een 

document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn 

woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de 
hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3-
v 

17-07-1839 

Bosma P. L. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

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

6830 18-A blz. 9 

21-01-1824 

Bosma Piebe A. te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 

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

Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6277 30-6 
09-01-1817 

Bosma Pier S. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige 

duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 

1817 (5) dossier (19) 

3622 A-10, 2 
blz. 1 

register 

9170 
15-03-1873 

Bosma Pieter Bokes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 
jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 2 

blz. 7 

register 

9170 

15-03-1873 

Bosma Pieter Bokes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  
blz. 1 

24-03-1868 

Bosma Pieter Bokes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 
jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-9  

blz. 7 
24-03-1868 

Bosma Pieter Bokes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 

blz. 1 

register 
9168 

22-02-1873 

Bosma Pieter Bokes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

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

dossier (9) 



3622 A-10, 1 

blz. 7 

register 

9168 
22-02-1873 

Bosma Pieter Bokes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of 

gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) 
dossier (9) 

9180 420 

05-03-1915 

Bosma Pieter Elderts,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

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

5666  Jaar 1904 

akte 5 

Bosma Pieter Hendriks----   Bosma Klaas Hendriks Landbouwer in de Wilgen onder Boornbergum , Bosma Pieter 

Hendriks Landbouwer in de Wilp Onder Marum en Bosma Douwe Hendriks Koopman te Oldeboorn, Delen mede 

dat de  schroefstoomboot de “Fortuna”  door publieke verkoop is overgedragen aan Visser Douwe , Schipper te 
Dragten die als Ondernemer van eener Stoombootdienst met zijn schroefstoomboot de “Fortuna” ingericht voor 

vervoer van 50 passagiers, goederen en vee ingaande   1 April 1904 van Dragten naar Leeuwarden en van Dragten 
naar Sneek zullen afvaren met vermelding tussenstops, met een advertentie en een aanplakbiljet waarin vermeld de 

Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1904 (5) 

5666  Jaar 1903 

akte 4 

Bosma Pieter Hendriks---- Bosma Klaas Hendriks Landbouwer in de Wilgen onder Boornbergum , Bosma Pieter 

Hendriks Landbouwer in de Wilp Onder Marum en Bosma Douwe Hendriks Koopman te Oldeboorn, Ondernemers 
van eener Stoombootdienst gaan met hun schroefstoomboot de “Fortuna” ingericht voor vervoer van 50 passagiers, 

goederen en vee ingaande 20 November 1903 van Dragten naar Leeuwarden en van Dragten naar Sneek zullen 

afvaren met vermelding tussenstops, met een aanplakbiljet Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 

1903 (4) 

5666 4 

17-11-1903 

Bosma Pieter Hendriks Marum Stoomboot Onderneming Fortuna en Landbouwer , Dossier met Advertenties en 

ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze 
publicaties 1882-1918 Dossier (5) 

6395 457 

13-05-1815 

Bosma Pieter J. te Peins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente 

Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te 

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 29-v 
17-07-1839 

Bosma Pieter L. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

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

6282 737-13 

07-07-1817 

Bosma Pieter, Boer te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 

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

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

dossier (28) 

9183 1306 
06-09-1916 

Bosma Pieter, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 

1916 (4) 

9187 1644 
06-11-1918 

Bosma Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 

jaar 1918 (5) 

8285 615-2, 36,2 

19-06-1840 

Bosma R. A. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als 
degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , 

likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

6070 424-4          
25-05-1821 

Bosma R. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6833 14-A, 12 

12-02-1824 

Bosma R. J. 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) 

6424 584 
02-12-1817 

Bosma R. L. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van 

HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

5995 9 

06-01-1815 

Bosma R., zijn benoeming tot  Hoofd Inspecteur der Belastingen. Jaar 1815 (3) 

9181 1413 
06-08-1915 

Bosma Rense,  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) 

6636  148 

3e blz. van 
kolommen 

10-02-1815 

Bosma Roelof Roelofs 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) 

6282 737-7 
07-07-1817 

Bosma S. J. , Boer te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van 
de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen 

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

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



9465 Deel 2, 20 

31-10-1866 

Bosma Sake Alberts te Veenwouden Beurt en Veerdienst van Veenwouden naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld 

in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. 

door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. opgemaakt 31-10-1866 (8). 

( 1e consessie 23-04-1762) 

3575 7 

07-11-1878 

Bosma Sake Alberts Veenwouden Veereigenaar te Veenwouden vermeld in een document Staat houdende opgave 

van de in de gemeente Dantumadeel aanwezige veren, een staat met 10 kolommen informatie enz. jaar 1878 (4) 

dossier (8) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Bosma Seerp Franzen te Het Bildt 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) 

6418 248-A  
 8e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Bosma Siebe  Sipkes te Rotstergaast 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Bosma Siebe Sipkes 116 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) 

6253 11 

30-12-1814 

Bosma Siebe Sipkes en Sijtzema Sijtze Jelkes,  Pereboom Cornelis Machiels  hun teruggezonden requesten enz. jaar 

1814 (1) 

6252 1228 

10-12-1814 

Bosma Siebe Sipkes te Rastergaast hij schrijft en ondertekend een brief,  dat hij door de heer ontvanger van Sint 

Johanisga  gemaand is om zijn schuld te betalen van 20 guldens maar dat hij deze 20 guldens al lang geleden 

betaald heeft aan enz. enz. ook wordt genoemd Scheltinga van F. J. J.  enz. jaar 1814  (2) 

6277 30-5 
09-01-1817 

Bosma Sijtse de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest 
gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de 

tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie 

enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

6017 780 

28-12-1816 

Bosma Sipke Pieters,  gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van gestrande 

of aangespoelde goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5) 

6282 737-13 

07-07-1817 

Bosma Sjoukjen , Boerinne te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : 

Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de 
Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien 

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

dossier (28) 

8179 366/6, 51 

08-04-1839 

Bosma Sneek/Balk Politie Baas jaar 1839 

6257 410-11 

28-04-1815 

Bosma Sye K. 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) 

6244 314 

14-04-1814 

Bosma T. G. 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) 

6840 36-A  

blz. 12 
22-04-1824 

Bosma T. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag 

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

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

8211 988-3, 4 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Bosma T. P. te Hijlaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van 
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 

(7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwar- 

             den 

Bosma 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) 

6282 737-4 
07-07-1817 

Bosma Tjeerd J., Boer te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 
van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de 

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

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

9181 1645 

03-09-1915 

Bosma Tjeerd,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

3699 A-10 

17-02-1834 
 

Bosma Trijntje Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz.jaar 1834 (10) 

3700 10-A 

06-02-1835 

Bosma Trijntje Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1835 (6) 



3700 10-B 

05-02-1836 

Bosma Trijntje Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1836 (5) 

6424 584 
02-12-1817 

Bosma W. 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld 
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van 

een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in 

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

6833 27-A, 2 

06-02-1824 

Bosma W. H. 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 

8210  958/2 211 

Bladzijde 7 
17-09-1839 

Bosma W. W. te Oosthem 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) 

8356 320-14, 4 
02-04-1841 

Bosma Watze Eeltjes wordt vermeld in een document genaamd; Aanschrijving van Mutatien voorgevallen in de 
positie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Maart enz. jaar 1841 (5) 

6418 248-A  

1e blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Bosma Wessel Roelofs * Balk 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Bosma Wessel Roelofs 551 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) 

6419 287-A 
Depot 

23-06-1817 

Bosma Wessel wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor C. 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 Depot te Groningen bevinden enz. jaar 1841 (2) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Bosma Wiebe 325 Wolvega is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 

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

der 8e 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) 

8211 982/5 

24-09-1839 

Bosma Wiebe Annes wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de 

overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 

1839 (4) 

8364 489-9 

18-05-1841 
 

Bosma Wiebe Hendriks Commies der 2e klasse te Sexbierum hij schrijft en ondertekend een brief aan de 

Gouverneur met het ootmoedige verzoek om ten spoedigste verplaatsing van hem enz. jaar 1841 (4) 

8364 498-5 

21-05-1841 

Bosma Wiebe Hendriks---- Koopmans M. D. te Marrum het betreft een Bekeuring bij Proces Verbaal wet op de 

Patentregt op 22 april 1841 door de commiesen Bosma Wiebe Hendriks en Eisma Djurre wegens een Kar 
bespannen met een Zwartlangstaart Paard aanvoerende Steenen tot de Nieuwe aangelegde Kerk enz. welks naam 

was Koopmans Durk Martens Landbouwer te Marrum enz. jaar 1841 (7) 

6271 574-10 

06-07-1816 

Bosma Wiebe Watzes, 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) 

8214  1026/1-9 

07-10-1839 

Bosma Wijbe Watzes te Oostrum, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, 

de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e 
october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 

1839 (8) 

6257 410-7 

28-04-1815 

Bosma Wijger, 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) 

6636  148 

7e blz. van 

kolommen 
10-02-1815 

Bosma Willem Jans de zoon van Bosma Jan Willems te Langedijke 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 4v 

14-08-1839 

Bosma Willem Renzes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van 

het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 

1839 (5) dossier (13) 

8359 373-20 

17-04-1841 

Bosma Wouter Annes te Kollumerland (Gemeente) komt voor op een Nominatieve Staat van Lotelingen der ligting 

1841 welke door den Militie Raad voor altijd zijn vrijgesteld en die in het geval verkeerden van slechts een jaar 

vrijgesteld te worden enz. jaar 1841 (8) 

3701 21-D 

05-02-1842 

Bosma Wytske Freerks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en 

Nieuw Kruisland 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 (8) 

6060 480 
06-07-1820 

Bosma Yme Jans , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 
gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 



6243 190-7 

14-03-1814 

Bosma,  voor het transporteren van enige kozakken,  komt voor in een document, Opgave van de verschotten  

gelden wegens porten van brieven en pakketten over de jare 1813  (1) dossier (9) 

6391 7 

31-12-1814 

Bosma….?---- Eijsing  van B. P.  Lt. Kolonel van het 8e Bataillon Landstorm te Beetsterzwaag verzoekt hoe hij 

moet handelen ten 1e om de Veerschippers enz. en ten 2e omtrent de officieren en onderofficieren die weigeren de 
vereischte distintive tekenen aan te schaffen enz. verder worden genoemd Bosma….?, Geerligs G., Veenstra H, s., 

Kielstra E. R., IJest K. D. en Schurer B. enz.. jaar 1814 (9) 

5666 Jaar 1886 

akte 9 

Bosman  Cornelis te Alkmaar Ondernemer van ene Stoombootdienst met een dagelijkse dienst tussen Enkhuizen en 

Stavoren  met een schip voor 200 personen met dienstregeling en tarieven enz. (een aanplakbiljet aanwezig in het 
dossier) (6) 

6242 109 

19-02-1814 

Bosman A. R. Hij staat vermeld op een staat  weegens gedaane betalingen voor leverantie van enz. jaar 1814 (8) 

8280  517-11, 27v 
19-05-1840 

Bosman Bart J. 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) 

6638 320 

03-04-1815 

Bosman Bauke Hedriks Holwerd Betreft Vergaan op Ameland schip de  Jonge Theodoor  Afschrift 28 bladzijden 

6830 18-A blz. 
35 

21-01-1824 

Bosman Bauke 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) 

9186 10 
03-01-1918 

Bosman Berber, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 

5666 4 
30-07-1891 

Bosman C. Alkmaar Stoomboot-Dienst Enkhuizen-Stavoren, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666  Jaar 1891 

akte 2, 4 

Bosman Cornelis Ondernemer van de Stoombootdienst Tusschen Enkhuizen en Stavoren wonende te Alkmaar met 

een onmiddelijke aansluiting op de treinen . enz. enz.  met vermelding van vertrektijden en tarieven enz. Jaar 1891 

(2 akten)  (8) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Bosman D. J. te Berlikum , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn 

en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_25d 
20-07-1841 

Bosman D. J. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door 
Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en 

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

8211 988-3, 11 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Bosman D. J. te Ferwerd, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten 
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 

1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

5675 52 
20-09-1917 

Bosman E. A. van beroep Schipper , verzoekt in een door hem geschreven en getekende brief  en een brief van de 
directeur gemeente gasfabriek Leeuwarden (met gedrukt Briefhoofd) om met het schip de Excelsior met 

steenkolennaar de fabriek te mogen varen enz. enz.  met de correspondentie en verleende vergunning betreffende de 

aanvraag jaar 1917 (12) 

8375 708-5_22 
20-07-1841 

Bosman F. 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Bosman Frans, 449 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) 

8359 376-5, 1, 2 

17-04-1841 

Bosman Frederik * 1811 en  wordt vermeld in een document met 12 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, 

gehuwd, hoeveel kinderen wat gedaan in de militaire dienst een kolom met advies van den 
Arrondissemensinspecteur enz. genaamd Staat van Instructie van Requesten om Plaatsing, houdende verzoek om 

plaatsing, geïnstrueerd op bijgevoegde Staat enz. jaar 1841 (7) 

8359 376-4E 
17-04-1841 

Bosman Frederik wonende op het Noordvliet onder Leeuwarden wegens de opstanden in Belgie gediend bij de 
militie, ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij misschien aanspraak mag maken op een post 

als Commies en dat zijn vader Bosman Pieter reeds toen vrijwillig in de schutterij dienst was gegaan welke in de 

tiendaagse Veldtogt bij Kerm zijn bloed heeft geplengd door dat hem eene vijandelijke  enz. jaar 1841 (5) 

8359 376/5 
17-04-1841 

Bosman Fredrik Tabakkerver te Leeuwarde, Handgeschreven Sollicitatiebrief  voor de functie van Commies bij de 
belastingen te Leeuwarden, met zijn handtekening,  jaar 1841 (9)  

6634  1525 

08-12-1814 

Bosman gerrijt T., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van 

inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren 
en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

6284 1099 blz. 6  

31-10-1817 

Bosman Gerrit Th. , 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) 

6388 45           05-

10-1814 

Bosman Gerrit Thijsses , Kastelein te Balk, wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens 

Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom 

aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)  dossier 12 



3622 A-10, 2 

blz. 8 

register 

9170 
15-03-1873 

Bosman Hendrik Klazes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 8 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 
jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-6  

blz. 7         
12-01-1858 

Bosman Hendrik Klazes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-9  
blz. 8 

24-03-1868 

Bosman Hendrik Klazes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 8 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 

blz. 8 
register 

9168 

22-02-1873 

Bosman Hendrik Klazes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 8 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1873 (3) dossier (9) 

9182 734 

27-04-1916 

Bosman Hendrik te Vierpolders, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  

Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats 

enz.) Jaar 1916 (3) 

5666 2 
17-10-1907 

Bosman J. P. Alkmaar Directeur Alkmaar Packet Mij. Aankondiging Dienstregeling Harlingen, Vlieland, 
Terschelling, winterdienst 1907-1908, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (6) 

5666 1 
11-07-1907 

Bosman J. P. Alkmaar Directeur Alkmaar Packet Mij. Dienstregeling Maand Juli 1907, Dossier met Advertenties 
en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze 

publicaties 1882-1918 Dossier (6) 

5666  Jaar 1907 

akte 1 

Bosman J. P.Directeur van de Maatschapij Alkmaar Packet deelt mede in een  door hem ondertekende brief en een 

advertentie en in een folder dat  de Dienstregeling voor  de Maand Juli 1907 van Harlingen –Terschelling-Vlieland  
enz. enz. met vermelding de vertrektijden en de tarieven enz. jaar 1907 (6) 

5666  Jaar 1907 

akte 2 

Bosman J. P.Directeur van de Maatschapij Alkmaar Packet deelt mede in een  door hem ondertekende brief en een 

advertentie en in een folder dat  de Dienstregeling voor  de Maand Oktober 1907 van Harlingen –Terschelling-
Vlieland  enz. enz. met vermelding de vertrektijden en de tarieven enz. jaar 1907 (6) 

5666  Jaar 1908 

akte 3 

Bosman J. P.Directeur van de Maatschapij Alkmaar Packet deelt mede in een  door hem ondertekende brief en een 

advertentie en in een folder dat  de Zomerdienstregeling 1908 voor  de dienst van Harlingen –Terschelling-Vlieland  

enz. enz. met vermelding de vertrektijden en de tarieven enz. jaar 1908 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Bosman J. 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) 

6013 399 

08-07-1816 

Bosman Jan geb. Herwen, 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) 

3622 A-10, 2 
blz. 8 

register 

9170 
15-03-1873 

Bosman Johannes Klazes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 8 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 
jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-6  

blz. 7         
12-01-1858 

Bosman Johannes Klazes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-9  
blz. 8 

24-03-1868 

Bosman Johannes Klazes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 8 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 
jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 

blz. 8 
register 

9168 

22-02-1873 

Bosman Johannes Klazes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 8 aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-3 
blz. 7 

05-01-1848 

Bosman Klaas Reinders, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en 
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  

blz. 7 
31-12-1852 

Bosman Klaas Reinders, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en 

Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters 

jaar 1852 (3) dossier (8) 



5666 9 

29-07-1886 

Bosman Kornelis Alkmaar Schipper, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden 

en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (8)   

5666 2 

04-06-1891 

Bosman Kornelis Alkmaar Stoomboot-Dienst Enkhuizen-Stavoren, Dossier met Advertenties en ander publicaties 

over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

6393 134 
28-02-1815 

Bosman Lammert Leenderts Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen 
de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 

opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6284 1099 blz. 4   
31-10-1817 

Bosman Mijnke Lijckles, 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) 

3699 B-8 

08-04-1834 
 

Bosman Phem Harmens---- Steenbergen Hendrik Harmens  kind van Steenbergen Harmen Willems en Bosman 

Phem Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 

1834 (5) 

3699 A-14 
14-02-1834 

 

Bosman Phem Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1834 (10) 

6284 1099 blz. 6  
31-10-1817 

Bosman Pier 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) 

8359 376-4E 

17-04-1841 

Bosman Pieter---- Bosman Frederik wonende op het Noordvliet onder Leeuwarden wegens de opstanden in Belgie 

gediend bij de militie, ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij misschien aanspraak mag 
maken op een post als Commies en dat zijn vader Bosman Pieter reeds toen vrijwillig in de schutterij dienst was 

gegaan welke in de tiendaagse Veldtogt bij Kerm zijn bloed heeft geplengd door dat hem eene vijandelijke  enz. jaar 

1841 (5) 

6284 1099 blz. 4   

31-10-1817 

Bosman Sipke Jacobs de weduwe, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B 

nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en 

Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) 
dossier (8) 

8386 949/22 

20-09-1841 

Bosman 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) 

6013 399 

08-07-1816 

Bosman Willem,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst 

hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4) 

9178 79 

07-01-1914 

Bosman Wybe,  ---- Houwing Wessel Herman ontvanger der registratie Contractant ter eene zijde en  Beijaard 

Wouter Machinist op de motorboot Ameland vast en wal, Jongsma Klaas Kapitein op gemelde boot, Molenaar 
Douwe Machinist op gemelde boot, Bosman Wybe,  Schilder en Brink van den Johannes,  Schoenmaker tezamen 

uitmakende het bestuur van den IJsvereniging “ Met Frisschen Moed”  te Nes op Ameland Contractant ter andere 

zijde onderwerp; Een vergunning voor de aanleg van een ijsbaan in de duinen op Ameland, met een kaart van 
Ameland waarin getekend de IJsbaan en een geen bezwaar verklaring en de toestemming enz. enz. Jaar 1913 (15) 

8093 565/6 

11-06-1838 

Bosmans Ferdinand Geb. Poel, laatst gewoond hebbende te Baal. Jager Overleden te Salatiga (Id) 1836,  (3) totaal 

dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Bosmans Lubbert Sipkeshij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik 

Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als 

onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. 
ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe 

Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven 

door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende 
enz. jaar 1815 (15) 

5995 20 

12-01-1815 

Bosmey  Jacob, Oosterbierum,  De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het 

halen in het donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de 

volgende dorpelingen; Donia Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, 
Faber Pieter Arjens, Andringa Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey  Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma 

Klaas P., Terpstra Jochum Symons, Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, 

Boersma D. Meinderts, jaar 1815 (3) 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Boss Pieter Daniels hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over 

het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 

Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende 
Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

6402 

 

922-1+ 12 

09-12-1815 

Boss Pieter Daniels 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) 

6630  1017B blz. 

3 
22-08-1814 

Bosscha A. de weduwe staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 
3 

22-08-1814 

Bosscha A. de weduwe 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) 



8375 708-5_39a 

20-07-1841 

Bosscha A. L. te Noordwolde staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma 

van N. (Nicolaas), Grietman van Weststellingwerf 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Weststel- 
      lingwerf 

Bosscha A. L. te Noordwolde staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij 

Weststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, 

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

6630  1017B blz. 

6 

22-08-1814 

Bosscha Jacob Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

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

Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 
en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 

6 
22-08-1814 

Bosscha Jacob Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot 
voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het 

bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

9180 1054 
05-06-1915 

Bosscha Jacob,  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) 

6630  1017B blz. 

6 
22-08-1814 

Bosscha Lourens Aukes staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde 

tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 
6 

22-08-1814 

Bosscha Lourens Aukes 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) 

6038 715 
23-09-1818 

Bosschenhove---- Ruijgh wonende op Terschelling. Onderwerp het aangespoelde schip de Bosschenhove enz. jaar 
1818 (1) 

8201 785/9 

Bladzijde 1 
07-05-1839 

Bosscher B. D. vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6240  1100 

15-11-1813 

Bosscher Harmen Pieters,  -----  Baaten van Hendrik Aukes (hij tekent met van Baalen) een handgeschreven brief 

door hem ondertekend , Onderwerp; verweer tegen een te hoge opgelegde belasting aanslag, wordt ook in genoemd 

Sybes Homme en Douwes Andries ook een weigering tot betalen van Armengeld tevens een lijstje  genaamd 
reparatie de som van 3350 franc enz, waar voorgenoemde Baaten van Hendrik Aukes op voorkomt en ook 

Knijpstra Cornelis Meinderts, Schroor Durk Gurbes,  Siebinga Gerrit Hommes, Bosscher, Harmen Pieters,  

Haantjes Sjoerd Jacobs , Halinga  van Jan Ottes   enz. enz. jaar 1813 (6) 

9186 244 

05-03-1918 

Bosscher Jan, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 

9182 285/31 

07-02-1916 

Bosscher Klaas Harmens  Bovenknijpe Nachtwacht Met Signalement jaar 1916 

9180 330-31 

17-02-1915 

Bosscher Klaas Harmens Met signalement Politiedienaar Schoterland jaar 1915 (3) 

9186 244 

05-03-1918 

Bosscher Klaas, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 

9185 1144 
05-09-1917 

Bosscher Klaas, 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) 

6250 972 
14-10-1814 

Bosse & Comp. Solliciteur te Amsterdam staat in een document dat gaat over problemen met de gelden voor de 
armen te Hollum enz. jaar 1814 (3) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Bossers Antoine, Willemstad 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) 

8386 949/36 
20-09-1841 

Bossgra G. J. te Oostermeer,  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) 

6851 13 -A 

11-08-1824 

Bossien H. B. schipper te Groningen, een handgeschreven brief met zijn handtekening, komen de van  Noorwegen 

liggend te Dokkumernieuwezijlen enz. jaar 1824 (1) 

9725 Deel 2 

01-02-1894 

Bossinga H. Harlingen Kapitein op de Heria komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de 

verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart 

of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2 

11-09-1893 

Bossinga H. Harlingen Kapitein op de Heria 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 1893 (2) 

9725 Deel 2 
20-04-1894 

Bossinga H. Harlingen Kapitein op de Heria komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de 
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart 

of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1894 (2) 



9725 Deel 2 

07-08-1895 

Bossinga H. Harlingen Kapitein op de Heria komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de 

verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart 

of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2 
17-06-1895 

Bossinga H. Harlingen Kapitein op de Heria komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de 
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart 

of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2 

19-03-1895 

Bossinga H. Harlingen Kapitein op de Heria komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de 

verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart 
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1895 (2) 

5673 

 

146 

28-09-1899 

Bossma G. , en 18 anderen scheepsjagers op het trekpad van Leeuwarden over Franeker naar Harlingen die een 

allen een brief ondertekenen met het verzoek om de boten die geen sleepboot zijn (maar wel slepen) hun 
vergunning in te trekken aangezien zij (scheepsjagers) anders broodeloos worden de brief wordt ondertekend door; 

Poelsma P., Wiebinga J., Wiebinga J. B., Wiebinga Jan, Bruinsma A. allen te Leeuwarden, Lodewijk M., Vries de 

P., Bonnema R., Meijer K., Visser J., Roelofsen B., Miedema R., Wal v.d. T. J. allen te Franeker, Boer E(ike?) te 
Dronrijp, Bossma G. te Dronrijp, Laanstra T. te Dronrijp, Feitsma J. en Walstra Kof H? Tolgaarder allen 

Ritzumaziel enz. jaar 1899 (6) 

6047 379 
03-06-1819 

Bossma Klaas Gosses Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 
belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Sneek 

Bosstra? & Modderman te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente  Sneek  in de maand Juli 

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

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

6424 584 

02-12-1817 

Bosteen S. J. 14 is zijn volgnummer in de Stad Workum 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) 

6381 199-A 
26-03-1814 

Bosteen Sint Sjoerds, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie 
van Hindeloopen niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den 

oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft 

o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Bostein Sind Sjoerds 548 Workum 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) 

9134 1081-41 

16-04-1883 

Bostien Sjoerd te Workum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3) 

9126 1043-41 

1879/1880 

Bostien Sjoerd, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

6871 22-03-1825 
11/5-C 

Bostma Dirk Sander vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale 
Infanterie 2e Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e 

maart aanstaande de paspoorten aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5) 

6399 804 

26-09-1815 

Bostma Jean---- Salveatus Michael en Postma Minne Hermann worden genoemd in een Duits geschreven 

document ondertekend te Magdenburg den 4sten august 1815  ook genoemd Bostma Jean  en Postma Dime met 
vermelding van rang en  en welk regiment enz. jaar 1815 (8) 

6683 2 deel 1 

Blz. 7 
04-01-1819 

Bosveld van G. Ouderling te ‘s Gravenhage tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: 

Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e 
december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter 

vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 

1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten 
voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2 

blz. 8 

22-01-1818 

Bosveld van G. te  ’s Gravenhage Gecommiteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 8 
04-01-1819 

Bosveld van G. te ‘s Gravenhage wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van 

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

6671 54 blz. 13 

22-01-1818 

Bosveld van G. te ’s Gravenhage Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast 

met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. 

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

6671 54 blz. 6 

22-01-1818 

Bosveld van G. te ’s Gravenhage Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast 

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

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

6648 66 blz. 6 
14-02-1816 

Bosvelt van G. te ’s Gravenhage, Ouderling wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, 
Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit 

is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

8285 615-2, 16 

19-06-1840 

Boswijk ….? te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland 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 (6) 



8169 203/19, 286 

22-02-1839 

Boswijk H. E. Leeuwarden Kapitein op de Gustaaf Baas jaar 1839 

9725 Deel 2 

22-11-1880 

Boswijk H. Harling Kapitein op het Schip de Frisia komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de 

verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart 
of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1880 (2) 

9725 Deel 2 

23-04-1877 

Boswijk H. Harling Kapitein op het Schip de Frisia komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de 

verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart 

of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel 2 

15-02-1877 

Boswijk Harlingen Schip de Fenna komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of 

Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1877 (2) 

9725 Deel 2 
28-08-1876 

Boswijk Harlingen Schip de Frisia 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) 

9725 Deel 2  
Blz. 188 

00-00-1898 

Boswijk Ytzen Pieter, Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

8377 766-8 
05-08-1841 

Bosz. A. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den 
landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen 

waaronder de rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. 

Jaar document 1841 (2) 

8377 766/8 
05-08-1841 

Bosz. A. , 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) 

8377 766-8 
05-08-1841 

Bot Jacob, komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den 
landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen 

waaronder de rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. 

Jaar document 1841 (2) 

8377 766/8 
05-08-1841 

Bot Jacob, 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) 

9184 155 
03-02-1917 

Bot Johannes Adrianus gehuwd met Wefers Eva, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche 
paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere 

geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Bot Tobias 413 is zijn volgnummer en Nieuwolda 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) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Botbergen eerste commies indirecte belastingen hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> 

Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer 
Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als 

aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst 

dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als 
Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6256 353 

13-04-1815 

Botenga Bote S. in leven gehuwd met Jacobs Antje---- Jacobs Antje weduwe van Botinga Bote S. te Abbega, Hij 

tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij kennelijk zijn geworden dat 
de begrooting enz. enz.  en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega  enz. enz. en dat zij bezwaar 

indienen enz. jaar 1815 (3 

6255 208 

01-03-1815 

Botenga Sjoerd B. Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de 

Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en 
ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad 

enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  

jaar 1815 (4) 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Boterhower? Eelco 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) 

6008 98-1 tot 29 

09-02-1816 

Botervaten, Keuring en Keurmeester enz  en een heffing van een halve stuiver op elk vierendeel ton Boter kleinere 

gedeelten van 28 gemeenten enz. jaar 1816 (29) 

8356 328/27- 7            
03-04-1841 

Boterweg C. nr. 27 in wijk D. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document 
Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , 

en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen 

in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6243 191-7 

06-03-1814 

Boterweg D. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden 

der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der 

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

7977 148-16 

10-02-1837 

Boterweg J. D. de weduwe te Harlingen---- Swarth de AE. M. mr. hij is benoemd als executeur in zake de 

Ontvanger der directe belastingen te Harlingen tegen Glinstra van J. J., Mulder S. H., Boterweg J. D. de weduwe 

enz. jaar 1837 (3) 



3701 38-C 

08-02-1839 

Botes Aaltje x Kramstra Dirk P. , wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente 

Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de 

Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3700 38-C 
03-02-1837 

Botes Aaltje, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën 

opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

3700 37-A 

04-02-1835 

Botes Aaltje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 
1835 (7) 

3700 38-B 

02-02-1836 

Botes Aaltje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven 

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

6282 737-17 

07-07-1817 

Botes Adriaantje, Boerinne te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : 

Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de 
Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien 

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

dossier (28) 

6423 541G 
25-10-1817 

Botes Arjen Kapitein op het Schip op reis naar West Indien 22 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) 

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Botes Cornelis hij zet een kruisje  (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. 

Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan 

Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de 

Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware 
geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig 

verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6042 22 

13-01-1819 

Botes Doeke, Berger---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland ondertekend een document waarin 

hij vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor berglonen van gestrande 
goederen heeft enz. jaar 1819 (2) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Botes Freerk, 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) 

6246 481, 11 

06-06-1814 

Botes Orzeltje wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene 

Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 

6246 481, 3 

06-06-1814 

Botes Oxseltjen, hij/zij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het 

benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente 

Metzlawier over de jare 1813 (3) dossier (32) 

6622 2125 
00-12-1813 

Botes Pieter hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te 
kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en 

paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals 

melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben 
gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. 

enz. jaar 1813 (4) 

6257 410-12 

28-04-1815 

Botes Wybe 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) 

6013 392 

04-07-1816 

Botger Johan Michael te Franeker, een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij  met diepste eerbied 

geeft te kennen dat hij is in 1811 aangesteld als deurwaarder  te Franeker en in 1814 aangesteld als Stadsmajor van 

Franeker er wordt gesproken over het Jaar 1791 en 1795 dat hij geen betaling heeft gehad enz.  enz. jaar 1816 (2) 

3663 86, 96 t/m 
165 

30-08-1848 

Both J.   Commandeur van het schip  de Spitsbergen   jaar 1848  (ca. 100) 
Diverse soorten akten 

3663 22-27 
25-03-1844 

Both J.   Commandeur van het schip  de Spitsbergen  een verzoek jaar 1844 (8) 
Diverse soorten akten 

3663 28 t/m 49 

1844, 1845 

Both J.   Commandeur van het schip  de Spitsbergen  uit Groenland te Harlingen vorige maand teruggekomen  en 

verzoeke te bevorderen dat de premie van f. 8000 enz. jaar 1844, 1845  (28) 

3663 50 t/m 61 
1845 t/m 

1847 

Both J.   Commandeur van het schip  de Spitsbergen  uit Groenland te Harlingen vorige maand teruggekomen  en 
verzoeke te bevorderen dat de premie voor de uitrusting op gewone wijze wordt betaald. jaar jaar 1845, 1846, 1847 

(16) 

3663 62 t/m 74 
1847 t/m 

1848 

Both J.   Commandeur van het schip  de Spitsbergen  uit Groenland te Harlingen vorige maand teruggekomen  en 
verzoeke te bevorderen dat de premie voor de uitrusting op gewone wijze wordt betaald. jaar 1847 – 1848 (17) 

3663 75 t/m 79 

1848 

Both J.   Commandeur van het schip  de Spitsbergen  uit Groenland te Harlingen betreft ingezonden verklaringen  

jaar 1848 (5) 

3663 80 t/m 82, 

86 

1848 

Both J.   Commandeur van het schip  de Spitsbergen  uit Groenland te Harlingen in de\ opende  maand 

teruggekomen  en verzoeke te bevorderen dat de premie  en de schadevergoedingrn voor de uitrusting op gewone 

wijze wordt betaald. jaar 1848 (4) 

3663 5 en 6 
20-05-1842 

Both Johan   Commandeur van het schip  de Spitsbergen  ontvangt f. 2000 ter voldoending van de eerste helft voor 
enz. onderwerp: de walvis en robben vangst jaar 1842  (2) 



3662 191, 192 

26-08-1841 

Both Johannes Commandeur op het schip de Spitsbergen in de maand juli teruggekomen  enz. jaar 1841 (3) 

6659  50 

20-01-1817 

Botha,   dossier met o.a. een klaagschrift van Maria Douwes geboren  te Harlingen doch ruim 30 jaar geleden 

diensbaar is geweest te Jorwert gehuwd geweest met Jan Johannes, zij woonde later na zijn overlijden te Uithuizen 
(prov. Groningen) ook te Oosterwierum (17 jaar) gewoond hebbende met een handgeschreven brief door haar met 

haar handtekening zij tekent met Mareke (Marika) Douwes  Botha (9) jaar 1817 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Bothof Casper Hendriks hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik 

Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als 
onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. 

ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe 

Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven 
door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende 

enz. jaar 1815 (15) 

6634  1525 
08-12-1814 

Bothof Casper Hendriks, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen 
van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te 

zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

6284 1099 blz. 2   
31-10-1817 

Bothof Hendrik Kaspers, 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) 

6867 11-02-1825 

10-A en 
Bijl. 10+b 

en c 

Botinga (Bottinga) Sjoerd Botes Landbouwer onder Nijega, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende 

brief wegens aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (35) 

9187 890 
04-07-1918 

Botinga Djurre,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8308 1070-8 

21-63 
28-10-1840 

Botinga J. B. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

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

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

(3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 
10 

27-08-1839 

Botinga J. B. te Abbega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk 

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

6840 36-A blz. 8 

22-04-1824 

Botinga Tjerk Jelles 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) 

9725 Deel 2 

13-12-1886 

Botje Ameland Kapitein komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen 

aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 

besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1886 (2) 

5673 

 

113 

06-09-1900 

Botje Ensing & Co te Groningen  een handgeschreven en getekende brief met het verzoek te mogen varen met de 

Sleepboot “Superb” van Nieuwezijlen naar Harlingen , een corespondentie en een vergunning (wit) tot varen enz. 

enz. jaar 1900 (10) 

5673 
 

110 
24-08-1900 

Botje Ensing & Co, Scheepsbouwers en Machine Fabrikanten te Groningen,  een heel dossier waarin o.a. genoemd 
wordt het Schip “T Brown”diepgang,  met zijn maten en varende door het kanaal Nieuwezijlen Harlingendar de 

Brugwachter geen Engels sprak i.v.m. het procesverbaal omdat het schip zonder toestemming naar Engeland 

vertrokken was , ook diverse handgeschreven brieven met gedrukte logo van de firma, een vergunning voor varen, 
tevens genoemd het schip Kennemerland II verzoekt toestemming om te mogen varen van Stroobos naar  Lemmer 

of Stavoren, ook het schip Claymore met maten en route,  enz. enz.  ,  jaar 1900 (29) 

5673 
 

109 Blz. 
1 t/m 8, 31, 

32, 42 

05-02-1900 

Botje Ensing & Co. ----Strikwerda D.te Leeuwarden, Hoendiep I,   staat vermeld op een lijst Naamsverandering van 
Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters 

daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en 

getekend  briefje dat de dienst is gestaakt en het schip terug is bij de fabrikant Botje Enzing & Co. , een brief met 

briefhoofd van deze dat de schepen de Hoendiep en de Admiraal Tromp niet meer in de vaart zijn zijn de 

vergunningen hierbij inleveren (zijn aanwezig) en jaar 1900 (5)  dossier (16) 

5672 27 

17-02-1891 

Botje Ensingh Co ----Vries de Antonie,  ondernemer der Stoombootdienst van Surhuisterveen naar Groningen en 

Leeuwarden  en Wit de Dirk , Kapitein der Stoomboot “Achtkarspelen “ beide wonende  te Surhuiserveen dat de 
firma Botje Ensingh Co te Groningen voor hen in 1888 een Stoomboot heeft gebouwd  en geleverd  en dat zij graag 

enz. Enz. Jaar 1891 (1) 

8280 517-11, 20 
19-05-1840 

Botje Neeltje wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten 
der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 

Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna 

Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

5673 

 

109  

Blz.1 t/m 8 

05-02-1900 

Botje, Ensing & Co.  te Groningen, Hoendiep II,   staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit 

is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben 

geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11) 

6623 115 
04-01-1814 

Botma Albert Lieuwes wordt voorgedragen voor de benoeming van Secretaris der Stad Workum enz. jaar 1814 (1) 

6627 584, 1-2, 8 

30-04-1814 

Botma C. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (40 



6838 7-A bijlage 

2 Vrouwen 

Huis van 

Justitie 
26-03-1824 

Botma Debora J., 16 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document 

genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag 

van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld 

geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 
mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 

1 Vrouwen 
Crimineelle

n 

26-03-1824 

Botma Debora J., 219 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document 

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

tevens van het getal der dagen van 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) 

6087 948 

11-10-1827 

Botma Debora 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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 6 

17-09-1839 

Botma E. Y. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden 

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

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

8220   1137/9  

blz. 1 

06-11-1839 

Botma Engbert IJ. 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) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Botma F.  te Morra wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen 
duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 

kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6060 480 
06-07-1820 

Botma F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 
of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Botma 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) 

6627 584, 1-2, 18 

30-04-1814 

Botma F. C. , wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1811 van den Dorpe 

Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes enz. jaar 1814 (4) 

6070 424-3          

25-05-1821 

Botma F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

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

6047 379 

03-06-1819 

Botma F. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 

5>> 
17-09-1839 

Botma F. K. te Morra staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten 
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals 

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

8220   1137/9  

blz. 1 

06-11-1839 

Botma Folkert KI. 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) 

8359 377/28, 1 

19-04-1841 

Botma Folkert Kornelis wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de 

bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e 
Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 16 

19-04-1841 

Botma Folkert Kornelis wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de 

Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 

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

6627 584, 1-2, 18 

30-04-1814 

Botma Folkert wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1811 van den Dorpe 

Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4) 

6393 134 
28-02-1815 

Botma Hessel Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 

1815 (5) 

8350 175/27-23 
21-02-1841 

Botma IJpe Egberts, Dijkgraaf wordt vermeld als lid van het Dijks Bestuur van den Anjumer en Lioessenser Polder 
in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het 

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

8364 502-495-16 

21-05-1841 

Botma IJpe Engberts hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie 

Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming 
op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3) 

6081 377 

13-04-1822 

Botma J. D. ,  Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk  wat gaat over 

getuigenissen en gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12) 

8280 526-1, 26,1 

22-05-1840 

Botma J. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 

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

andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de 
woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier 

van alle gemeenten van Friesland  (123) 



6252 1179-75 

08-11-1813 

Botma Jan E. wegens Arbeidslonen  aan de Ezumazijl, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor 

Onderhoud van Publieke Werken en Gebouwen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris 

Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en 

met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

8220   1137/9  

blz. 1 

06-11-1839 

Botma Jan Y. 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) 

8356 312-6 

31-03-1841 

Botma Joh’s Hessels is bij het Reg. Ligte Dragonders no. 5 niet bekend;  staat vermeld in een dossier het inzenden 

van bewijzen van Dienst benodigd in de tweede zitting der Militie raden ligting 1841 wier werkelijke of 

gepresteerde dienst enz. jaar 1841 (3) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 

6>> 
17-09-1839 

Botma S. C. te Ee 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) 

6627 670= 

(na 672) 
12-05-1814   

Botma S. F.---- Meindersma J. W., Berg J. H. en Botma S. F.  uitmakende de Kerkenraad van der gecombineerde 

Hervormde Gemeente Morra en Lioessens geven te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat 
zijlieden door de Schout van Gemeente Anjum geïnformeerd zijn dat enz. u heeft toegestaan de verkoop van drie 

huizen aan de Diaconie tot vinding van het tractement van de Predikant der Gemeente tot 1 december 1813 enz. 

Jaar 1814 (2) 

6627 584, 1-5 
30-04-1814 

Botma S. F. ondertekend mede een brief als lid van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Morrha en 
Lioessens een brief aan de Gecommitteerden der E: Klassis van Dokkum het betreft het achterstallige Tractement 

van de Predikant ten bedrage van zestienhonderd en negen en tachtig gulden, zeventien stuivers en veertien 

penningen en dat de gemeente geen fondsen heeft maar dat deze met vrijwillige bijdragen zal worden voorzien enz. 
jaar 1814 (5) dossier (23) 

6420 341 

09-08-1817 

Botma Sake---- Goithals Ch.  Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra D. H. , Walstra Sijtze*., Drent Egbert 
Wiegers*, Kalenkoot Jacob* lotelingen ongeschikt zijn tot den militairen dienst  en dat Postuma Andries* niet als 

plaatsvervanger van Botma Sake* kan aangenomen worden daar hij een liesbreuk heeft enz. een * vermeld is een 

medische verklaring aanwezig ondertekend door de Officier van gezondheid Bleisen van J’s enz. jaar 1817 (3) 

6647  2 
04-01-1816 

Botma T.? C. ---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de kerkenraad der Hervormden alhier voor het beroepen van 

een Predikant i.p.v. de overleden Weide van der L. W.  ondertekend door Botma T.? C., Adriani A., Beintema J. 

W., Fockema E.?, Posthumus Frans N., Reitsma J. T., Harkema W. D., Cock Joh’s, Bonner P. J., Keuchenius J. A. 
enz. jaar  1816 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Oostdonge- 

          radeel 

Botma te Morra 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) 

6623 41 
07-08-1813 

Botma Wytske Hessels, 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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 6 
17-09-1839 

Botma Y. E. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden 

reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten 
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 

namen (13) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 

8>> 

17-09-1839 

Botma Y. K. te Hantum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals 

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

8220   1137/9  
blz. 1 

06-11-1839 

Botma Ype E. 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)  

6100 1215-4 

29-11-1823 

Botma Ype Engberts ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Anjum in 1823 die dat ook 

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

6100 1192-4 

26-11-1823 

Botma Ype Engberts----- Mellema Minne Douwes  en Botma Ype Engberts zij zijn als Schatters  over 1824 te 

Metslawier gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6089 1194  blz. 4      

23-12-1822 

Botma Ype Engberts te Ajum 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) 

6078 95-4 
25-01-1822 

Botma Ype Engberts te Anjum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 
ontvang Anjum , enz. enz. jaar 1822 (2) 

8350 175/27-10 

21-02-1841 

Botma Ype Engberts wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U 

Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij Oostdongeradeel 
bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6) 

8359 377/28, 1 

19-04-1841 

Botma Ype Engberts wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de 

bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e 
Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 16 

19-04-1841 

Botma Ype Engberts wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de 

Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 

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



6089 1199 blz. 4      

26-12-1822 

Botma Ype Engbets te Anjum, 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) 

6065 

 

902 

19-12-1820 

Botmeer,  Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van 

Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens Sytze 
enz. enz. en tot aan het weiland van de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de 

Weilanden  van  Lyclama a Nijeholt   en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en 

tot aan de Bottemeer dit document wordt getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van 
T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  Sjollema Klaas P.,  Koldijk 

M. G.,  Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820  (3) 

6021 212, 1-7 

09-04-1817 

Botrema Botrema Johannes---- Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen met de getuigen Oostra Jurjen, van 

beroep Stuurman van de Pekel, Jong de Dirk Bouwes van de Pekel Matroos, Botrema Botrema Johannes van Balk 
Matroos varende met het Smakschip de Vrouw Elsina waarop als Schipper Commanderende Boer de Berend 

Harmens van de Peel verklaren allen dat het schip is beladen te Harlingen in de maand december 1816 met Tarwe 
en Haver met bestemming Londen en het schip goed was beladen naar de geldende regels en vertrokken met een 

zuid westen wind ten drie a vier uren enz. enz. en zij de 29e in een vliegende storm terecht kwamen een orkaan  

gelijk en dreef van zijn ankers weg direct naar het Galjasschip genaamd Anna Maria met als Capitein Woodard 
John enz. enz. verder aanwezig als getuige bij de Notaris Brink Evert en Boumans Cornelis enz. jaar 1817 (4) 

8308 1070-8 

236-278 

28-10-1840 

Botsma G. L. te Burgwerd 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) 

6281 583- 11 
05-06-1817 

Botsma Wopke Wiegers, Arbeider, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In 
en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en 

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

dossier (9) 

8282 554/19, 174 
01-06-1840 

Botson Thomas Engeland Stuurman jaar 1840 

8355 290/6, 174 

25-03-1841 

Botson Thomas Redders verongelukt  Beurtschip Harlingen op Asd. jaar 1841 

6080 249 
11-03-1822 

Botstra Andries Goitzes, hij wordt samen met 5 anderen beschuldigd van vernieling en diefstal van het brikschip de 
Ajax maar ontheven van de beschuldiging verklaard bij vonnis van het Hof van Assises omdat de getuigen en wel 

de bemanning hen niet meer goed herkende enz. jaar 1822 (1) 

9189 788 
09-07-1919 

Bottema  C. R. te Heerenveen aanvraag tot vergunning van een voetbrugje over de bermsloot aan de weg 
Leeuwarden – Overijselsche grens, en een door hem   geschreven brief met zijn handtekening   ook een getekende 

kaart (Blauwdruk)   met de situatie,      jaar 1919 (10) 

5666  Jaar 1890 

akte 5 

Bottema ….?----  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 volgende vermeld:   

9190 549 

28-04-1920 

Bottema A. te Irnsum een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen van 

een bruggetje op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Rauwerd, met een tekening 
(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (9) 

9188 427 

05-04-1919 

Bottema C. R. te Heerenveen een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het dempen 

van een sloot. perceel kadastraal bekend te Tjalleberd enz. enz.   , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met 
de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10) 

6074 720 

20-09-1821 

Bottema F. J. .---- Utingeradeel en Aengwirden Onderwerp: de bepaling van de grensscheidingen  waarin ok 

genoemd wordt als grensbepaling de sloot voorbij het land van Lyclama a Nijeholt T. M. tot aan dat van de erven  

Hommes Jacob, en tussen het weiland  van de erven Waltzes ten noorden van het weiland van de Gooyenga Strang, 
weduwe Idema Luxwolda, Jong de Jacob, Watzes Ruurd de erven, Vierssen P. O., Veenland Jacob Oebles, Rengers 

, Ynskes Jochum, Bottema F. J., en de erven Muurling en diverse benamingen van b.v. weilanden, sloten en dorpen 

enz. enz. jaar 1821 (9) 

9182 284 

09-02-1916 

Bottema Feies,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1916 (3) 

9183 1454 
07-10-1916 

Bottema Gerlof, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  

jaar 1916 (4) 

6254 140-A 
blz.40 

17-01-1815 

Bottema J. , uit een huis bij de Franciscus Pijp,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de 
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad 

Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Bottema J. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

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

grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te 

vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Bottema J. S. te Oldeboorn 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) 

9184 699 

05-06-1917 

Bottema Jelle, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 

(4) 

6383 67 
02-04-1814 

Bottema Joh’s P. , 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) 



6383 65 

02-04-1814 

Bottema Joh’s S. 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 

6393 134 
28-02-1815 

Bottema Johannes Sipkes 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 1812 

opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

9186 374 

04-04-1918 

Bottema Johannes, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 
plaats, Adres enz., jaar 1918 (3) 

6393 134 

28-02-1815 

Bottema Klaas Johhannes te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten 

tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 
1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6060 480 

06-07-1820 

Bottema M. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 

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

6082 453 
03-05-1822 

Bottema M. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 
in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6047 379 
03-06-1819 

Bottema M. J. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 
moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6070 424-7          

25-05-1821 

Bottema M. 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) 

5666  Jaar 1890 

akte 5 

Bottema Meint Willems----  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 volgende vermeld:   

5666 5 
13-11-1890 

Bottema Meint Willems Warga Stoomvaart Reder, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

6401 

 

859-1+2 

10-10-1815 

Bottema Oene Eltjes 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)  

6385 136 
06-07-1814 

Bottema Oene Wiltjes te Oenkerk 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) 

6078 95-8 

25-01-1822 

Bottema Oene Wiltjes te Oudkerk, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 

plaats ontvang Oenkerk enz. enz. jaar 1822 (3) 

6078 95-9 
25-01-1822 

Bottema Oene Wiltjes te Oudkerk, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 
plaats ontvang Oenkerk enz. enz. jaar 1822 (2) 

6100  1215-12 

29-11-1823 

Bottema Oene Wiltjes te Oudkerk, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van  Giekerk 

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

6833 14-A, 5 

12-02-1824 

Bottema P. J. 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) 

6833 14-A, 3 

12-02-1824 

Bottema S. J. 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) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Bottema S. T. te Oldeboorn 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) 

6383 63 

02-04-1814 

Bottema Sipke J. 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 

6273 809 

14-09-1816 

Bottema Sipke Johannes---- Mooy Rienk Lucas en Koopmans Jelle Johannes beide kooplieden wonende te 

Oldeboorn schrijven en tekenen een brief als request, dat zij in 1814 in Februari aan de Heeren Hesling Klaas 

destijds Schout van genoemde gemeente en Wier van der Reinder Ruurds en Bottema Sipke Johannes toen leden 

van de raad van genoemde gemeente hebben verkocht en geleverd 2 Dragonderpaarden  en dat hun declaratie 

(bijgevoegd) nog steeds niet betaald is enz. enz. jaar 1816 (5) 

6078 95-24 

25-01-1822 

Bottema Sipke Johannes te Oldeboorn Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 

in genoemde plaats ontvang Oldeboorn enz. enz. jaar 1822 (2) 

6089 1194 blz. 22    

23-12-1822 

Bottema Sipke Johannes te Oldeboorn 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) 

6871 22-03-1825 
11/2-C 

Bottema Willem Jetses staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. 
Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst 

verlaten met jaar van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Bottema Willem Jetses te Tietjerksteradeel 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) 

3700 26-A 
05-02-1835 

Bottema Willemke Oenes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1835 (7) 



3700 26-B 

05-02-1836 

Bottema Willemke Oenes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1836 (6) 

3700 26-C 
04-02-1837 

Bottema Willemke Oenes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1837 (8) 

8197  687-1 

06-07-1839 

Botteman J. B. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en 

Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot 
belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over 

Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. 

jaar 1849 (4) 

6633  1451 

19-11-1814 

Bottenga Sybe Hendriks wonende onder den Dorpe Ferwert wordt vermeld in een brief van de Armvoogden van 

den Dorpe Engwierum dat hij is verscheidene jaren gelimiteerd is geworden door den Dorpe Ferwert enz. en 

hebben hem geweigerd enz. verder  een brief ondertekend door de Armvoogd   Kupers A. H. geadresseerd aan 
Bottenga Sybe Hendriks en een brief dat de Deurwaarder Vries de Sijtze Gaeles op verzoeke van  Seecoma Jan 

Geerts en Plantinga Hendrik Sjoeks in qlt als Armvoogden  van Engwierum en Geïnsinueerd  aan Kuipers Aijze 

Hendriks Koopman , Zijlstra Pieter Jaspers  Huisman en Vellinga Folkert Andries  Mr. Wagenmaker alle wonende 
te Ferwerd in qlt als arm voogden van Dorpe Ferwert betreffende  Bottenga Sybe Hendriksenz.  jaar 1814 (6) 

8220   1137/14 

06-11-1839 

Bottenga Tjerk J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het 

indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 

november 1839 ontvang Sneek,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, 

Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17) 

6638 320 

03-04-1815 

Botter ( de) Goos de weduwe  Herbergierster en Kasteleinse Schip de Jonge Theodoor Afschrift 28 bladzijden 

9921 22              

20-10-1882 

Botter H., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 

Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

9180 330-22 

17-02-1915 

Botter Hendricus NicolaasMet signalement Politiedienaar Leeuwarden jaar 1915  (4) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Botter Hendrik 660 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) 

8099 684-14 

13-07-1838 

Botters Antonie , Kanonnier vrijwillige artilleristen * 18-02-1815 Alkmaar,  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) 

6254 140-B-blz. 

21 
17-01-1815 

Bottes Andries de erven jaarpacht uit een huis in het Droevendal,wordt vermeld als debiteur van kleine 

Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der 
Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

6098 925 

24-09-1823    

Bottes Gooij de weduwe Kastelijnske te Hollum---- Metz G. D. Assessor en de secretaris Schots J. staat vermeld op 

een document Staat van onvermidelijke kosten voorgevallen bij het verongelukken van het Kaagschip de Twee 
Gebroeders gevoerd geweest door schipper Sloot Jacob op den 18e juni 1821 en vervolgens en welke de 

ondertekenaren Siestineren, behoort te worden betaald uit het Provenue der Verkoop van het geborgene van gemeld 

schip wat is verkocht op 8 september 1823 enz. jaar 1823 (2) 

6280 399 
11-04-1817   

Bottes Gooy en Lolkes P.  terugzending brequest omdat het niet aan de Algemeene Rekenkamer enz. jaar 1817 (1) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Bottes Lieuwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer 

Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & 
onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig 

gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 

1815 (5) dossier (15) 

6631  1114 
4e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Bottes Pier  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling 

gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 

6830 18-A blz. 

18 

21-01-1824 

Bottes Tjitske te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 

verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of 

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

6628  825 blz. 4> 

23-05-1814 

Bottes Tjitske vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden 

door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door 

middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd 
nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum  enz. jaar 1814 (17) 

6709 36 deel 2  

blz. 22 
16-01-1822 

Bottichius Meurs J. R. te Hogeveen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk 
(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en 

West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, 

Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 22 

06-02-1824 

Böttichius Meurs J. R. te Hoogeveen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de 

zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der 

Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der 
Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 



6671 54 blz. 22 

22-01-1818 

Bottichius Meurs J. R. te Meppel Predikant Classis van Meppel wordt vermeld in een document dat de 

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

toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het 

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

6683 2 deel 2 

Blz. 21 

04-01-1819 

Bottichius Meurs J. R. te Meppel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van 

Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding 

van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6655  399 blz. 7 
29-08-1816 

Bottichius Meurs J. R. te Meppel, 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) 

6683 2 deel 1 
Blz. 5 

04-01-1819 

Bottichius Meurs tot Scriba voor de Classis van Meppel als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur 
Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der 

door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene 

kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij 
de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2 

blz. 19 
22-01-1818 

Bottichuis Meurs J. R. te Meppel Secundi Classikale Bestuur van de provincie Drente 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) 

8372 644/21 Bottinga  Thomas Jelles, en Boelstra Pieter Tjeerds Landbouwers te Stiens een handgeschreven brief met hun 

handtekening: verzoeken  hun landen gezamenlijk in een polder enz. enz. jaar 1841 (2) 

6867 11-02-1825 

10-A en 

Bijl. 10+b 
en c 

Bottinga (Botinga) Sjoerd Botes Landbouwer onder Nijega, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende 

brief wegens aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (35) 

9921 5 

20-10-1882 

Bottinga Arend Politiebeambte  te Sexbierum 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) 

6053 966 

28-12-1819 

Bottinga H---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden 

en Eekma J.  vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J.,  Smeding H.,  Feddes C. C. , Koumans 

Smeding P. , Beekkerk H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de 
aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is 

geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood.  Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart 

Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees  en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en erwten met 
Borg  Gorter F. de weduwe,  Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, 

peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,  

met Jaar 18191 (4) 

6044 201 

30-03-1819 

Bottinga H. ----   Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H, 

Feddes C. C. ,  en Koumans Smeding P.  en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering bijeen , enz. enz. 

onderwerp het aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar hij is borg voor een van de 
leveranciers,  jaar 1819 (4) 

6060 515 

22-07-1820 

Bottinga H. ---- Ultrich P.   President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, 

Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P.,  en Beeker H. leden 

van dat College. Onderwerp aanbesteding van en toewijzing   Brood aan Dirks N. J.  Borg Feenstra H. ,  Aardappels 
aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal. M.  , Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H.  en Erwten , Gort, Meel 

enz. Dirks N. J.  zijn borg Reerink J. en  Kool en Wortelen Zijlstra R. J.  zijn borg Zijlstra W.   Zout, Peper, Olie 

enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J.  en Turf Eizes Pieter zijn borg is Leertouwer B. J.  en Bewassing 
en  Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F.  jaar 1820 (9) 

6089 1218 

31-12-1822 

Bottinga H. O. ---- Gevangenissen te Leeuwarden;  Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de 

aanbesteding waarin staat de goederen en de prijs die hij voor het vlees bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14) 

6843 30-C 
gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Bottinga Hessel, 779 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) 

6257 410-11 

28-04-1815 

Bottinga Ietske R. 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) 

6069 

 

342, 4, 12 

28-04-1821 

Bottinga J. hij ondertekende samen met de Grietman, Raden en Secretaris van Tietjerksteradeel nagenoemd 

document; de  Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de 
slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14) 

8280 526-1, 36,2 

22-05-1840 

Bottinga J. S. 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) 

6301 413 

16-07-1822   

Bottinga J. T. hij tekend  (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en Armvoogden van Wijns aan de 

Dockumer Ee tellende 132 zielenaan de schoolopziener, dat zij graag willen een goed onderwijs en brave 

opvoeding der jeugd  maar dat wij steeds het klagen van onze onderwijzer enz. die klagten heeft over zijner 
bekrompen en Armoedige toestand enz. tevens de brief van de schoolopziener Ferf H. N. aan de Minister voor het 

Publieke Onderwijs  dat de onderwijzer Calsbeek ….?  Bij wien ik in oktober 1815 en april 1816  de school in een 

beklagenwaardigsten toestand zijnde het onderwijs daar geheel  enz. enz. enz. jaar 1822 (7) 



8210  958/2 211 

Bladzijde 

2>> 

17-09-1839 

Bottinga J. T. te Wijns, 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) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Bottinga J. 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) 

6021 232 en 244 

14-04-1817 

Bottinga Jetse Offes en Bekker Arend beide Mr. Vleeschhouwers te Leeuwarden  beide zijn levearncier van  

Vleesch en Vet voor de gevangenis aldaar  jaar 1817 (3) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Bottinga Louw  88 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) 

6098 935 

27-09-1823    

Bottinga O. W. Hij is floreenplichtig van het dorp Deinum een brief en staat als ondertekenaar daar op,  wegens een 

klacht van Groenewoud Johannes  Predikant te Deinum Onderwerp: achterstallig tractement over het jaar 1811, 

1812, 1813 enz.  Jaar 1823 (4) 

9414 94 
08-01-1902 

Bottinga Offe , hij staat vermeld op een staat van het gehele Politiepersoneel van Leeuwarderadeel allemaal 
Veldwachters met Signalement zoals  standplaats , geboortejaar, dagtekening benoeming , bezoldiging, vroegere 

Burgerbetrekking  enz. enz. enz.  jaar 1902 (3) 

8225  1253-13, 22 
10-12-1839 

Bottinga Offe te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen 
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, 

opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, 

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

6636 117 

04-02-1815 

Bottinga Sibe Hendriks---- Assen van J.  Schout van de Gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de  gevorderde bewijzen (zijn aanwezig) tot staving  dat Bottinga Sibe Hendriks een reeks 

van jaren door de Armvoogden van Ferwerd enz en wel een verklaringen van en ondertekend door de Armvoogden 
van Ferwerd met name Boersma M., Bos E., Crol E., Dijk van W. J. en Hoogland W. P.  tevens een verklaring van 

en ondertekend door Boer de Tjalling Menzes 73 jaar, Binnema Melle Roelofs 57 jaar en Hofma Auke Taekes 49 

jaar en Blom H?.  enz. jaar 1815 (2) 

6632  1339 

28-10-1814 

Bottinga Siebe Hendriks---- Assen van J. Schout der Gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  met als onderwerp: Bottinga Siebe Hendriks wonende te Engwierum word door de Armvoogden zedert 

jaren gealimenteerd wordende door de Armvoogden van den Dorpe Ferwerd  de Armvoogden aldaar hebbeb berigt 
dat zij weigerden om hem langer te Onderhouden enz. jaar 1814 (2) 

9186 548 

04-05-1918 

Bottinga Sierd, 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) 

9134 1081-9 

11-05-1883 

Bottinga Sjoerd  Kuiper te Dokkum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) 

(compleet 3) 

9126 1043-9 
1879/1880 

Bottinga Sjoerd, Kuiper te Dokkum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 
dienst jaar 1879 (3) 

8308 1070-8 

537-579 

28-10-1840 

Bottinga T. J. te Roordahuizum 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) 

9921 36 
19-10-1882 

Bottinga Thomas Tjerks , Dienaar van Politie te Giekerk 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) 

9134 757 

21-05-1883 

Bottinga Thomas Tjerks 37 jaar hij wordt voorgedragen als Veldwachter te Menaldum  ,  i.p.v. Uiterwijk Derk Jans 

, Veldwachter te Menaldum  , hij is deze maand overleden te  Dronrijp jaar 1883 (3) 

8308 2086-13 

01-11-1840 

Bottinga Tjerk J. 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) 

6281 476-16 
10-04-1817    

Bottinga W. J. Hij is mede ondertekenaar als lid der Gemeente raad van Menaldumadeel van het document  de 
Rekening van Verantwoording inkomsten en uitgaven van Menaldumadeel over de jare 1811 enz. jaar (1) dossier 

(16) 

6075 
 

774 
11-10-1821 

Bottinga Wiebe Oenes---- Boer de A. Chicory fabrikeur te Leeuwarden, Bottinga Wiebe Oenes te Deinum, Swart 
de Isaac  Ontvanger der Belastingen  te Tzum en de weduwe Bienema E. R?.  geboren Bergsma te Oudeschoot zij 

hebben allen geklaagd wegens de onevenredige aanslag  in de Grond belasting enz. enz. en zij hebben tot hun 

taxateur benoemd Ploeg van der Rein  jaar 1821 (1) 

6070 424-7          
25-05-1821 

Bottinga Wybe O. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 
Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6034 398 

30-05-1818 

Bottinga Wybe Oenes hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn 
aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6424 609 

10-12-1817 

Bottje Pieter Sijbes 33 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een 

bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons 
in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 



8201 785/9 

Bladzijde 4 

07-05-1839 

Bouch W. Kapitein is met zijn schip de Seahorse (St.) op 4 Mei vanuit Brielle vertrokken naar Hull, staat vermeld 

op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-

aankomstdatum met haven en land   enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8201 785/9 
Bladzijde 3 

07-05-1839 

Bouch W. Kapitein is met zijn schip de Seahorse, (St) te Helvoet op 2 mei gearriveerd  komende vanuit Hull staat 
vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-

aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6378 61 

10-12-1813 

Bouchenröder von F. Baron,  Colonel zig occuperende met de algemene organisatie van de gewapende 

Burgerwacht enz. jaar 1813 (2) 

6378 84 

24-12-1813 

Bouchenröder von F. Baron,  Colonel, de Maire der Stad Harlingen schrijft aan de Commissaris van het 

arrondisement te Leeuwarden dat hij nimmer eenige aanschrijving betrefende de organisatie van de gewapende 

Burgermacht enz. heeft ontvangen enz. jaar 1813 (1) 

6379 47 
25-12-1813 

Bouchenröder von F. Baron,  Kolonel  hij wordt gelast  om de Model Pieken enz. te doen vervaardigen en voorzien 
van een essen stok enz. jaar 1813 (3) 

8351 204/13 

00-00-1841 

Bouches F.  Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens 

ingewonnen informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841 

6382 20 nr.  186 

29-03-1814 

Bouda Lammert plaatsvervanger van Altena Bouwe Wiebes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de 

completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van 

Beetsterzwaag, jaar 1814 (4) 

6381 136 nr. 186  
17-03-1814  

Bouda Lammert, 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) 

6864 18-C 
07-01-1825 

Boudenance Constantin * 07-05-1807  Rousse;   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) 

6838 7-A bijlage 
2 Mannen 

Huis van 

Justitie 
26-03-1824 

Boudewijks Johan’s , 42v 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) 

8052 34/7120, 

 816/2 
15-08-1837 

Boudewijn J. Op zijn Schip Schipper jaar 1837 

8012 816, 34 

12-08-1837 

Boudewijn Johannes Op zijn Schip Schipper jaar 1837 

8183 431/4, 34 
24-04-1839 

Boudewijn Johannes Rottevalle Potschipper Baas jaar 1839 

6026 652 

23-09-1817 

Boudewijns Joh’ s 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Boudewijns Joh’s Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van 

gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 

(6) 

6838 7-A bijlage 

1 Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Boudewijns Johannes, 16 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) 

6087 948-2 
11-10-1827 

Boudewijns Johs. 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) 

6021 218 
10-04-1817 

Bouesnel P. M. te Namen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 
(3) totale lijst (22) 

8214  1032/13 

09-10-1839 

Bouffaer of Rouffaer ….? Er wordt medegedeeld dat zij haar Kostschool op 5 augustus heeft geopend enz. jaar 

1839 (3) 

6094 367-A 

02-05-1823   

Bougts J. wegens geleverde gepwlde gerst, Hij komt voor op een document genaamd; Staat van den stande van het 

crediet voor den dienst van het Huis van  Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz.  met maand van geleverde 

goederen en het bedrag wat hij tegoed heeft,  jaar 1823 (4) 

8286 638/5, 119 

25-06-1840 

Bouhors B. J. Oldenburg Schipper op de Vrouw Sophia jaar 1840 

6044 206 

31-03-1819 

Bouilon Schuur Johs. , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  

van veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en 

eigendom overgang in het jaar 1819 (4) 

8072 227, 164/12 
16-02-1838 

Bouiten H. R. Kapitein op de Goede Hoop jaar 1838 

7986 227, 327/2 

03-04-1837 

Bouiten H. R. Schipper op de Goede Hoop 03-04-1837 

8079 227, 300/8 

27-03-1838 

Bouiten Hendrik Rienkes Ameland Schip de Goede Hoop jaar 1838 

7973 227,   77/23                

23-01-1837 

Bouiten Hendrik Rienkes Schipper op de  Goede Hoop 23-01-1837 

8079 227, 300/8 

27-03-1838 

Bouiten Rienke Anskes Wildervank Gehuwd met Zwaantje Hendriks Ouders van Hendrik Rienkes Bouiten 



9190 266 en 305 

18-02-1920 

Boukema Hendrik Jan 43 jaar vervener te Appelscha, Stoker Hans 34 jaar Landbouwer te Appelscha voordracht en 

benoemingals  lid der zetters jaar 1920 (4) 

6692 274  

Doniawerst. 
28-09-1819 

Boukes Anne te Oldeouwe, 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) 

6254 140-A 

blz.40 
17-01-1815 

Boukes Gerrit , uit een Kamer bij het Schoenmakers Park,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in 

de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der 
Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

6068 

 

207 

13-03-1821 

Boukes Harke---- Hoekstra Frans Gosses, hij wordt in een document wegens grensbepaling genoemd als  grenzend 

op zijn huis enz. ook komt voor Schmidts W. L. de schedingsloot bij zijn landen enz.  en grenzend aan de landen 
van Boukes Harke en door het midden van het huis van Vries de Addes ,  en dat het andere gedeelte  behoort aan 

Hendriks Pieter de weduwe van enz. enz. jaar 1821 (7) 

8375 716-3_2a 
22-07-1841 

Boukes Hendrik Dokkum 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) 

6029 896 

17-12-1817 

Boukes Klaas Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Sneek  arr. Sneek . Jaar 1817 (2) 

6018 34  
14-01-1817 

Boukes Klaas te Sneek , hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie 
Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren 

enz. jaar 1817 (3) 

6072 566 

13-07-1821 

Boukes Trintje weduwe Jentjes Pier---- Hij ondertekend  mede een verzoek van Grond Eigenaren  van den Dorpe 

Ypecolsga en Indijk in de gemeente Woudsend dat hun lieden  ter goede trouw is  enz. enz.  en in de gemeente 
Rouwert een onevenredige grondbelasting enz. enz. enz. jaar 1821 (4) 

6628 811 

08-05-1814 

Boukes Wiebe staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige 

tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn 
ondertekend door Oneides C. (Catrinus) de Schout van Tjerkwerd en Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. 

L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en 

Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6) 

6836 33-B 
11-03-1824 

Boula Jochum Jans---- 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) 

6675 199 
07-05-1818 

Boulaij ….?,  van de Meurthe staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan 
welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren 

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

6414 27 

15-01-1817 

Boulanges Henri-Joseph A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure 

dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou 
aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes 

surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des 
militaires…………………………………………………… 

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

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

ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les 

dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5) 
VERTALING; 

 A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte 

tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het 
adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog 

(Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register 

of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen 
............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als 

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

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

van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden 

wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5) 
 

5672 132 

30-12-1896 

Boulton….?, ---- Bradford  John, Directeur der teerfabriek,  Heeren Burt ….?, Boulton….? en Haywood….?  te 

Selzaete (Belgie) ook kantoor houdende te Londen, Parijs en Riga. Zij hebben een  klein Stoomschip genaamd 

“Congo” en willen varen van Groningen naar Rotterdam, ook hun schip de “Hunze IV” met de afmetingen van enz. 
enz. jaar 1896 dossier (7) 

6082 453 

03-05-1822 

Bouma (?.) 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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Bouma ….? de weduwe te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende 

de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat 
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 25,2 

19-06-1840 

Bouma ….? de weduwe te Dronrijp 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) 



8280 526-1, 36,1 

22-05-1840 

Bouma A. J.  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) 

6862 10-A  

17-12-1824 

Bouma A. J.,---- Roukema Klaas, (ook T. K.)  hij is de meest bekwame gebleken voor de post  als onderwijzer van  

Boornbergum en Kortehem en 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) 

8320 108, 1303 

08-02-1840 

Bouma A. W. Holwerd Politiedienaar te Holwerd jaar 1840 

8204 829/20, 264 
Blz. 9 

18-07-1839 

Bouma Andries Eeltjes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van 
het Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) 

dossier (13) 

6049 549 
07-08-1819 

Bouma Anna Folkerts  aangesteld als schoolonderwijzer te Lichtaard ook genoemd de schoolopziener Martens M.  
te Holwert jaar 1819 (2) 

6050 671 

17-09-1819  

Bouma Anne Folkerts  wordt benoemd en aanvaard zijn functie als schoolonderwijzer te Ferwerd enz. jaar 1819 (1) 

6048 453 
12-07-1819 

Bouma Anne Folkerts Schoolonderwijzer te Foudgum Onderwerp; dat hij de meest geschikte is van alle 
sollicitanten  van de op nevens vermelde tabellen voor de functie als schoolmeester te Lichtaard jaar 1819 (1) 

6048  452 

12-07-1819 

Bouma Anne Folkerts Schoolonderwijzer te Foudgum Onderwerp; een verplicht examen  en sollicitatie van hem 

naar de functie als schoolmeester te Lichtaard jaar 1819 (1) 

6262 978-2 
13-10-1815 

Bouma Anne 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) 

9184 400 

02-04-1917 

Bouma Anne, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  
jaar 1917 (4) 

9187 1644 

06-11-1918 

Bouma Anne, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 

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

6257 410-8 

28-04-1815 

Bouma Anne, 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) 

3701 38-D 
Nrs. 17-24 

08-02-1842 

Bouma Antje, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen 
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16) 

9184 27 
08-01-1917 

Bouma Arjen, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 

bestemming,  jaar 1916 (4) 

6422 475 

14-10-1817 

Bouma Auke * 20-03-1794 wonende te Jorwerd (Oosterwierum) Boerenknegt deze persoon is dezelfde als >>>> 

Boer de Auke Sjoerds * 18-03-1794 Woudsend zoon van Boer de Sjoerd Aukes en IJdes Wijbkjen staat in een door 
de door de Militie Commissaris (Heemstra v. C. S.)  over de 8 eerste Kantons in Vriesland ondertekende brief te 

Groningen aan de Gouverneur van Vriesland (ook de Militie Commissaris Lijcklama a Nijeholt wordt genoemd) 

betreft een Nominative Staat met 13 kolommen informatie enz. jaar 1817 (5) 

6628  825 blz. 2 

23-05-1814 

Bouma B. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal 

geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, 

door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der 
tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17) 

6294 375-24 

17-05-1819 

Bouma B. J. Hij tekent mede het document genaamd , Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde 

gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  

inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in 
vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (9) dossier (24) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Bouma B. N. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als 

Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 
volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11) 

6253 64 

18-01-1815 

Bouma B. N., Declaratie van gedane en nog te doene uitgaven in de Gemeente Nes  over den dienst van 1814 enz. 

jaar 1815 (5) 

6840 36-A  
blz. 42 

22-04-1824 

Bouma Barteld G. Timmerman van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  
Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende 

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

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

6257 410-6 

28-04-1815 

Bouma Binne U., 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) 

6294 375-19 
17-05-1819 

Bouma Bonne Jans fl. 3.20 wegens geleverde appelbomen, komt voor  in een document Geextraheert uit het 
Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der 

Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum 

annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier 
(24) 



6073 619 

01-08-1821 

Bouma Botte Jelgers---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van 

Hemelum Oldephaert en Noordwolde in presentatie van getuigen heeft afgevraagd aan  Zeldenthuis Sipke Jarigs 

(had getekend als Sildiethuis) van bedrijf Turfschipper wonende te Koudum ouderling van de Hervormde 

Gemeente aldaar of hij verboden had het achterstallige kwotum ter somma van  dertig guldens wegens kerkvisitatie 
aan het klassifikaal bestuur te Sneek te voldoen enz. enz. voor mij notaris  Schotanus Evert aldus gedaan ten huize 

van Jong de Bauke Tjeerds Kastelein in de Pauw in tegenwoordigheid van Kingma Gerben Jans van beroep 

Koopman te Workum en Saagsma Gosse Sjoerds van beroep Meester Timmerman te Koudum tevens een akte 
waarbij aanwezig waren; Bouma Botte Jelgers, Hoekema Taeke Piebes, Hoekstra Joltje Dirks alle van bedrijf 

Boeren als ouderlingen Veer van der Jouke Jacobs van beroep Veerschipper op Workum, Hindelopen en Stavoren 

en Jaarsma Jan Dirks Dijks Executeur van Hemelum Oldephaert en Noordwolde en Schaper Doede Jacobs van 
bedrijf Boer als Diacon allen aldaar wonende en Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en Nagtegaal Willem 

dienaar van Politie beide wonende binnen de Stad Workum enz. jaar 1821 (9) 

6073 619 
01-08-1821 

Bouma Botte Jelgers---- Schotanus Evert  Notaris te Workum op last van Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. 
(Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelum Oldephart en Noordwolde met nagenoemde getuige 

afgevraagd aan Zeldenthuis Sipke Jarigs van bedrijf Turfschipper te Koudum wonende  lid van de kerkeraad enz. 

enz. verboden had het achterstallige bedrag van dertig guldens  enz. enz. te betalen enz. enz. aldus gedaan te 
Koudum ten huize van Jong de Bauke Tjeerds de kastelein in de Pauw , Kingma Gerben Jans Koopman te Workum  

en Saagsma Gosse Sjoerds  Mr. Timmerman wonendete Koudum enz.  een tweede afschrift met  andere getuigen 

zijn  ten huize van Hoekema Taeke Piebes  van bedrijf Boer waarbij aanwezig waren Bouma Botte Jelgers ook 
Boer, als ouderling Veen van der Jouke Jacobs  Veerschipper op Workum  Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan 

Dirks Dijks executeur  van Hemelum Oldephart en Noordwolde, Schaper Doede Jacobs van beroep Boer   en Nauta 

Romke Alberts assistent aan de Waag  en Nagtegaal Willem  dienaar der Politie in Workum en hebben alle 
ondertekend , met 2 lakzegels  van Schotanus E. Notaris jaar 1821 (11) 

6257 410-3 

28-04-1815 

Bouma Bouwe G. 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) 

6636 167 
21-02-1815 

Bouma Bouwe Jans---- Reitsma G. G.  Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende een verzoekschrift van eenige ingezetenen van Hardegarijp met bezwaren 

ten laste van Schaapman G. C. Schoolmeester aldaar deze ingezetenen  en alle hoofden  der Huisgezinnen Algra S. 

S. , Douma H. tekent ook ter order voor Douma S., Pousma S. H., Meulen van der J. H., Bouma Jan Bouwes, 
Bouma Bouwe Jans verder genoemd de dochter van Binnema B. R.  die het huwelijk met deselve niet wilde 

toestaan en toen zij zwanger was kreeg zij  de toestemming van de ouders maar dat de schout het huwelijk weigerde 

te voltrekken en de neef  Reitsma S. W.  intussen kerkvoogd geworden zijn  en verzoeken  Schaapman G. C. van 
zijne post te veroordelen  enz. jaar 1815 (7 

6100  1215-19 

29-11-1823 

Bouma Broer Cornelis, Landbouwer te Koudum,  hij wordt voorgedragen voor de functie van zetter te Koudum , , 

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

8375 708-5_28v 

20-07-1841 

Bouma C. A. te Beetsterzwaag  staat als aan wien wordt uitgevoerd 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Bouma C. 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) 

9186 495 

19-04-1918 

Bouma C. te Hommerts, een handgeschreven brief met hun  handtekening verzoekt  vergunning tot slootdemping 

van een uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Oppenhuizen  
met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming  ,     jaar  1918 (10) 

6045 217 

06-04-1819 

Bouma Cornelis S. , hij waren betrokken bij het onderzoek te Hemelum, Onderwerp Een onderzoek naar de staat en 

eventuele herstellingen van  de Hervormde Kerk  en het Kerkhof aldaar. Jaar 1819 ( 6) 

6276 1102-17 
18-12-1816 

Bouma Cornelis S., 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) 

6077 997 
15-12-1821 

Bouma Cornelis Sijmons hij wordt genoemd als een der ondertekenaars van een Proces Verbaal betreffende het niet 
gedane onderhoud aan Kerk en Pastorij huizinge te Koudum de opgave is gedaan op 29 juli 1819 en wegens de 

verergerde situatie dier gebouwen, op 7 december 1821 zijn samengekomen op Huiskondiging door de Velwachter 

en op orde van de rietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde verrigt aan de floreenpligtigen der 
Hervormde Gemeente van de Dorpe Hemelum enz. enz. jaar 1821 (12) 

3598 Map 75 en 

map113 
00-00-1875 

Bouma Cornelis Sjoukes ----  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) 

6082 443 
01-05-1822 

Bouma Cornelis Symons hij is borg voor; Haarsma Frans Ymes te Hemelum Hij pacht  land  op de Koudumer 
Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, 

tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3) 



6838 7-A bijlage 

1 Mannen 

Correctio- 

neelen 
26-03-1824 

Bouma Cornelis W., 256 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) 

3575 16 
11-11-1878 

Bouma D. Genum/Jilsum Schipper op de  Massaal vermeld in een document met als onderwerp:: Beurtveren met 
10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Bouma D. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij 

alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte 

bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5) 

6082 453 

03-05-1822 

Bouma D. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 

jaar 1822 (2)  alles (13) 

6070 424-6          

25-05-1821 

Bouma D. 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) 

6070 424-7          
25-05-1821 

Bouma D. 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) 

8375 708-5_25c 
20-07-1841 

Bouma de weduwe te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door 
Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en 

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

8375 708-5_25c 

20-07-1841 

Bouma de weduwe te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door 

Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en 
Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 

(6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Bouma de weduwe te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij 
Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  

met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke 

dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Ferwerde-      

         radeel 

Bouma de weduwe te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij 
Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  

met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke 

dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

9187 890 

04-07-1918 

Bouma Dirk  ,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 

6631 1144 

23-09-1814 

Bouma Dirk te Marssumerbinnenpad onder  de Klokslag van Leeuwarden wordt vermeld in een document van het 

Olde  Burger Weeshuis te Leeuwarden die verzoeken aan de Gouvernerner van Vriesland enz. met als onderwerp 

het verhuren van een aantal percelen land was  ondertekend door de rentmeester Haen van der B.  enz. jaar 1814 (6) 

6047 379 
03-06-1819 

Bouma Doeke Jetzes Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 
belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6648 50-B 

22-01-1816 

Bouma Douwe---- Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad en 
wel Zandstra Pier Jeltes, Bouma Douwe, Steensma Lolle en Zeldenthuis Pieter enz. jaar 1816 (1) 

6070 424-5          

25-05-1821 

Bouma Douwe 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) 

6053 918 

14-12-1819 

Bouma Douwe Jelgers---- Bruinsma Sijbrand Gerrits, Boer Haring Pieters, Zijp van der Wijtze Atzes, Boer de Rein 

Hiddes†, Bouma Douwe Jelgers, Haagsma Sybe Jetzes, Munts ….? de erven, Zuiderveld Walter Reins, Meines 

Aant, Kolde van O. F. de erven, Baukema Rinke Baukes, Berg v.d. Uilke Luitjes,  volgens de zetters van Koudum 
behoren zij in de relevee gebragt te worden enz. jaar 1819 (2) 

8378 777/2 

09-08-1841 

Bouma Douwe Jeljers--- Prom Aaltje Aukes te Nieuwhuizen een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen Aaltje 

Aukes  Prom weduwe van Boer de Rouke Jans, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de 

verwijding van de Nijbuurumervaart, wordt ook  genoemd Bouma Douwe Jeljers rentenier te Sneek betreffende de 
gepasseerde koopbrief tussen de hiervoorgenoemden  bij de notaris  te Sneek op  enz. enz. enz. Overal staat bij een 

omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag , jaar 1841   jaar 1841 (15 

6068 214 
17-03-1821 

Bouma Douwe Jelles, Hij staat vermeld als eigenaar  op een document  Staat van de Reclames over ongebouwde 
eigendommen waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd  enz. jaar 1821 (2) 

6669 415-b 

27-10-1817 

Bouma Douwe Lid van de Raad van Bolsward staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, 

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

dossier met alle steden (21) 

6068 214 

17-03-1821 

Bouma Douwe N. (de weduwe ) Zij staat vermeld als eigenaar  op een document  Staat van de Reclames over 

ongebouwde eigendommen waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd  enz. jaar 1821 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Bouma Douwe, 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) 



6045 277 

26-04-1819 

Bouma Durk de weduwe---- Swart Ype Jans hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Leeuwarden voor de 

tijd van 7 jaren voor fl. 2150.= zijn buren zijn  ten O. Scheltinga van E. W.  ten W. Bouma Durk de weduwe,   ten Z 

de Ringsloot en ten N. Dorhout A. enz. jaar 1819 (5) 

6046 337 
17-05-1819 

Bouma Durk de weduwe---- Swart Ype Jans hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Leeuwarden voor de 
tijd van 7 jaren voor fl. 2150.= zijn buren zijn  ten O. Scheltinga van E. W.  ten W. Bouma Durk de weduwe,   ten Z 

de Ringsloot en ten N. Dorhout A. enz. jaar 1819 (5) 

8383 894/15 

09-09-1841 

Bouma E. J.  onderwerp; procesverbaal jaar 1841 (2) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Bouma E. L. de weduwe te Haskerdijken 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) 

6258 630-31 
17-04-1815 

Bouma Eelke,  Hoeksma A. Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum ontvangt  van eerstgenoemde jaarpagt van 
de Stads Boterwaag,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum 

aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de 
Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om 

heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee 

en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder 
van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de 

kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45) 

6385 144 

06-07-1814 

Bouma Eeltje te Stiens 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) 

9180 818 

05-05-1915 

Bouma Egbert,  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) 

8224 1236/6 
nummer 21 

00-12-1839 

Bouma Evert Jeles te Boornbergum wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 
ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe 

Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10) 

6249 808 
03-09-1814  

Bouma Fedde Jans---- Broers Roel en Bouma Fedde Jans Veerschippers, Hij wordt vermeld als Debiteur in een stuk 
over geleverdeen getransporteerde Pieken voor de Landstorm  enz. enz. Jaar 1814 (1) 

6385 139 

06-07-1814 

Bouma Feike Jacobs te Oosterend 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Bouma Folkert H. te St. Johannesga 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) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Bouma Folkert Klazes, 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) 

6658 575 blz. 2 

25-11-1816 

Bouma Folkert Melles staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte 

Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter 
vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens 

enz. jaar 1816 (5) dossier (7) 

6047 379 
03-06-1819 

Bouma G. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting 
moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

8376 728/7-a 

26-07-1841 

Bouma G. K. te Vrouwenparochie, 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Sneek 

Bouma G. N. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand 

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

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

8285 615-2, 34 

19-06-1840 

Bouma G. N. 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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 6 
17-09-1839 

Bouma G. P. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden 

reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten 
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 

namen (13) 

6626 487  blz. 9 

07-04-1814 

Bouma Gaele Broers 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) 

6256 371 

20-04-1815 

Bouma Geele---- Meijer Marcus Adams ,   Onderwerp een brief van de fungerende Officier bij de regtbank te 

Leeuwarden de heer  Eekma J. , dat hij van mening is dat voornoemde  in regten berekkelijk de aangifte van het 
Twente Rier inplaats van een Koe te ageren enz. enz.  en dat hij van mening is dat tegen de gecalangeerden geene 

actie behoort te worden geïnstitueerd deze bestaan  hierin dat blijken attestatie afgegeven door: Koopmans Marten , 

Stienstra Jochum Jans,  Bouma Geele, de z.g.n. Twenter Rier van de geboorte af tot aflevering aan  Meijer Marcus 
Adams door den laatste enz. enz.  en deze attestatie afgegeven door Jans Haring en Bootsma Sijne R.  enz. enz,  jaar 

1815 (3) 

6278 195-9 
20-02-1817 

Bouma Geert Meinderts, 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) 



6830 18-A blz. 

27 

21-01-1824 

Bouma Gerben 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) 

9180 1246 

05-07-1915 

Bouma Gerben,  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) 

8220   1137/9  
blz. 1 

06-11-1839 

Bouma Gerrit P. 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) 

9185 1144 

05-09-1917 

Bouma Gerrit Theunis, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en 

datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1-

v 
17-07-1839 

Bouma H. B. te Jelsum 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) 

8386 949/16 

20-09-1841 

Bouma H. E.  te Joure , 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 Haskerland    (als kopervan  Dranken in de maand 

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

6383 84      

23-04-1814 

Bouma H. P. te Hardegarijp Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de 

staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire 

zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 
(6) (Dossier 26) 

8386 949/22 

20-09-1841 

Bouma H. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 16-v 

17-07-1839 

Bouma H. te Dockum  is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 3 

17-07-1839 

Bouma H. te Dockum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8375 708-5_22a 
20-07-1841 

Bouma H. 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) 

9183 914 
26-05-1916 

Bouma H. te Scharnegoutum, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het maken 
van een uitweg op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Rauwerd enz. enz. , met een tekening 

(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10) 

9185 1612 
05-12 1917 

Bouma Harmane, 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) 

3700 14-C 
05-02-1837 

Bouma Harmen Lammerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz.jaar 1837 (9) 

9181 1645 

03-09-1915 

Bouma Harmen,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Bouma Heine Sijtzes te Opsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van 

de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij 
missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

9465 Deel 2, 108 

31-03-1859 

Bouma Hendrik Jans, Beurt en Veerdienst van Hantum op Dokkum,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

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

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8)   

6418 255-BB 

01-06-1817 

Bouma Hendrik Pieter 457 Garijp 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) 

9182 285/38 

07-02-1916 

Bouma Hikke Veldwachter Hantum Met Signalement jaar 1916 

8224 1216-14, 1 

29-11-1839 

Bouma Hillebrand  A. staat vermeld in 1830 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 

Provincie Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan 

met 8 kolommen  informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld 
op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4) 

8214  1028/12 

08-10-1839 

Bouma Ibe Folkerts 82 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e 

Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier 
verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5) 

6424 609 

10-12-1817 

Bouma IJ. 19 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de 

staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een 

brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 



8308 1074-9 

29-10-1840 

Bouma IJ. A. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan 

de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 

grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te 
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5) 

6077 1015 

18-12-1821 

Bouma IJ. A., het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en 

waarvan Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel 
bevindt deze overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder 

Haskerdijken en zijn op uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen 

waarvan eerstgenoemde er één is enz. jaar 1821 (9) 

5675 5 
27-06-1912 

Bouma J. , Veehouder te Molkwerum hij is 1 van de 14   ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper 
ondernemer  met de stoomboten “ Concurrent I ”  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt 

om te mogen varen in het water Koudum Molkwerum enz. ook een brief met 14 handtekeningen van belang 
hebbenden  met beroep en woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig jaar 1912 (6) 

8211 988-3, 38  

26-09-1839 

Bouma J. B. te Holwerd 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 Westdongeradeel ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen 
informatie, jaar 1839 (7) 

6383 83      

23-04-1814 

Bouma J. B. te Rijperkerk 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) 

5663 142 

16-04-1891 

Bouma J. Bergumerdam Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891 

5663 45 

20-04-1899 

Bouma J. Bergumerdam Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899 

5664 1 

10-05-1900 

Bouma J. Bergumerdam Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900 

5664 3, 13 

20-04-1916 

Bouma J. Bergumerdam Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5664 A.12,Bijl.35 

27-04-1911 

Bouma J. Bergumerdam Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5564 35 

16-04-1903 

Bouma J. Bergumerdam Schip de Bergum, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A. L. Sanders te 

Amsterdam tot indijking en inpoldering van eendeel van de Friese Wadden , 16-04-1903 

5664 37, 13 

01-04-1910 

Bouma J. Bergumerdam Schip deBergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 

8380 833-2 

24-08-1841 

Hemelumer 
Oldephaert 

       en 

Noordwold
e 

Bouma J. D. de weduwe te Hemelum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij 

Hemelumer Oldephaert  en Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, 

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

8280  517-11, 48 

19-05-1840 

Bouma J. D. 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) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.13>> 

27-08-1839 

Bouma J. D. 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) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz.  
11>> 

27-08-1839 

Bouma J. D. te Tjalhuizen 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) 

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Bouma J. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Bergum , 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 1902  (2) Dossier (16) 

3622 K 

Stuk 8 
13-02-1875 

Bouma J. F.---- Buwalda Geert pachter der Tolgelden geheven bij de ophaalbrug  de Kingmatille    met als borgen 

Brouwer S. en Bouma J. F ----Onderwerp;  de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (2) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Bouma J. G?. 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) 

3575 16 

11-11-1878 

Bouma J. Hallumerhoek vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen informatie 

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

3594 Map 88-F 

1876-1878 

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

alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte 

bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5) 



6277 77-c-9 

21-01-1817 

Bouma J. Hij ondertekend samen met de andere Gemeenteraadsleden van de Gemeente Metslawier:  de Staat van 

Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en 

vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9) 

6060 480 
06-07-1820 

Bouma J. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 
gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6070 424-3          

25-05-1821 

Bouma 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) 

5711 27-a 

15-12-1899 

Bouma J. J. Suameer Schip de Bergum, 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  

5711 10 

19-10-1899 

Bouma J. J. Suameer Wegens overtreding van de invordering Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van 

toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te 
betalen jar 1899  (6) 

8308 1070-8 

665-708 
28-10-1840 

Bouma J. J. 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) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 9 
27-08-1839 

Bouma J. J. 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) 

6101 1315 

18-12-1823 

Bouma J. R. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met 

datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2) 

6060 480 
06-07-1820 

Bouma J. S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 
gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Bouma J. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document 

jaar 1822 (2)  alles (13) 

5664 35 

21-09-1903 

Bouma J. Suameer Stoomboot, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-09-1903 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Bouma J. te Engelum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten 
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 

1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 25 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Bouma J. te Engelum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten 

van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 

1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 38  

26-09-1839 

Bouma J. te Holwerd 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 Westdongeradeel ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen 
informatie, jaar 1839 (7) 

6830 18-A blz. 

19 

21-01-1824 

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

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

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

8375 708-5_22 

20-07-1841 

Bouma J. 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) 

5666 13 
05-07-1918 

Bouma J. te Oostmahorn  Agent van de Stoombootmy. Schiermonnikoog met het schip de Pionier en Amphibie, 
Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en 

stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (20) 

8280 526-1, 38 
22-05-1840 

Bouma J. te Westdongeradeel 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 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) 

6021 203 

05-04-1817 

Bouma J. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur 

van Vriesland te doen toe komen  de navolgende Ordonnancien nummer 385 waarbij ook voornoemde vermeld 

wordt voor uitbetaling van zijn declaratie met de aantekening waarvoor betaald wordt,  jaar 1817 (4) 

6378 18 

06-12-1813 

Bouma Jacob Klases---- Sminia van H. een aan hem gezonden brief door de maire van de Gemeente Anjum met als 

onderwerp: het uittrekken van vrijwilligers teneinde de verdreiving van den Franschen van den Vaderlandsche 

grond enz. zo biet zig aan Scheep van der Dirk Sijberens ter verruiling van nummer met Kooi van der Jan Gerrijts 
en Bouma Jacob Klases om de dienst in deze voor Dijkstra Lammert Bendert te vervullen enz. jaar 1813 (2) 

5672 75 

25-02-1892 

Bouma Jacob van beroep Koopman te Sneek  , geeft te kennen in een handgeschreven door hem ondertekende brief 

dat hij van Zwart H. Jzn. Te Sneek heeft overgenomen de Stoomboot  “Telegraaf II” varende de vaste beurt Sneek 
op Lemmer  maar hij zal deze boot in de vaart brengen van Sneek via Meppel op Zwolle en Zuphen en diverse 

tussenstops, hij verzoekt de aan de Gedeputeerden vergunning op zijn naam te zetten (oude vergunning (blauw)  tot 

Varen en Sleepen in Friesland met de “Telegraaf II”  met het reglement enz. van Zwart aanwezig in dossier)enz. 
jaar 1892 (7) 



6867 08-02-1825 

45-A 

Bouma Jan Ages---- Groot de Douwe Teekes wegens zijn overlijden komt in zijn plaatsals voordragt als zetter  

Vries de Rintje Tijsses Boer in de Broek en  Bouma Jan Ages en aangenomen als zetter te Doniawerstal Vries de 

Rintje Tijsses enz. jaar 1825 (2) 

8343  43/6-15/33 
14-01-1841 

Bouma Jan B Broodbakker te Echten, Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der 
plaatselijke belastingen   (2) 

6636 167 

21-02-1815 

Bouma Jan Bouwes---- Reitsma G. G.  Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende een verzoekschrift van eenige ingezetenen van Hardegarijp met bezwaren 

ten laste van Schaapman G. C. Schoolmeester aldaar deze ingezetenen  en alle hoofden  der Huisgezinnen Algra S. 
S. , Douma H. tekent ook ter order voor Douma S., Pousma S. H., Meulen van der J. H., Bouma Jan Bouwes, 

Bouma Bouwe Jans verder genoemd de dochter van Binnema B. R.  die het huwelijk met deselve niet wilde 

toestaan en toen zij zwanger was kreeg zij  de toestemming van de ouders maar dat de schout het huwelijk weigerde 
te voltrekken en de neef  Reitsma S. W.  intussen kerkvoogd geworden zijn  en verzoeken  Schaapman G. C. van 

zijne post te veroordelen  enz. jaar 1815 (7 

3622 J 
Stuk 4 

27-12-1871 

Bouma Jan---- Buwalda Tjeerd is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, 
geheven wordende bij de doorvaart van de ophaalbrug genaamd de Kingmatille gelegen over de Leeuwarden 

Harlinger Trekvaart in de gemeente Franekersadeel met als borg Brouwer Sikke Sikkes Trekschippe en Bouma Jan 

ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het 
document enz. jaar 1871 (5) 

6417 176  

3e Bataillon 

22-04-1817 

Bouma Jan Cornelus 7 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) 

6830 18-A blz. 
16 

21-01-1824 

Bouma Jan E. te Lemmer wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of 

schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, 

Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

9182 285/38 

07-02-1916 

Bouma Jan in zijn functie als Politiedienaar te Betterwird Met Signalement jaar 1916 

6047 379 

03-06-1819 

Bouma Jan Jeltes Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 

betalen in het  jaar 1819 (3) 

6385 138 

06-07-1814 

Bouma Jan Jeltes te Metslawier 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) 

9180 330-38+39 

17-02-1915 

Bouma Jan Met signalement Veldwachter Westdongeradeel jaar 1915 (5) 

6646 945 

12-12-1815 

Bouma Jan Ruurds---- Molen van der Reinder Sjoerds,  Beslaglegging door de Deurwaarder Executant te Sneek 

Gorcum van C.  van de belasting bij Reinder van der Molen, en dat op den 14e november 1815 ten nademiddag 4 

uren voor het huis der Gemeente IJlst te zullen verkopen enige meubelen van eerstgenoemde enz. ter voldoening 

van de niet voldoening van de quotisatie van het Predikants Tractement enz. ook wordt de Deurwaarder Executant  

Bouma Jan Ruurds genoemd die ter plaatse wilde protesteren , maar de bewaarder Molen van der Reinder heeft zijn 

post hernomen na het protest, verder genoemd Bokma Auke Watzes en Spuijring  Sijbren J., Draaysma Ype als 
getuigen, ook een brief aan Talsma Ubbe dat hij ontslagen is als bewaarder enz. Jaar 1815 (9) 

6628 741 

27-05-1814 

Bouma Jan Ruurds---- 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) 

7977 158-6, 11 

14-02-1837 

Bouma Jan Ruurds te Ferwerderadeel te Doniawerstal, 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) 

6864 6-A 

10-01-1825 

Bouma Jan Ruurds te IJlst, Hij komt voor in een dossier en  wordt voorgedragen als  Schatter, maar er waren 

voorheen klachten  dat de schatters verbazend hoog taxeerden enz.  maar dat de leden van bestuur te Sneek een 

onbepaald vertrouwen enz. enz.  jaar 1825 (dossier 9) 

6054 28 
11-01-1820 

Bouma Jan Ruurds,---- Ringnalda Hotze Klazes, Bouma Jan Ruurds, Kuperius Okke  D.,  ouderlingen en Oppedijk 
Cornelis H.  Diaken  samen de Leden van de Kerkenraad van de hervormde gemeente van IJlst enz. enz. dat de 

beroepen Predikant Rodenburg R. (Rutgerus) wel genegen souden sijn om de post van Rector van de Latijnsche 

school te aanvaarden jaar 1829 (2) 

5664 30 

17-04-1913 

Bouma Jan te Bergumerdam met het Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 29, 16 

16-04-1903 

Bouma Jan te Bergumerdam Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

3698 A-23 

08-10-1828 

Bouma Jan Tijssens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data 

enz.jaar 1828 (6) 

6871 22-03-1825 

2-C 

Bouma Jan---- Veen van der A. B. nummerverwisselaar van Bouma Jan hij is ontslagen vanwege het boven 

kontingent enz. jaar 1825 (2) 

6864 49-C 

05-01-1825 

Bouma Jan---- Veen van der Auke Benedictus  en Pekelsma Anske , betreft hun ontslag uit militaire dienst  wordt 

ook genoemd Bouma Jan, jaar 1825 (3) 

9182 285/39 

07-02-1916 

Bouma Jan Veldwachter Wolvega Met Signalement jaar 1916 



5664 A.17,Bijl.35 

25-04-1912 

Bouma Jan wonende te Bergumerdam Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 

9183 1454 

07-10-1916 

Bouma Jan, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

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

9725 Deel 2  

Blz. 108 

00-00-1891 

Bouma 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 1891 (2) 

8199 725-1_11 

17-07-1839 

Bouma Janke Klazes---- 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) 

9180 420 
05-03-1915 

Bouma Jannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 

1915 (3) 

3700 22-C 
04-02-1837 

Bouma Jeltje Hessels, 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) 

3699 A-22 
15-02-1834 

Bouma Jeltje Hessels, 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) 

3700 22-A 

05-02-1835 

Bouma Jeltje Hessels, 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) 

9134 1081-20 

20-04-1883 

Bouma Jentje B te Grouw; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

5711 21-a 
19-07-1900 

Bouma Jentje Suameer Schip de Bergum Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd 
op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900 (9) 

5711 32 

03-06-1900 

Bouma Jentje. Suameer (een proces verbaal) Brug te Nesserzijl der Nes met het Schip de Bergum Onderwerp: 

Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de 
weigering van schippers die tarieven te betalen Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, 

gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 

1900  (4) 
 

6384 19 

26-05-1814 

Bouma Jochem Jaekes, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid 

of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij 

ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van 
de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een 

nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra 

Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7) 

6658 575 blz. 5 

25-11-1816 

Bouma Joeke staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of 

Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten 

voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) 
dossier (7) 

6088 1060 

10-11-1822 

Bouma Johannes Cornelis  ---- Hemminga Jacob F. en Hofman Walte Reins als getuige bij het uitreiken van een 

dwangbevel aan de Diakenen van Workum  en beslag gelegd op een huisstede  no. 8  ten westen van Koudum en 
ten westen van de weduwe Bouma Johannes Cornelis   en ten Noorden en Oosten Hoffman Murk L. en ten Zuiden 

Moolenaar Hendrik verder worden genoemd  als belendend Visser J. J. , Visser Bauke P. , Schaper W. J. , Munnik 

W. S., Kam van der Marten Tjallings  en Valk Jantien J. (de weduwe)  en Tjammes P. (de weduwe) Cramer 
Cornelis,  enz. enz. jaar 1822 (4) 

6417 176  

3e Bataillon 

22-04-1817 

Bouma Johannes Cornelis 7 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) 

6871 28-03-1825 
31-A 

Bouma Johannes G. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere 
gebruikers inwoners van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij 

Westdongeradeel enz. jaar 1825 (7) 

6068 214 

17-03-1821 

Bouma Johannes Namles, Hij staat vermeld als eigenaar  op een document  Staat van de Reclames over 

ongebouwde eigendommen waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd  enz. jaar 1821 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 154 

00-00-1895 

Bouma Johannes, Regiment Grenadiers en Jagers  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 

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

dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen 
info. jaar 1895 (2) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Bouma Jouke Folkerts, 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) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Bouma K. de weduwe 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) 



8375 708-5_16 

20-07-1841 

Bouma K. E. te Joure staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van 

Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van 

de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 16 

19-06-1840 

Bouma K. E. te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland 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 (6) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Bouma K. J. de weduwe te Dronrijp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  
van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 25 
22-05-1840 

Bouma K. J. de weduwe 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) 

6422 458 1e 

Bataillon 
06-10-1817 

Bouma K. S. 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) 

8280 526-1, 33,2 
22-05-1840 

Bouma K. S. te Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  

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

8280 526-1, 8 

22-05-1840 

Bouma K?. te Veenwouden,  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) 

6249 
 

829 
05-09-1814 

Bouma Klaas Cornelis, 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) 

3701 6-D 
03-02-1842 

Bouma Klaas Folkerts, 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) 

6863 16-A  

23-12-1824 

Bouma Klaas Piers 37 jaar , boerenarbeider gehuwd 3 kinderen, enz, Voordracht tot benoeming van eene schatter 

voor het slachtvee te Joure i.v.m. het overlijden van Ydema Fokke Yde jaar 1824 (2) 

6838 7-A bijlage 

2  

Mannen 
Huis  

Justitie 

26-03-1824 

Bouma Klaas S., 111 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document 

genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag 

van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld 
geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 

mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 

1 

 Mannen 
Crimineelle

n 

26-03-1824 

Bouma Klaas S., 138 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) 

6627 618 
31-04-1814 

Bouma Klaas Sipkes hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief 
aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste 

Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen 

Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen 
Parochie enz. jaar 1814 (8)  

6383 92    

23-04-1814 

Bouma Klaas Uilkes te Driesum 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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Bouma Klaas,  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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Opsterland  

Bouma L. A. te Beetsterzwaag staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de 

ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 28 
19-06-1840 

Bouma L. A. te Beetsterzwaag wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 
Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 

1840 (7) 

8386 949/28 
20-09-1841 

Bouma L. A. te Beetsterzwaag, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van 
wijn en sterke dranken  in de Grietenij Opsterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 



8280 526-1, 28,1 

22-05-1840 

Bouma L. A. te Opsterland 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 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) 

8280 526-1, 28,1 

22-05-1840 

Bouma L. A. te Opsterland 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 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) 

8285 615-2, 28 
19-06-1840 

Bouma L. A. te Ureterp 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Opsterland  

Bouma L. te Beetsterzwaag staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de ontvangen 
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 28 

19-06-1840 

Bouma L. te Beetsterzwaag wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 

1840 (7) 

3700 14-C 

05-02-1837 

Bouma Lammert Femmes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz.jaar 1837 (9) 

9725 Deel 2  

Blz. 183    
00-00-1898 

Bouma Libbe , Zeemilitie , gaat naar New York, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 

niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen 

info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 180   
00-00-1898 

Bouma Libbe , Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 181    
00-00-1898 

Bouma Libbe gaat naar Spanje , Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen 

info. jaar 1898 (2) 

9465 Deel 2, 42 

31-10-1866 

Bouma Libbe Jans te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure naar Heerenveen,  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). (dit Veer bestond reeds 

voor 1775) 

9465 Deel 2, 42 
31-10-1866 

Bouma Libbe Jans te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure 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). (dit Veer bestond reeds voor 1775) 

9725 Deel 2  
Blz. 186 

00-00-1898 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 189 
00-00-1898 

Bouma Libbe, Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

6384 19 

26-05-1814 

Bouma Liebe Tjibbes, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid 

of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij 
ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van 

de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een 

nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra 
Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7) 

9182 285/9 

07-02-1916 

Bouma Lieuwe Dokkum Politiedienaar Met Signalement jaar 1916 

9180 330-9 
17-02-1915 

Bouma Lieuwe Met signalement PolitiebediendeDokkum (3) 

6394 257 

31-03-1815 

Bouma Lijkle Jacobs hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik 

Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als 

onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. 
ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe 

Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven 

door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende 
enz. jaar 1815 (15) 

9465 Deel 2, 121 

31-10-1866 

Bouma Lubbe te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure 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). 

9465 Deel 2, 121 

31-10-1866 

Bouma Lubbe te Joure, Beurt en Veerdienst van Molkwerum 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). 



8285 615-2, 8-1 

19-06-1840 

Bouma M. E. te Veenwouden wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de 

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

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 

(6) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Bouma M. P ?. te Veenwouden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en 

Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

6077 997 
15-12-1821 

Bouma M. S. hij wordt genoemd als een der ondertekenaars van een Proces Verbaal betreffende het niet gedane 
onderhoud aan Kerk en Pastorij huizinge te Koudum de opgave is gedaan op 29 juli 1819 en wegens de verergerde 

situatie dier gebouwen, op 7 december 1821 zijn samengekomen op Huiskondiging door de Velwachter en op orde 

van de rietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde verrigt aan de floreenpligtigen der Hervormde 
Gemeente van de Dorpe Hemelum enz. enz. jaar 1821 (12) 

6045 217 

06-04-1819 

Bouma M. S., hij waren betrokken bij het onderzoek te Hemelum, Onderwerp Een onderzoek naar de staat en 

eventuele herstellingen van  de Hervormde Kerk  en het Kerkhof aldaar. Jaar 1819 ( 6) 

9465 Deel 2, 42 

31-10-1866 

Bouma Marcus Jans te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure naar Heerenveen,  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). (dit Veer bestond reeds 
voor 1775) 

9465 Deel 2, 42 

31-10-1866 

Bouma Marcus Jans te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure 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). (dit Veer bestond reeds 
voor 1775) 

9181 1413 

06-08-1915 

Bouma Maria,  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) 

8350 184-11, 7 

23-02-1841 

Bouma Minne Mients staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van 

Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt afdeling 

Grenadiers enz. jaar 1841 (5) 

6082 443 

01-05-1822 

Bouma Minze Symons te Hemelum hij is borg voor; Haarsma Frans Ymes te Hemelum Hij pacht  land  op de 

Koudumer Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande 

verpachting, tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3) 

8381 845/17 
27-08-1841 

Bouma Murk Rienks  hij laat zich bij de militie vervangen om opgeleid te worden tot Grofsmid in de smederij van 
zijn grootmoeder moederszijde Senia Sijke Nammens te Ried gedreven door zijn oom Brunia Nammen Murks te 

Ried, zijn moeder te Ried voor de 2e maal gehuwd met Terpstra Frans Sybrands enz. enz. jaar 1841 (3) 

6247 631 
12-07-1814  

Bouma N. B.  Herbergier te Nes hij wordt vermeld op de staat van agterstand in de Gemeente Nes  over den jare 
1813 ondertekend door de schout Wijnia H. M. er wordt beschreven wat de eerstgenoemde nog aan gelden tegoed 

heeft enz. jaar  1814 (2) 

6252 1186-5 

29-11-1814 

Bouma N. B. , 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) 

8211 983/7 

Deel 1 
24-09-1839 

Bouma N. de weduwe, 30 is haar volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te 

Dockum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en 
Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)       

5990 637 

13-08-1814 

Bouma N. Hij is niet naar behoren aangeslagen voor de belasting voor  zijn Dienstboden en 3 Paarden, Plaizier en 

Pasagiergeld enz. jaar 1814 (2) 

6082 453 
03-05-1822 

Bouma N. 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Bouma N. J. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-6           

25-05-1821 

Bouma N. 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) 

6243 225-5 en 7 

19-03-1814 

Bouma N. Kastelein te Nes wordt vermeld op een staat van uitgaven der gemeente  enz. jaar 1814 (3) 

8280 526-1, 16 

22-05-1840 

Bouma N?. S. te Haskerland is degene die de drank ontvangt en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en 

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

6246 439 

21-05-1814 

Bouma Namme Berens, Herbergier te Nes, een door hem geschreven en getekende brief ,dat op de 20e der maand 

November 1813 tijdens de gelukkige ommekeer enz. enz.  een groot gedeel van  der. ingezetenen van Nes bij hem 
verteringen zijn gedaan en deze niet betaald hebben enz. enz. jaar 1814 (2) 

6252 1257 

20-12-1814 

Bouma Nanne B. wegens vertering door de Kustkannonniers, Staat vermeld op een document Rekening ten laste 

van de maires van de 17e Ring te Vriesland  wegens het kopen van Kustkanonnen  ingaande 29-09-1813 einde 03-
03-1814 enz. jaar 1814 (5) 

6625 361 

08-03-1814 

Bouma Nanne Berends  ---- Wijma H. M. Schout van de Gemeente Nes ondertekend een brief aan de Heeren 

Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de twee bijgaande ondertekende  requesten (zijn 

aanwezig) van de Herbergiers van Nes Bouma Nanne Berends  en  Wierum  Feenstra Sjoerd Pieters en adviseerd de 
schade te vergoeden enz. jaar 1814  (3) 



6622 2125 

00-12-1813 

Bouma Nanne hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied 

te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en 

paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals 

melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben 
gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. 

enz. jaar 1813 (4) 

6383 88      
23-04-1814 

Bouma Nanne te Dockum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat 
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 

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

26) 

9182 44 / 602 
30-12-1915 

Bouma Obbe te Sneek hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar 
hebben tegen de volgende vergunning : 

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor 
grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening 

(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14) 

6844 21-A 

09-06-1824 

Bouma Oepke Johannes, Winkelier te Warga een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een 

bekeuring wegens zijn dienstbode jaar 1824 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Bouma Oepke P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6047 379 
03-06-1819 

Bouma Oepke P. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 
belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6395 457 

13-05-1815 

Bouma Oepke P. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum 

tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen 
aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en 

agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6070 424-4    

25-05-1821 

Bouma Oepke P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

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

8356 328/27- 6 

03-04-1841 

Bouma P. G. nr. 53 in wijk B. 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) 

6276 1102-17 

18-12-1816 

Bouma Pier C., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija 

opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog 
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens 

genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21) 

9725 Deel 2  

Blz.21 

00-00-1879 

Bouma Pieter 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 1879 (2) 

9180 42 

07-01-1915 

Bouma Pieter,  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) 

9184 400 
02-04-1917 

Bouma Pieter, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  

jaar 1917 (4) 

9187 1644 
06-11-1918 

Bouma Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., 

jaar 1918 (5) 

9725 Deel 2  

Blz.21 
00-00-1879 

Bouma Pieter, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.22 
00-00-1879 

Bouma Pieter, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 
3>> 

27-08-1839 

Bouma R. B. te Hemelum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie 

van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk 

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

6631 1066-17 
02-09-1814 

Bouma Riemer Jannes 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 29-v 
17-07-1839 

Bouma Rintje C. te Tjerkgaast 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) 

6016 707 

21-11-1816 

Bouma Roel O. , 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) 

6005 938 blz. 5 

30-11-1815 

Bouma Roel Oeds Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde 

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



5997 307 

31-03-1815 

Bouma Roel Oedzes 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  293 

9187 1114 
07-08-1918 

Bouma Roel, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1918 (5) 

6838 7-A bijlage 

1  
Mannen 

Huis  

 
Arrest 

26-03-1824 

Bouma Roelof O., 154 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document 

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

tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms 

met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke 
gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 
1 

 Mannen 

Correctio- 
neelen 

26-03-1824 

Bouma Roelof O., 284 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) 

6098 860 

08-09-1823    

Bouma Roelof Oedses, Hij is uit de gevangenis door middel van braak ontvlucht samen met een paar andere 

gevangen enz.. jaar 1823 (1) 

9181 1413 

06-08-1915 

Bouma Romke,  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) 

6082 443 

01-05-1822 

Bouma Ruurd Ages te Koudum hij is borg voor; Kramer Bauke te Koudum Hij pacht  land  op de Koudumer 

Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, 

tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3) 

6082 443 
01-05-1822 

Bouma Ruurd Sages hij is borg voor; Boer de Sijs Cornelis te Koudum Hij pacht  land  op de Koudumer Slaperdijk 
in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, 

tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3) 

6413 21 
16-01-1817 

Bouma S. J. ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag  van IJpeij L. een 

naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor  de vacature wegens het ontslag 

van  IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6) 

6058 386 
29-05-1820 

Bouma S. J. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan 
den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1) 

6868 16-02-1825 

22-A 

Bouma S. J. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien 

aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 

1825 (4) 

6046 364 

26-05-1819 

Bouma S. J. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen 

Ordnnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1819 (1) 

6034 365 
18-05-1818 

Bouma S. J. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan 
den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (1) 

8210 966/7 + 

881/14  
Bladz.  

11>> 

27-08-1839 

Bouma S. J. te Wolsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

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

enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14) 

6070 414 
22-05-1821 

Bouma S. J. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan 
den Heere Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze  aan de 

belanghebbenden zoals voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz.  jaar 

1821 (1) 

6241 36 

27-01-1814 

Bouma S? Rients , Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, 

Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  

Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld 
Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , 

Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Coudum  

hoe zij van hunne maire Keuchenius G (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  
en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  

tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk 

de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 
(7) 

8364 502-495-16 

21-05-1841 

Bouma Schelte Cornelis hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie 

Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming 

op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3) 

6401 

 

859-1+10 

10-10-1815 

Bouma Schelte Cornelis 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) 

6385 142 

06-07-1814 

Bouma Schelte Cornelis te Ferwerd 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) 

8359 377/28, 1 
19-04-1841 

Bouma Schelte Cornelis wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de 
bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e 

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



8359 377/28, 10 

19-04-1841 

Bouma Schelte Cornelis wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de 

Grietenij Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte  sum van f. 

200.= aan Grondlasten betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te 

worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

8350 175/27-15 

21-02-1841 

Bouma Schelte Korneis,  Ord’ris Gedeputeerde wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document 

genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Zeedijksbestuur 

van Ferwerderadeel ,  jaar 1841 (6) 

6843 30-C 
gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Bouma Sierk Jans, 122 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) 

3701 1-C 

blz. 4 

01-03-1839 

Bouma Sijmen Tijsses te Menaldumadeel, 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) 

9183 756 

03-05-1916 

Bouma Sijtse met vrouw,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 
bestemming,  jaar 1916 (4) 

3698 A-23 

08-10-1828 

Bouma Simon Tijssens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 

geboorte data enz.jaar 1828 (6) 

6013 448 blz 7/8 

17-07-1816  

Bouma Sjoerd Cornelis, Ferf van der Jan, Westra Gjalt zijn belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor 

Bergum enz. met de bedragen,  jaar 1816 (3) 

9465 Deel 2, 27 

03-04-1850 

Bouma Sjoerd G. Beurt en Veerdienst van Hallumerhoek naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van 

de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1850 (8). 

8381 841/10-A 

26-08-1841 

Bouma Sjoerd, Heide van der Haye, Een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10  waarin vermeld de 

namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 
1841 (3) 

8280 517-11, 25 

19-05-1840 

Bouma Sjouke S. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten 

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

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

3701 25-C 

07-02-1839 

Bouma Symen Tijsses, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel 

in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke 
Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

9465 Deel 2, 78 

31-10-1866 

Bouma Symon Tjipkes te Slappeterp, Beurt en Veerdienst van Slapeterp op Franeker,  hij  wordt vermeld in het 

Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door 

wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    (vergunning 
reeds sinds 12-02-1789) 

8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Bouma T. A. te Vrouwen Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 

maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en 
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  

van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle 

gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 20,3  

19-06-1840 

Bouma T. B. te Grouw wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd 

bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 
1840 (6) 

8285 615-2, 11-2 

19-06-1840 

Bouma T. H. te Nieuwe Bildtzijl 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) 

6089 1206 

28-12-1822 

Bouma T. R. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de 

eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over 
de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8) 

9180 420 

05-03-1915 

Bouma Taede gehuwd met Smid Hendrikje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  

woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6424 609 

10-12-1817 

Bouma Taeke N. 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een 

bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons 
in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

8280 526-1, 36,2 

22-05-1840 

Bouma te Bergum,  Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een 

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

woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier 

van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_8a 
20-07-1841 

Bouma te Driesum 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) 



3701 25-C 

07-02-1839 

Bouma Tijs, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de 

termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën 

met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

9184 935 
16-07-1917 

Bouma Tj.---- Afslagvereniging Beetgumermolen een handgeschreven brief met de handtekening van de voorzitter 
Bouma Tj. En de secretaris Dijkstra H. J. verzoeken vergunning voor veilingen op de Noordelijke berm  van de weg 

Marssum-Beetgum te Beetgumermolen enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10).   

6632 1276 2e blz. 
kolommen 

14-10-1814 

Bouma Tjepke H., 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) 

6285 1247- 98 
18-12-1817 

Bouma Tjibbe Jans, 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) 

6658 575 blz. 5 
25-11-1816 

Bouma Tjibbe staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie 
of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der 

kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 

1816 (5) dossier (7) 

6257 410-6 
28-04-1815 

Bouma Uulke K., 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) 

6070 424-2           

25-05-1821 

Bouma W. 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) 

8375 708-5_25c 

20-07-1841 

Bouma W. K. J. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door 

Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en 
Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 

(6) 

8375 708-5_25c 
20-07-1841 

Bouma W. K. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door 
Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en 

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

8386 949/25 

20-09-1841 

Bouma W. K. te Dronrijp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6382 50 en 51 

03-04-1814 

Bouma W. N., ---- 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. 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) 

9182 317 

15-02-1916 

Bouma W. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 

1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1) 

8280 526-1, 25 
22-05-1840 

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

andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  

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

9182 113-a / 37 

15-01-1916 

Bouma W. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming  in de nacht van 13 op 14 

januari 1916 met het verloren gegane en  de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5) 

8356 312-9 
31-03-1841 

Bouma Wiebe---- Haitsma Pier Piebes geboren te Engwirden 13-02-1822 zoon van Haitsma Piebe en Reinsma 
Antje Inkes  en pupil van Bouma Wiebe als Voogd te Bolsward die zig bevind in de Colonien der Maatschappij der 

Weldadigheid een extract uit het Lotingsregister van Bolsward tevens een extract uit het lotingsregister van 

Zuidholland betreffende Robijn Everhardus Bastiaan  Jozephus geb. te Amsterdam zoon van Robijn Anna  die zig 
bevind in de Colonien der Maatschappij der Weldadigheid enz.jaar 1841 (9) 



6633  1415 

31-10-1814 

Bouma Wiebe---- Steensma L.  Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de 

armrnvoogden van Opeinde willen de op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen  op dien 

kan worden staat gemaakt enz.  als daar is de depositie van Christoffels  Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te 
Rottevalle  en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd  

Heide van der Sieds Renderts  

en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, 
Coehoorns Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is 

vertrokken welke wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs 

Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans  
nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had 

verwekt toen het kind 13 weken was in het volgend jaar 1791 haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring 

voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  
Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire  Fockens L. en de getuigen Wouters Idske Kantoorbediende en 

Reinsma Gabe Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris  Rolsma Gabe Sjoukes 
ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar  verder genoemd Christoffels Eelkjen  huisvrouw van Heide van der 

Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een 

verklaring waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis 
weduwe Reins Sjoerd, Steffens Pietje weduwe Reins,  Ate Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma 

Sieberen Gabes deze laatste drie ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door Weersma Bauke, 

Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17) 

9191 1547 
21-12-1920 

Bouma Wiebe Steenwijk Sollicitatie,  voordracht en benoeming  Veldwachter te Hemelum, Oldephaert jaar 1920 
(3) 

8257  70/1, 7 

21-01-1840 

Bouma Wiebe te Bolsward, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten 

van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

9186 548 
04-05-1918 

Bouma Wiebe, 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) 

6658 575 blz. 5 
25-11-1816 

Bouma Wietze staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie 
of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der 

kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 

1816 (5) dossier (7) 

9180 330-38 
17-02-1915 

Bouma Wikke Met signalement Veldwachter Westdongeradeel jaar 1915 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Bouma Willem te Oostdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van 

de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij 
missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6623 195-196 

16-01-1814 

Bouma Wobbe Nannes en Piersma Pier Hendriks beide Landbouwers woonachtig in de Gemeente Surhuizum in 

kwaliteit als Kerkvoogden schrijven en ondertekenen een brief en geven met gepaste eerbied te kennen dat de 
floreenplicht betrekkelijk de noodzakelijke verkoop van Kleijnland enz. de mede ondertekenaars zijn Postma O. O., 

Dijk van W. J., Poelstra Roel A., Sudersma B. J., Ley van der L. R., Scheltinga van E. E. jaar 1814 (4) 

6089 1199 blz. 6       

26-12-1822 

Bouma Wobbe Nannes te Buitenpost, 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) 

6864 60-C-5 

13-01-1825 

Bouma Wobbe Nannes,  te Buitenpost, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6082 453 
03-05-1822 

Bouma Wybren G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6070 424-4           
25-05-1821 

Bouma Wybren G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 
Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn 

aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6418 248-C 1e bat  

14e  blz. 
 Nom. Staat 

09-06-1817 

Bouma Y. 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) 

9180 642 

07-04-1915 

Bouma Ybele, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming 

jaar1915 (3) 

8287 666/6, 109 
03-07-1840 

Bouma, Handgeschreven brief met handtekening van Johannes Bouma Winkelier te Holwerd.  jaar 1840 

6871 22-03-1825 

11/3-C 

BoumaHeine Sytzes staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. 

Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)) 

6671 54 blz. 20 
22-01-1818 

Boumam H. te Finsterwolde Predikant Classis van Winschoten 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) 

8211 988-3, 36 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Bouman ….? te Bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat 

consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen 
informatie, jaar 1839 (7) 



6077 1015 

18-12-1821 

Bouman Egbert Lucas†----, het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de 

Gemeente aldaar en waarvan Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het 

zig momenteel bevindt deze overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het 

Tolhek onder Haskerdijken en zijn op uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der 
Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. jaar 1821 (9) 

6089 1194  blz. 6      

23-12-1822 

Bouman Geert Meinderts  te Kollum heeft bedankt voor zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 enz. jaar 

1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6078 95-5 
25-01-1822 

Bouman Geert Meinderts te Oudwoude, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 
plaats ontvang Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1) 

6026 595 

02-09-1817 

Bouman H. staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten 

van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen 
van Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4) 

6671 54 deel 2 

blz. 17 
22-01-1818 

Bouman H. te Finsterwolde Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in 

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

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

6683 2 deel 2 

Blz. 18 
04-01-1819 

Bouman H. te Finsterwolde wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

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

6709 36 deel 2  

blz. 19 
16-01-1822 

Bouman H. te Finsterwolde, 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) 

6284 1099 blz. 2   
31-10-1817 

Bouman Hendrik Harmens, 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) 

6077 997 
15-12-1821 

Bouman Jelle Nannes hij wordt genoemd als een der ondertekenaars van een Proces Verbaal betreffende het niet 
gedane onderhoud aan Kerk en Pastorij huizinge te Koudum de opgave is gedaan op 29 juli 1819 en wegens de 

verergerde situatie dier gebouwen, op 7 december 1821 zijn samengekomen op Huiskondiging door de Velwachter 

en op orde van de rietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde verrigt aan de floreenpligtigen der 
Hervormde Gemeente van de Dorpe Hemelum enz. enz. jaar 1821 (12) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Bouman Jelle Nannes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik 

Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als 

onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. 
ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe 

Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven 

door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende 

enz. jaar 1815 (15) 

6671 54 deel 2 

blz. 1 
22-01-1818 

Bouman L. te Harderwijk (1816) Predikant lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland voor de Classis van 

Harderwijk wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk 
enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is 

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

(24) 

6671 54 deel 2 

blz. 7 

22-01-1818 

Bouman L. te Harderwijk Praeses 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) 

6648 66 blz. 2 

14-02-1816 

Bouman L. te Harderwijk 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 1 

04-01-1819 

Bouman L. te Harderwijk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

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

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

6683 2 deel 2 
Blz. 8 

04-01-1819 

Bouman L. te Harderwijk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie 

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

6833 38-D deel 2 
Blz. 1 

06-02-1824 

Bouman L. te Harderwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde 

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

6833 38-D deel 2 
Blz. 8 

06-02-1824 

Bouman L. te Harderwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde 

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

6709 36 deel 2  

blz. 1 

16-01-1822 

Bouman L. te Harderwijk, 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) 

6843 30-C 
gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Bouman Matthijs, 431 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) 



6624 265 

10-02-1814 

Bouman P. D. (Pier Douwes ---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van de Gemeente Woudsend draagt voor in een 

door hem ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Bouman P. D. (Pier Douwes) 

gewezen Adjunct Maire dezer Gemeente als waarnemer bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als 

Secretaris Engelman Ruil enz. jaar 1814 (2) 

6025 584 

28-08-1817 

Bouman P. D. (Pier Douwes) adjudant Maire te Woudsend Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e 

plaatsvervanger van den vrederechter bij de rechtbank  te Sneek door de Non Acceptatie van Houwink C. . jaar 

1817 (2) 

6025 592 
30-08-1817 

Bouman P. D. (Pier Douwes) adjudant Maire te Woudsend Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e 
plaatsvervanger van den vrederechter bij de rechtbank  te Sneek door de demissie van  Ley van der W. T. jaar 1817 

(4) 

6278 195-8 
20-02-1817 

Boumans …., ? Rentenierske 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) 

6053 870 

03-12-1819 

Boumans C. ---- Parker David wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van 

Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn 
lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend 

door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en 

die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de 

lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading 

gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd 

goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in 
de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel 

conflict geworden, ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris Posthuma Gerhardus Wiebes waarin 

genoemd worden Nauta Wiebe Paulus Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker als getuigen enz. verder Scherr 
Georg August Koopman te Hamburg,  Knorre Gustaaf Koopman te Hamburg voor de firma Rucker Conrad en 

Knorre bij de notarissen Wulbern Hein en Hilgenfeldt Joachim Christiaan te Hamburg gepasseerd verder genoemd 

Alberda ….? Jz. ,  Brink Evert, Boumans C. en Wijma Sjoerd S. Notaris jaar 1819 (25) 

6077 1051   
28-12-1821 

Boumans C.---- Burn Allan gevoerd hebbende het op de kust van Schiermonnikoog verongelukte Engelsche 
Brikschip de Allert beladen geweest met steenkolen komende van Sunderland met bestemming een westelijke 

haven van Engeland betreft voor mij Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen in tegenwoordigheid van de 

Capitein als getuige hij verklaard de firma Visser Barend & zoon de magt geeft om alles verder te regelen enz. alds 
verdere getuigen zijn Roetenhuis Bouwe British Consulair Agent , Brink Evert en Boumans C. enz. jaar 1821 (5) 

6080 222 + 313 

04-03-1822 

Boumans C.---- Mayen William voerende het Engelsche schip the Susan op de gronden van Schiermonnikoog 

vervallen en alsnog zittende en zo verre dat de Tuigage enz.  tevens aanwezig een notariële akte voor de Notaris 
Wijma Sjoerd Simons te Harlingen in tegenwoordigheid van de getuigen compareerde William Maijen van Lelant 

bij Penzanie in England als capitein van het Brikschip de Susan dewelke te volmachtigen de heer Rodenhuis Bouwe 

Britisch Consular Agent wonende te Harlingen en verklarende dat den Heeren Visser Barend en Zoon de lading  
verder genoemd Brink Evert en Boumans C. enz. jaar 1822 (6) 

6021 212, 1-7 

09-04-1817 

Boumans Cornelis---- Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen met de getuigen Oostra Jurjen, van beroep 

Stuurman van de Pekel, Jong de Dirk Bouwes van de Pekel Matroos, Botrema Botrema Johannes van Balk Matroos 
varende met het Smakschip de Vrouw Elsina waarop als Schipper Commanderende Boer de Berend Harmens van 

de Peel verklaren allen dat het schip is beladen te Harlingen in de maand december 1816 met Tarwe en Haver met 

bestemming Londen en het schip goed was beladen naar de geldende regels en vertrokken met een zuid westen 
wind ten drie a vier uren enz. enz. en zij de 29e in een vliegende storm terecht kwamen een orkaan  gelijk en dreef 

van zijn ankers weg direct naar het Galjasschip genaamd Anna Maria met als Capitein Woodard John enz. enz. 

verder aanwezig als getuige bij de Notaris Brink Evert en Boumans Cornelis enz. jaar 1817 (4) 

6839 42-D 
05-04-1824 

Boumans Gerardus Josephus geboren e Franeker, het bewijs van zijn overlijden te Ravestein, jaar 1824 (2) 

6872 31-03-1825 

24-C 

Boumans Helena---- Vaesen Joannus Gerhardus geboren te Brunsum in Limburg 09-02-1794 zoon van Vaesen 

Caspar en Boumans Helena een document met 12 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (4) 

8357 346/8 Boumans Wouter, Pottenbakker te Harlingen dat hij door het overlijden van zijn schoonvader Folkert S. Draaisma 
eigenaar is geworden van de fabriek met een handgeschreven brief met zijn handtekening,  enz. enz. jaar 1841 (3) 

8199 725-13 

17-07-1839 

Boumeester Uilke Jans 29 jaar Vader in het Armenhuis wonende onder Lekkum hij is op het huis der gemeente 

binnen Leeuwarden gecompareerdals bij het bestuur bekend zijnde als ter goede naam en faam staande ingezetene 
der gemeente dewelk verklaard wel te kennen Gerdner John Hinderich van beroep Wever thans wonende te 

Lekkum zoon van Gerdner Johan Hinderich overleden en van Drekman Enne Weversche wonende te Burgsteinfurt 

geboren te Burgsteinfurt den 25-01-1798 en dat hij vreemdeling zijnde van zijn 18 tot 23e jaarals Weversknecht 
enz. jaar 1839 (7) 

6020 178 

24-03-1817 

Bouquet Francois Joseph staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur 

bij de administratie der verenigde regten te Rauwert 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) 

6020 178 

24-03-1817 

Bouquin Jean Baptist staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij 

de administratie der verenigde regten te Sneek 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) 

6055 150 

29-02-1820 

Bour M. ?. ?. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer 

aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 
(1) 

6028 810 

13-11-1817 

Bour Maria C. 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) 



3581 11, 21, 22, 

23 

27-07-1848 

Bourboom Lamina Bernardus---- Vijlstra Jeltje Jurjens wonende te Joure, voor zig  zijn vrouw Bourboom Lamina 

Bernardus en andere eigenaren van een Veerschip van Joure op Sneek  en Dijk van Jolle wonende te Joure,  voor  

zijn vader Dijk van Douwe wonend te IJlst als eigenaar van het gedeelte veer bevaren wordende  met het tweede 

daarbij genoemde schip verder wordt er genoemd Borger Geeltje Heeres weduwe van Jong de F.  reglement en 
tarieven zijn ook in het dossier  enz. jaar 1848  (31) 

8350 175/27-16 

21-02-1841 

Bourboom van Sloterdijk Jacob Puedeuk? Mr.  van beroep Regter Plaatsvervanger en Advocaat bij het Hof van 

Vriesland te Leeuwarden wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document genaamd ter voldoening aan 
U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijksbestuur van Noorderleeg onder Hallum 

en Ferwerderadeel enz. ,  jaar 1841 (6) 

6414 27 

15-01-1817 

Bourdaux Narcisse-Joseph A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure 

dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou 
aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes 

surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des 
militaires…………………………………………………… 

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

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

ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les 

dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5) 
VERTALING; 

 A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte 

tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het 
adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog 

(Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register 

of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen 
............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als 

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

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

van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden 

wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5) 

6833 9-A blz. 10 
09-02-1824 

Bouricines Louis Gerard te Baard, 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) 

6843 32-D 

25-05-1824 

Bouricius  (Bouritius)van Wiskjen---- Scheltinga van,  Hans Willem, Student aan de Rijksuniversiteit te  Utrecht 

verzoekt aan zijn majesteit of hij de naam de Blocq voor zijn geslachtsnaam mag voeren  met een handgeschreven 

brief met zijn handtekening,  en zijn grootouders zijn Scheltinga van Marten en  Bouricius(Bouritius)  van Wiskjen , 
in leven te Heerenveen, worden verder in genoemd Blocq de Scheltinga van Daniel overl. 26-10-1816 Pouwenburg,  

Coehoorn van Scheltinga  Menno overl. 22-05-1820, verder een doopextract (1766) van Blocq de Daniel, een 

doopextract (1778) van Coehoorn van Scheltinga  Menno, en een doopextract (1802) van Scheltinga van,  Hans 
Willem,  jaar 1824 (19) 

6418 265 

21-06-1817 

Bouricius ….? en  Suchtelen van ….? beide 1e Luitenant die zig met 2 sergeante elks zig op hun aangewzen posten 

te zullen bevinden enz. jaar 1817 (1) 

6383 85      
23-04-1814 

Bouricius ….? Mevrouw te Leeuwarden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij 
vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 

1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement 

Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6100 1087 

04-11-1823 

Bouricius Louis Ger. , Controle Sneek    , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen 

de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 

1823 (3) dossier (10) 

6045 289 en 290  
28-04-1819 

Bouricius Louis Gerard  22 jaar thans Luitenant bij enz. enz.Hij wordt vermeld in een document als Candidaat voor 
de post van Vrederechter in het Kanton Sneek wegens het overlijden van Haan de Teetse jaar 1819 (2) 

6095 538 

24-06-1823   

Bouricius Louis Gerard  gewezen 1e Luitenant hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen te Baard  i.p.v 

Ebringa H. L. jaar 1823 (4) 

6049 552 en 553 
07-08-1819 

Bouricius Louis Gerard 22 jaar geboren te Arnhem, Hij staat in een document  als candidaat voor de functie van 
Vrederechter te Rauwerd  enz. enz. jaar 1819 (4) 

6097 803 

26-08-1823    

Bouricius Louis Gerard te Baard, Hij staat op een document ( met 4 kolommen info)  voordracht  voor de post van 

ontvanger der belastingen te Sneek enz. jaar 1823 (2) (dossier 6) 

6843 30-C 
gehuwden 

D. 

21-05-1824 

Bouricius Louis Gerard, 117 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) 

6099 1066 

31-10-1823 

Bouricius Louis Gerard, 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) 

6871 25-03-1825 

13-A 

Bouricius Louis Ontvanger te Baard, hij staat op het document Alphabetische staat behelzende voordragt van 

Kandidaten voor den post van Controler van de Directe Belastingen in en Uitgaande Regten en Accijnsen in de 
Controle Leeuwarden No. 2, de aftredende ambtenaar is Rengers (Regnerus) Hendrik van Burmania Baron enz. op 

deze lijst geboortedatum en plaats, burgelijke staat, welke talen hij spreekt, aanmerkingen en een uitvoerige kolom 

algemeene aanmerkingen enz.  jaar 1825 (7) 



6628 774 

06-06-1814 

Bouricius Rienk---- Teunis Dirk, Scheltes Jan, Andries Jan en Jobs Gerrit van beroep Huislieden, Bouricius Rienk 

van beroep Strandmeester, Jans Job van beroep Boerenarbeider en Ates Pieter Vrijgezel alle wonende onder de 

Dorpe Pietersbierum geven met de meeste eerbied te kennen dat de achterstallige tractementen der Gereformeerde 

Predikanten enz. verder dat Teunis Dirk  is gelijk gesteld met Heerkes Ate, de weduwe van Gerlofs Freerk voor zich 
en haar mans boedel, en met Steffens Pieter, Teunis bezit eene kleine met schulden bezwaarde plaats enz. 

ondertekend in copie door Nauta J. A., Nauta J. J., Hibma J. S., Hofstra P. A.. Meij van der Durk Teunis enz. jaar 

1814 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Bouricius van C. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  

200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6843 32-D 

25-05-1824 

Bouritius (Bouricius)van Wiskjen---- Scheltinga van,  Hans Willem, Student aan de Rijksuniversiteit te  Utrecht 

verzoekt aan zijn majesteit of hij de naam de Blocq voor zijn geslachtsnaam mag voeren  met een handgeschreven 
brief met zijn handtekening,  en zijn grootouders zijn Scheltinga van Marten en  Bouricius(Bouritius)  van Wiskjen , 

in leven te Heerenveen, worden verder in genoemd Blocq de Scheltinga van Daniel overl. 26-10-1816 Pouwenburg,  
Coehoorn van Scheltinga  Menno overl. 22-05-1820, verder een doopextract (1766) van Blocq de Daniel, een 

doopextract (1778) van Coehoorn van Scheltinga  Menno, en een doopextract (1802) van Scheltinga van,  Hans 

Willem,  jaar 1824 (19) 

5988 490 
22-06-1814 

Bouritius ….? de weduwe, zij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters 
geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun 

Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4) 

6383 75 

23-04-1814 

Bouritius R. J. 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) 

6628 797 
22-06-1814 

Bouritius Rienk---- Teunis Dirk Cum S. wordt vermeld in een document als woonachtig onder de dorpe 
Pietersbierum en terugzending van het rekest van de Kerkeraad en vijf gegoede ingezetenen  en dat Dirk Teunis 

zich beklaagd met Atte Heerkes C.S. en anderen als bezitters enz. verder genoemd Scheltes Jan en Andries Jan en 

dat Jobs Gerrijt eene Zathe in buur heeft en dat Bouritius Rienk zig behoorde te schamen enz. en dat Jans Job en 
Ates Pieter  enz. ondertekend door Donia M. S. adj. Schout van Sexbierum enz. jaar 1814 (3) 

6017 780 

28-12-1816 

Bouritius Sybren Rienks, gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van 

gestrande of aangespoelde goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5) 

6077 991 + 999,  
1001 

13-12-1821 

Bourlakof ….?---- Filaloff Nicander Luitenant (ook genoemd Fitalof Frederik) Heeft gevoerd het Russische 
Oorlogschip de Ajax dat op 7 dezember gestrand is op een rif benoorden de Engelsmansplaat op weg van 

Petersburg naar Kamschatka en van de bemanning bestaande uit 25 man zijn er 22 met het groots gevaar gered door 

de vissers uit Moddergat enz.  Posthumus Rense Vrederegter geass. met de griffier samen ten huize van Basteleur 
Gooijtzen Kastelein te Moddergat is  Filaloff Nicander  geass. met de heer Harmens Harmanus en in naam van de 

heer Harmens Wijger Russisch Consulair Agent, een der 5 geredde matrozen met name Steffensen Marene 

verklaarden dat zij veel geld aan boord haddenen dat geld werdt door den officier Muller ….? in een verzegeld 
vaatje met een lijn naar het schip van de reddende visschers aangehaald en deze visschers dit geen geld genoeg 

vonden en aan boord zijn geklommen en direct naar de Kajuit zijn gegaan enz.   verder worden genoemd de 
matrosen Bourlakof ….?, Cousnezof ….?, Semonof ….? En de Loots Cramer van Elveneur ….? En de visschers 

roofden alles van het schip terwijl de Schildwacht bij de kajuit met een mes van zijn post gejaagd jaar 1821 (11) 

6680 418 blz. 7 

07-10-1818  

Bourlard F. J. te Bergen, 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) 

8375 708-5_5 
20-07-1841 

Bourning Pietersburum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door 
Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke 

uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (6) 

5982 1750 
16-12-1813 

Bourquin ….? 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) 

5983 23 

10-01-1814 

Bourquin Francois te Sneek, staat vermeld op een document Tableau van zoodanige financieele ambtenaren welke 

bij het vaderland zo gezegende omwending van zaken hunne posten hebben verlaten met vermelding oz zij hunne 
boeken/administratie hebben achtergelaten of meegevoerd jaar 1814 (3 

6093 301 

10-04-1823 

Bourtange, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8) 

6397 694 

29-07-1815 

Bourtesen Soldaat van de Art. trein bij de 7e Comp. Kavalerie 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) 

8257  61/21 

15-01-1840 

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) 

6389 98 

19-11-1814 

Bousma Durk Jans ---- 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) 



6246 462 

02-06-1814 

Bousma Durk Jans---- Heinsius Pieter Rommerts, Veldwachter te Stavoren , Onderwerp het Exploiteren van een 

geregtelijke akte nopens invordering Gemeentelijke belasting begeeft zig naar Warns geassisteerd met Ysbrandi 

Ysbrand Dirks te Stavoren en Passing Jan te Workum, dwangbevelen te brengen en goederen te verkopen in de 

Herberg de Witte Arend van Arjens Wytze de Weduwe en Karstens Rimmer de weduwe beide boerinnen en 
Steffens  Hanke en Jans Durk Huislieden te Warns, onderweg naar de huizinge ontmoete hij Scholtens Jan Abes 

Oud Groot Schipper te warns wonende  en Bruinsma Sybren Gerryts die mededeelde staakt de executie wij zullen 

onder protest betalen met de kosten , de deurwaarder Passing Pier moest gehaald worden,  enz. enz. enz. verder 
worden genoemd Vries de Duye Douwes Huisman te Scharl, Bousma Durk Jans Huisman, te Warns , Trip Hendrik 

jaar 1814  (12) 

6248 689 
30-07-1814  

Bousma Durk Jans,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) 

8224 1225-3 
02-12-1839 

Bousma G. B. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende  dat zij het belang hunner schooljeugd in 
aanmerking nemende tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan 

het grietenij bestuur van Opsterland hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den 

Gouverneur Staadsraad van Vriesland enz. jaar 1839 (5) 

6626 487  blz. 5  
07-04-1814 

Bousma Harmen Pieters 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) 

6389 98 

19-11-1814 

Bousma Jan Durks ---- 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) 

6276 1102-7 
18-12-1816 

Bousma Pieter K.,  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) 

8280  517-11, 27 

19-05-1840 

Bousma Romkje 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) 

6420 338 

05-08-1817 

Boussard Clement Joseph * 27-04-1794 Spa wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van 

Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé 

en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juni 1817 op autorisatie van het 
departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of 

Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt 
vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3) 

6843 30-C 

gehuwden 

D. 
21-05-1824 

Bousseau Lammert, 513 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de 

schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van 
leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135) 

6632 1297 

19-10-1814 

Boussenard Francois---- Hanekuik Jacob (Mr) openbaar Notaris residerende te Harlingen  in presentie van de 

getuigen Hakvoort Tijmen Jellis, Nintjes Pieter Jacobs  beide Lootsen en wonende op het eiland Urkrequiranten te 
eenre en ten andere Vries de Tjerk IJnzes Schipper wonende te Makkum en in dien kwaliteit voerende het 

Tjalkschip De Jonge Elisabeth, Boussenard Francois Oppergeneesheer van Nolay en Canin Jean Jacques Opper 

Chirurgijn van Loches de beide laatste als Chefs Commanderende  voor vier en veertig mannen behoorende tot het 
gewezen garnizoen  der Franschen van Hamburg enz. verder IJpeij M.  Griffier van de Staten van Vriesland en Blok 

K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen, hun beider naam staat onder een document als was getekend met 

als onderwerp; Fransche Militairen  van Hamburg met schade hier binnengekomen enz.  verder vermeld  
Steenderen van A.  , Hiemstra S. S. , Haefe van der C. P.  Stroband H. Comm. van Politie enz. jaar 1814 (6) 

6077 997 

15-12-1821 

Boustra H. R. hij wordt genoemd als een der ondertekenaars van een Proces Verbaal betreffende het niet gedane 

onderhoud aan Kerk en Pastorij huizinge te Koudum de opgave is gedaan op 29 juli 1819 en wegens de verergerde 

situatie dier gebouwen, op 7 december 1821 zijn samengekomen op Huiskondiging door de Velwachter en op orde 
van de rietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde verrigt aan de floreenpligtigen der Hervormde 

Gemeente van de Dorpe Hemelum enz. enz. jaar 1821 (12) hij wordt genoemd als een der ondertekenaars van een 

Proces Verbaal betreffende het niet gedane onderhoud aan Kerk en Pastorij huizinge te Koudum de opgave is 
gedaan op 29 juli 1819 en wegens de verergerde situatie dier gebouwen, op 7 december 1821 zijn samengekomen 

op Huiskondiging door de Velwachter en op orde van de rietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 

verrigt aan de floreenpligtigen der Hervormde Gemeente van de Dorpe Hemelum enz. enz. jaar 1821 (12) 

6045 217 

06-04-1819 

Boustra L. R. , hij waren betrokken bij het onderzoek te Hemelum, Onderwerp Een onderzoek naar de staat en 

eventuele herstellingen van  de Hervormde Kerk  en het Kerkhof aldaar. Jaar 1819 ( 6) 

6077 997 
15-12-1821 

Boustra L. R. hij wordt genoemd als een der ondertekenaars van een Proces Verbaal betreffende het niet gedane 
onderhoud aan Kerk en Pastorij huizinge te Koudum de opgave is gedaan op 29 juli 1819 en wegens de verergerde 

situatie dier gebouwen, op 7 december 1821 zijn samengekomen op Huiskondiging door de Velwachter en op orde 

van de rietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde verrigt aan de floreenpligtigen der Hervormde 
Gemeente van de Dorpe Hemelum enz. enz. jaar 1821 (12) 

6012 372 

28-06-1816 

Boustra Otte R---- Goudschaal H. (Hendrik) Predikant, Feenstraa G. Ulkes, Jong de Sybolt Ykes, Wilde de Jan 

Willems, Boustra Otte R. en Kuelen Ferdinant H. alle leden van de Kerkeraad  te Hemelum en Bakhuizen, dat het 

Kerkgebouw en de Predikantswoning  tijdens de franse overheersing  bouwvallig geworden zijn en verzoeken enz. 
enz. jaar 1816 (4) 



6077 997 

15-12-1821 

Boustra Otte R. hij wordt genoemd als een der ondertekenaars van een Proces Verbaal betreffende het niet gedane 

onderhoud aan Kerk en Pastorij huizinge te Koudum de opgave is gedaan op 29 juli 1819 en wegens de verergerde 

situatie dier gebouwen, op 7 december 1821 zijn samengekomen op Huiskondiging door de Velwachter en op orde 

van de rietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde verrigt aan de floreenpligtigen der Hervormde 
Gemeente van de Dorpe Hemelum enz. enz. jaar 1821 (12) 

6045 217 

06-04-1819 

Boustra Otte R., hij waren betrokken bij het onderzoek te Hemelum, Onderwerp Een onderzoek naar de staat en 

eventuele herstellingen van  de Hervormde Kerk  en het Kerkhof aldaar. Jaar 1819 ( 6) 

9190 228 
12-02-1920 

Bout Breejen van  den---- Zeeramp met de baggermolen de Polux 4  op 9 febr. 1920  met de gezagvoerder Goedhart 
Z. te Herwijnen , eigenaar schip Breejen van den Bout te Nijmegen, werdt gesleept door de Joca met kapitein Zwart 

J. te Delfzijl gered door de reddingsboot van Hindelopen jaar 1920 (4) 

6038 650 
02-09-1818 

Bout Cornelis, Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne 
Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten 

van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen 

ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 
1818 (3) 

9188 570 

15-05-1919 

Bouta J. Leiden Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) jaar 1919  (4) 

 

9191 758 
15-06-1920 

Bouta Jan geb. Nes Westdongeradeel 17-05-1893 wonende te Leiden  Boerenarbeider, thans Agent van Politie 
voordracht tot Veldwachter te Heerenveen jaar 1920 (3) 

6871 22-03-1825 

11/3-C 

Bouta Jan Jochums staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. 

Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Bouta Jan Jochums te Westdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen 
van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij 

missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

9191 1547 
21-12-1920 

Bouta Jan Leiden Rijndijkstraat 43 Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert jaar 1920 (3) 
 

6418 248-C 1e bat  

13e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Bouta Jochem Jans * 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) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Bouta Jochem Jans 657 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) 

6414 27 

15-01-1817 

Boutant Antoin A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une 

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

parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes 
surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des 

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

til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits 

morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les 
ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les 

dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5) 

VERTALING; 
 A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte 

tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het 

adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog 
(Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register 

of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen 

............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als 
krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van 

Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn 

als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en 
van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden 

wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5) 

6631  1114 3e blz. 

kolommen 
15-09-1814 

Boutens van ….?, moeder 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)  

9191 1487 

06-12-1920 

Bouterse L. Putten Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1920  (5) 

 

9191 868 
08-07-1920 

Bouterse Lijsbertus. Geb. 1885 Wierum,Veldwachter te Putten, een  voordracht tot Veldwachter te Idaarderadeel 
jaar 1920 (3) 

6070 424-3           

25-05-1821 

Boutsma D. 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) 

6020 178 

24-03-1817 

Boutville Henri Felix Aug…. staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche 

Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Dragten  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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 7 
04-01-1819 

Bouvin H. M. te Beuzekom wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

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



6671 54 blz. 12 

22-01-1818 

Bouvin H. M. te Beuzichem 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) 

8069 286, 126/20 

05-02-1838 

Bouvy A. N. Dordrecht Eigenaar Schip De Vos jaar 1838 

6840 36-A blz. 8 

22-04-1824 

Bouw Annes Bo…, 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) 

9184 447 

10-04-1917 

Bouw Geert Appelscha Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland (1) 

 

9181 1413 
06-08-1915 

Bouw Geurt,  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) 

6288 309-9 

09-04-1818 

Bouwen R. te Utrecht 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) 

6027 746 

20-10-181 
en 796 

11-11-1817 

Bouwens Bart, oud Burgemeester van Franeker , een request van hem wegens zijn Pensioen ook al wegens het niet 

willen afleggen van de verklaring van eeuwige haat aan het Stadhouderschap en het huis van Oranje in 1796  enz.  
jaar 1817 (4) 

6623 206 

31-10-1813 

Bouwens Jan 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) 

8099 684-14 
13-07-1838 

Bouwens Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33,  * 05-10-1809 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 1838  (4) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 
28-06-1817 

Bouwer A. 744 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) 

9180 43 

07-01-1915 

Bouwer F. Veldwachter te Achtkarspeken jaar 1915 (6) 

 

9180 330-1 
17-02-1915 

Bouwer Franciscus Met signalement Veldwachter te Achtkarspelen jaar 1915  (4) 
 

9182 285/1 

07-02-1916 

Bouwer Franciscus Surhuiterveen Veldwachter Met Signalement jaar 1916 

9184 416 
08-04-1917 

Bouwer Franciscus, Veldwachter te Buitenpost , een ingediende klacht tegen hem van vermeende  beinvloeding van 
getuigen in de strafzaak(het proces verbaal  opgemaakt door Bolt Jan Rijksveldwachter wonende te Kolhorn is ook 

in dit dossier)  tegen Heide van der Bareld i.v.m. mishandeling van  Dootjes Wiebe , wordt ook in genoemd 

Hoeksma Lolkje jaar ,  Sloterdijk vrouw van Tabak Hendrik wonend te Surhuisterveensterheide, ook Tabak Arend 
en Dootjes Wiebe beide wegens meineed veroordeeld tot  acht maanden en een Wietske, Meer de Pieter, Poppinga, 

met getekende verklaringen van Tabak Roelof, Boer de Koop, en Bouwer Franciscus als Veldwachter getekend 

(een pracht dossier)  jaar 1918  (15) 

6839 10-A-16 
03-04-1824 

Bouwer Freerk, Grutter te Koten, Mulder Hendrik S.  Korenmolenaar te Kooten, Een gesloten transactie, om een 
vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824 

6262 980 

16-10-1815 

Bouwer Gerit Foekes, Huisman te Wijnjeterp, Hij ontvangt uit de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente 

Lippenhuizen  waarop door de ondergetekende  Schout van den zelve gemeente ter betaling uit het nog Disponible 
fonds voor onvoorziene uitgaven  dienstjaar 1814 enz. jaar 1815 (2) 

8342  37/13 

12-01-1841  

Bouwer Hendrik Jans te Langezwaag,  Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving 

van de overtreding enz. Jaar 1841 (9)    

8380 835-4 
05-07-1841 

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

8386 949/28 

20-09-1841 

Bouwer J. te Langezwaag, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dranken  in de Grietenij Opsterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

9186 374 

04-04-1918 

Bouwer Jacobus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 (3) 

8225  1252-14    

09-12-1839 

Bouwer jan J. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk 

kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van 

Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke 
soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6) 



6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Bouwer Jan Michels 144 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) 

6418 248-DD  

2e Compag. 
1e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Bouwer Jasper Melgers 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) 

9186 548 
04-05-1918 

Bouwer Machiel, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en 

plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8386 952/10 
25-09-1841 

Bouwer Sytske Tomas ,  ----- Straatsma Albert Tjeerds , Landbouwer te Oudkerk , onderwerp een verzoek tot 
vermindering van een aanslag in de personele belasting omdat hij maar een vrouwelijke werkbode heeft met name 

Bouwer Sytske Tomas , met de aanslagbiljetten en het controlerapport er nog bij  enz. jaar 1841 (1) en (dossier14) 

9180 42 
07-01-1915 

Bouwer(s) Dirk,  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) 

8290 727/11 

21-07-1840 

Bouwer, Hendrik Jans   Handgeschreven brief met handtekening van de Veenman te Langezwaag Hendrik Jans 

Bouwer   jaar 1840 

5664 29, 16 

16-04-1903 

Bouwers J. Bergumerdam Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

6854 1-A 

28-09-1824 

Bouwes  Bouwe Jans Kapitein op de Goede Intentie, jaar 1824 

8386 949/36 

20-09-1841 

Bouwes A. J. te Oostermeer ,  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) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 4 

17-07-1839 

Bouwes A. J. te Oostermeer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8375 708-5_36b 
20-07-1841 

Bouwes A. J. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia 
van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de 

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

8375 708-5_36b 
20-07-1841 

Bouwes A. J. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia 
van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de 

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

8375 708-5_36b 

20-07-1841 

Bouwes A. J. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia 

van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de 
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_36c 

20-07-1841 

Bouwes A. J. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia 

van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de 

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

8211 988-3, 36 

Bladz. 1 + 2 
26-09-1839 

Bouwes A. J. te Oostermeer wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat 
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen 

informatie, jaar 1839 (7) 

8280 526-1, 36,2 
22-05-1840 

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

andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de 

woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier 
van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 36,1 

19-06-1840 

Bouwes A. S. te Oostermeer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als 

degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , 
likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 36,2 

19-06-1840 

Bouwes A. te Oostermeer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als 
degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , 

likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 13-v 

17-07-1839 

Bouwes Andries J. te Oostermeer wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der 
Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals 

beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6623 207 

31-10-1813 

Bouwes Dirk 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) 

6278 199 
22-02-1817   

Bouwes Doetje dat bij het boek der uitgaaf der armen administratie  vergeleken zijnde  gebleken is dat bij de 
uittrekking van het uitbetaalde weekgeld op den 18e September 1814 nevens voornoemde enz. enz. jaar 1817 (2 



6276 1102-9 

18-12-1816 

Bouwes Douwe,  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) 

6709 36 deel 1 

blz. 9 

16-01-1822 

Bouwes G. te Edam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

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

provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  

blz. 12 
16-01-1822 

Bouwes G. te Edam, 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) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Bouwes Geertie, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data 

enz.jaar 1828 (5) dossier (11) 

6245 399-12 

10-05-1814 

Bouwes Gepke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (3) 

6245 399-7 

10-05-1814 

Bouwes gepke, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6252 1176-21 

06-12-1814 

Bouwes Jacob wegens levering van Turf: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van 

Raard over voorgaande jaren  benevens die van 1814   te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9) 

6626 487  blz. 15 

07-04-1814 

Bouwes Jan de weduwe 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) 

6623 60 
31-12-1813 

Bouwes Jan, 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) 

6258 627-7 

21-06-1815 

Bouwes Kornelis wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer 

Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & 
onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig 

gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 

1815 (5) dossier (15) 

6692 274  

Doniawerst. 

28-09-1819 

Bouwes Marten te Teroele, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, 

Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, 

zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de 

Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6) 

6692 274  

Doniawerst. 
28-09-1819 

Bouwes Meinte te Teroele, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, 

Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, 
zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de 

Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6) 

6243 245 

10-03-1814 

Bouwes Pieter wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de 

Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

6394 334 

15-04-1815 

Bouwes S.  hij is gerenvoyeerde persoon, het betreft een document over onbetaald gebleven Militaire Tractementen 

enz. jaar 1815 (2) 

6658 575 blz. 3 

25-11-1816 

Bouwes Sierk staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of 

Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten 
voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) 

dossier (7) 

6623 109 
08-01-1814 

Bouwes T.---- 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) 

6631  1180 

23-09-1814 

Bouwes Take---- Smit Jan Hendriks en Farenhout M.  Diakenen van de Gemeente Hogeveen nemen de vrijheid 

zich tot ue edele te wenden daar zich in de jare 1808 ter woonalhier heeft nedergeset eene Pieters Luitje komende 

uit Noordwolde en Beil en er werd door de Diakenen van Noordwolde en Beil op 13-11-1808 een borgtogt 
afgegeven maar dat enz. ook aanwezig het document de borgtogt Voor den Armen ondertekend 15-11-1808 door de 

Buiten Voogden Bouwes Take en Meines J. E. enz. jaar 1814 (5) 

6389 98 
19-11-1814 

Bouwes Tiete ---- 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) 

6258 627-8 

21-06-1815 

Bouwes Titte wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert 

en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde 

kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt 
een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) 

dossier (15) 



8386 949/42 

20-09-1841 

Bouwester  J. te Zwolle 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) 

7999 565-1  
08-06-1837 

Bouwhuis Antoine Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Sergeant 21-3-1836 Overleden te 
Boeton (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) 

6838 7-A bijlage 
2 

 Mannen  

Huis Justitie 
26-03-1824 

Bouwhuis Dirk R., 40 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document 
genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag 

van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld 

geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel 
mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage  

1 Mannen 
Crimineelle

n 

26-03-1824 

Bouwhuis Dirk R., 64 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) 

6087 948-6 

11-10-1827 

Bouwhuis Dirk 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) 

8257  69/20, 2 

nr. 186 

20-01-1840 

Bouwhuis Durk R. zijn vrouw 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 1839 (6) 

9184 27 

08-01-1917 

Bouwhuis Hendrik, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

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

9185 1472 

07-11-1917 

Bouwhuis Hendrik, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres 

enz., jaar 1917 (5) 

8381 844/9 

26-08-1841 

Bouwhuis Hylke Rienks te Echten, scheepstimmerman  gehuwd met Bos Grietje Jans , hij is op nadrukkelijke wijze 

tot betaling van de grondbelasting gemaakt tevens wordt er voorgesteld verkoop van zijn goederen  enz. wordt ook 

in genoemd Huisman Durk  H. gehuwd met Hepkema Geesje Popkes als medeeigenaar van enz. enz   Ook wordt in 
een hypotheekakte van een Huizing met erf  met scheepstimmerwerf te Echten genoemd  Samplonius Rommert 

Barteles boer te Echten, Waubert de Puiseau J. L. F. te Lemmer , Huisman Geertje Dirks, Huisman Klaasje, 

Huisman Ruurd , Huisman Gerritje jaar 1841 (een dossier  11) 

8308 1070-8 

580-622 

28-10-1840 

Bouwhuis J. E. te Doniaga staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en 

ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames 
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag 

enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 

 881/14  
Bladzijde 3 

27-08-1839 

Bouwhuis J. E. te Doniaga 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) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Bouwhuis Jan Lolkes te Schoterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van 
de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij 

missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

8257  69/20, 2 

nr. 100 
20-01-1840 

Bouwhuis Rank Dierks  te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen 

genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van 
kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 

in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Bouwhuis Tiemen te Follega 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) 

5989 576 1e lijst 

26-07-1814 

Bouwkes P. te Joure 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Bouwknecht Jan Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  

te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6) 

6273 803-2 

17-09-1816 

Bouwknecht Jan Roelofs Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  

betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) enz. jaar 1816 
(9) 

6026 652 

23-09-1817 

Bouwknecht Jan staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke 

Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 
September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

9465 Deel 2, 38 

28-03-1838 

Bouwknegt E. , Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Rotterdam,  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 1838 (8). 

8199 729/5, 290 

Bladz. 19-v 

17-07-1839 

Bouwknegt E. te Harlingen is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 



8356 328/27- 6            

03-04-1841 

Bouwknegt Evert nr. 6 in wijk B. 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) 

8211 982/5 

24-09-1839 

Bouwknegt Grietje Lubberts weduwe van D. K. Hof wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en 

Justitiekosten waarvan de overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het 

onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4) 

6243 191-5 
06-03-1814 

Bouwknegt J. E. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het 
branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der 

ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met 

vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31) 

8356 328/27-3 

03-04-1841 

Bouwknegt J. E. 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) 

8120 174 -bijl  

1078/11 
31-10-1838 

Bouwknegt Jan Beurtschipper jaar 1838 

6643  753 

1e blz. van  

kolommen 
11-09-1815 

Bouwknegt Jan Roels staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en 

Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto 

Hermannus) enz. jaar 1815 (5) dossier (9) 

6383 96     

23-04-1814 

Bouwknegt Jan te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de 

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

(6) (Dossier 26) 

8375 708-2_1 

20-07-1841 

Bouwknegt Kornelis Geerts en Schreinhout Jacobus Commiesen der Plaatselijke belastingen Onderwerp het geven 

van een bekeurig jaar 1841(2) 

6047 379 

03-06-1819 

Bouwma  W. Gerrits Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 

belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

6100 1192-6 

26-11-1823 

Bouwma  Wobbe Nanes  en Kloosterman Wybe Binnerts zij zijn benoemd als schatter te Buitenpost enz. jaar 1823 

(1) 

6007 11 

05-01-1816 

Bouwma A. F.  is aangesteld als Schoolonderwijzer te Foudgum i.p. van de vertrekkende Schoolonderwijzer Ploeg 

van der T. P. enz. jaar 1816 (1) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Bouwma Albert Hend’k 33 is zijn volgnummer en Oldemarkt 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) 

8364 489-6 

1+6 en 7 

18-05-1841 
 

Bouwma Arjen A. staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter 

J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in 
zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3) 

6633 1374+1459 

06-11-1814 

Bouwma Arjen Anthonie---- Drees H. en Vrieze de Halbe Diakenen van de Hervormde Gemeente van Heerenveen 

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

vijfjarige inwoning van Patroon Hendrik Ekkes en huisvrouw in de gemeente Nijehaske met vermelding van 

huisnummers en jaren enz. verder worden in de vier specien vermeld Jans Jurjen 1798 en gaat naar Heerenveen, 
Johannes Lammert 1802 en gaat naar Sloten enz. ook een verklaring van Bouwma Arjen Anthonie Mr. Slager , 

Kempes Hendrik Mr. Weever en Zweep van der Piebe Elings die alle drie de verklaring ondertekenen betreffende 

Patroon Hendrik Ekkes Arbeider en zijn huisvrouw Hendriks Minke laatselijk alhier enz.  verder een document ter 
beantwoording ondertekend door de Schout van de gemeente Haske Dalmolen H. en de Diakenen van Nijehaske 

Ramkema Jan Gerbens en  Laan van de Hans Sijtses  jaar 1814 (10) 

6034 398 

30-05-1818 

Bouwma B. J. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-3           

25-05-1821 

Bouwma C. J. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie 

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

8210 966/7 en 

 881/14  

Bladzijde 
3>> 

27-08-1839 

Bouwma C. S. te Hemelum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie 

van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk 

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

6034 398 
30-05-1818 

Bouwma Cornelis hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, 

met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6034 398 

30-05-1818 

Bouwma D. J. 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) 



6048 448, 1-7+  

11-13, 30 

06-07-1819 

Bouwma Doeke Jets(z)es Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde 

eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 

24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 

1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (11) hele dossier (30) 

6034 398 

30-05-1818 

Bouwma Douwe 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) 

6260 769 
01-08-1815 

Bouwma Eelke Melles en Bijma Sikke Wijbes beide gecommiteerde armrnvoogd  in den dorpe Veenwouden , 
schrijven in een door hen ondertekende brief  aan de Gouveneur van Vriesland  dat de verdeling der gelden welke in 

het laatst  verlopen jaar en in evenredigheid verdeeld moet worden maar dat de schout als volgt heeft bepaald  dat de 

dorpe Wierum krijgt fl. 729 voor  28 armen  Veenwouden fl. 700  voor 76 armen en Westergeest  fl. 575 voor 66 
armen enz.jaar 115 (2) 

6267 188 + 252 

13-02-1816 
  

Bouwma Eelke Melles en Bijma Sikke Wybes gecommitteerde Armvoogden  in den dorpe Veenwouden  dat zij 

zich bij request aan de Gouveneur hebben gewend  over 1815 waarin zij u verzochten de gelden wat evenrediger te 
verdelen is dat in 1815 weer zeer onevenredig geweest als aan het dorp Driezum waar slechts 28 armen wonen f 

800 ontvangt, en Zwaagwesteinde met 66 armen f  885 ontvangt en Veenwouden met 76 armen slechts f 990 

ontvangt enz. enz.  tevens nog een brief van de schout aan de gouveneur Jaar 1816 (4) 

6646  961 

21-12-1815 

Bouwma Eelke Melles en Byma Sikke Wybes (ondertekend als S. W. Bima) in qualiteit als Armvoogden van den 

dorpe Veenwouden alsdat enen Tuinder Jacob van den Dorp Ee en Willems Joukjen geboren te Veenwouden doch 

te Ee hebbende gewoond beide zittende gevangen  in het Landschapstucht en werkhuis te Leeuwarden en zich 

bevorens door onderlinge trouwbeloften hebben verbonden  enz. jaar 1815 (2) 

6645  861 

30-10-1815 

Bouwma Folkert---- Idzardi W. J. Adjunct Schout van Ternaard en Bakker P. J., Hiemstra G. F. en Hannema G. J. 

leden van de Gemeenteraad en Martens M. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekenden 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat ons is gebleken is dat de persoon van Bouwma Folkert 
wonende te Oudehorne de meest geschikte kandidaat voor de schoolonderwijzer van Foudgum is  i.p.v van de 

vertrekkende onderwijzer Ploeg van der Tjitse Paulus enz. jaar 1815 (2) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.13>> 

27-08-1839 

Bouwma G. N. 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) 

6830 18-A blz. 
14 

21-01-1824 

Bouwma H. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de 

namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen 

bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6424 584 

02-12-1817 

Bouwma Hendrik 19 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel  Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld 

op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van 

een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in 
Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris 

Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6395 487-E 
16-05-1815 

Bouwma Hendrik Berends---- Harkema J. Schout van de Gemeente Ureterp ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland dat een berigt van de Requeste van Jansma Pieter Jans te Ziegerswolde om voldoening 

van het nog te kort op een door hem geleverd zwart vier jarig Ruin voor het tweede Regiment Dragonders  wat hij 

gekogt heeft van Bouwma Hendrik Berends  enz. jaar 1815 (5) 

6271 586-3 
01-07-1816 

Bouwma hendrik Harmens 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) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Bouwma Hillebrands (Pieter) 149 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Bouwma IJ. W. 37 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het 1e Trein Bataillon wordt hij 

vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een 
bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons 

in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6830 18-A blz. 

35 

21-01-1824 

Bouwma Inze Sjoerds 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) 

8308 1070-8 
1-20 

28-10-1840 

Bouwma J. D. 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Bouwma J. S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

Bouwma Jan J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, 

document jaar 1822 (2)  alles (13) 

6850 14-A  
05-08-1824 

Bouwma Jan R. te IJlst een Branderij--- Vermeld in een Staat der Branderijen , Brouwerijen en Azijnmakerijen;  
met de straat waar gevestigd, omschrijving van de aanwezige gereedschappen in de fabriek, dezelvers ruimte en 

datum van de laatste roering jaar 1824 (4) 



6285 1247- 26 

18-12-1817 

Bouwma Jelke Jochums,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den 

voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. 

in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

6070 
 

405 
18-05-1821 

Bouwma Jentje Ruurds Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven 
Runderbeesten in den jare 1819  en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te 

weinig hebben gehad van de totale som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2) 

6093 339 

23-04-1823   

Bouwma Jouke Reins de weduwe,  Zij wordt vermeld op een lijst van personen  die meer dan 100 gulden over 1822  

in de gemeente Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1-

v 
17-07-1839 

Bouwma K. A. te Hallum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen 

bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1-
v 

17-07-1839 

Bouwma K. B, te Hallum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 

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

6034 398 

30-05-1818 

Bouwma K. S. 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) 

6407 198-1+4-5 

04-05-1816 

Bouwma Klaas 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) 

8379 801-2 

16-08-1841 

Bouwma Klaas Stazes---- Donia M. Assessor van Wonseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Bouwma Klaas Stazes die is aangekomen in het Bedelaars Etablisement aan de 

Ommerschans en opgenomen onder nummer enz. jaar 1841 (3) 

6840 36-A  

blz. 27 

22-04-1824 

Bouwma Kornelis Timmerman 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Bouwma Nammens, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  

200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6418 248-C 1e bat  

12e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Bouwma O. G. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

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

Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e 

december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 

1817 (4) 

6034 398 
30-05-1818 

Bouwma O. P. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Bouwma Oepke 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) 

6840 36-A  

blz. 27 

22-04-1824 

Bouwma Oepke 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) 

6864 34-A 

13-01-1825 

Bouwma Pier C.  te Ferwerd een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake dat hij een 

frauduleuse aangifte van een paard heeft gedaan, hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.    jaar 1825 
(2)  

6271 586-4 

01-07-1816 

Bouwma Pier Willems 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) 

6628  825 blz. H. 

+ K 
23-05-1814 

Bouwma R. J. Diaken ondertekend mede een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal 

geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, 
door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der 

tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum  enz. jaar 1814 (17) 

8280 517-11, 24 
19-05-1840 

Bouwma R. J. te Blija wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de 
Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de 

Personeele Belastingen van panden met geringe huurwaarde beneden de belastbaarheid dienst 1839/40  enz. 

Gemeente Blija, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6633  1396 

09-11-1814 

Bouwma R. J., als Ouderling ,ondertekendhet stuk>>> het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke 

omslag over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks 

te betalen aan Sannes W. (Willem) Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-
1814 enz. jaar 1814 (3) 

6043 87 

05-02-1819 

Bouwma Sjoerd Broers dat zijn gronden rustende zijn en het belastbaar inkomen met f. 19.50 te verminderen enz. 

jaar 1819 (1) 



8285 615-2, 20,2 

19-06-1840 

Bouwma T. B. te Grouw wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd 

bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 

1840 (6) 

6271 574-5 

06-07-1816 

Bouwma Tjipke Gerbens, 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) 

6864 60-C-9 
13-01-1825 

Bouwma W. G. (Wybren Gerrits) Assessor te Franeker,  , Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 
1825 (2) 

6089 1199 blz. 13      

 26-12-1822 

Bouwma W. G. (Wybren Gerrits) Assessor van Franekeradeel, 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) 

6866 02-02-1825 

 6-2-A 

Bouwma W. G. lid van de commissie die een opgave doen van voorgedragen Schatters van de Personele 

Belastingen voor 1825 in dienst van de ontvanger van Tzum enz. jaar 1825 (2) 

6866 02-02-1825 
 6-3-A 

Bouwma W. G. lid van de commissie die een opgave doen van voorgedragen Schatters van de Personele 
Belastingen voor 1825 in dienst van de ontvanger van Almenum enz. jaar 1825 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Bouwma Wietze L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  

200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6251 1061 
07-09-1814 

Bouwma Wijbren G. Hij zet zijn handtekening samen met anderen onder het navolgende stuk: Staat der 
Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Gemeente Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 

enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13) 

6627 602 
30-04-1814 

Bouwma Wobbe Jans Kerkvoogd van Surhuizum door voornoemde Kerkenraad speciaal tot deze Commissie 
verzogt hij wordt vermeld als een der ondertekenaars van een document betreffende de circulaire van den 

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

welke maatregelen er genomen zouden kunnen worden om het nog ontbrekende aan de Tractements betaling van 
onzen Predikant over de jaren 1811-1812-1813 tot de somma van twaalhonderd achtien guldens en veertien cents 

enz. jaar 1814 (3) 

6624 198 

28-01-1814 

Bouwma Wobbe Nannes Lid van de Raad van Surhuisum wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie 

van Bonhomme H. D. (Henri Damas) de Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1) 

6249 795 

24-08-1814  

Bouwma Wybren G. ,  Hij ondertekend een document samen met andere Plaatselijke Bestuursleden van Almenum 

betreffende de grote armoede die voortspruit dat de eigenaren van de fabrieken alle te Harlingen wonen en aldaar 

worden aangeslagen enz. enz. Jaar 1814 (7) 

6251 1061 
07-09-1814 

Bouwma Wybren G. , Hij tekent als Gemeenteraadslid  van Almenum  het volgende document: Staat der 
Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Achlum over de jaren 1812 en 1813 

opgemaakt te Almenun Jaar 1814 (7) dossier (13) 

6060 480 
06-07-1820 

Bouwma Wybren G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  
200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Bouwma Wybren G. 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) 

6006 949 

06-12-1815 

Bouwma Wybren G. Hij tekend een brief van de schout ondertekend door een aantal inwoners van  Almenum aan  

de Gouverneur, dat hun  gemeente onder de franse bezetting  zeer veel geleden heeft zelfs oneindig  veel meer dan 

anderen  en het stilstaan van de fabrieken enz. enz. jaar 1815 (4) 

6249 

 

868 

13-09-1814 

Bouwma Wybren G. ondertekend een document als lid van het Plaatselijk Bestuur van Almenum betreffende het 

betalen van belasting door de Fabrijken enz. jaar 1814 (3) 

6287 241 

19-03-1818 

Bouwma Wybren Gerrits , Erfgezeten onder Hieslum wegens leverantie van 2 paarden sedert het vertrek van de 

Franschen  voor het Corps Dragonders van de Collonel  Sytsama …? Enz. jaar 1818 (1) 

6100 1192-13  

26-11-1823 

Bouwma Wybren Gerrits---- Beijma  E. M. (Eduard Marius) van, en Bouwma Wybren Gerrits zij zijn als Schatters  

over 1824 te Franeker gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 
33/1-C 

Bouwma Wybren Gerrits te Franekeradeel, 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) 

6078 95-15 
25-01-1822 

Bouwma Wybren Gerrits te Midlum   Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 
plaats ontvang Almenum  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6089 1194 blz. 14      

23-12-1822 

Bouwma Wybren Gerrits te Midlum 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) 

6291 834-18 

01-10-1818 

Bouwma Wytze Gerrits,---- Beijma  E. M. (Eduard Marius) van,, Grietman van Franekeradeel geass. met den 

secretaris Wybenga S.   Onderwerp: van de dorpe Herbayum  de stemgerechtige Floreenplichtige zonder 

onderscheid godsdienstige gezindheid enz.enz. verder gaat het over Bouwland toebehorende aan de Armenvoogdij, 
wat door  Bouma Wybren Gerrits in huur wordt gebruikt enz. dit document wordt ondertekend door Cuperus Klaas, 

Terpsma Pier G., Kistma P. D., Pars J. J., Viersen Fedde J., Renses Gerrit, Staag v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder 

Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas Boukes, Hijtsma C.,   Beyma van Eduard Marius,  Wybenga S. verder genoemd 
Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel,   Sytzema Cornelis Zijtes, Beyma van Thoe Kingma  c.s. Boer de  Sjoerd 

Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze Gerrits,  Hoop de Jakle Everts enz. jaar 1818  (7) dossier (19) 

8368 566/8 Bouwma, Broer Sjoerds, vervener te Oudega , een handgeschreven brief met zijn handtekening ,   Onderwerp;  gaat 
in verweer tegen de uitspraak  van het proces verbaal , 10 Juni 1841  (2) 

6271 586-4 

01-07-1816 

Bouwman Albert Franses 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) 



9186 548 

04-05-1918 

Bouwman Anne, 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) 

6028 801 
12-11-1817 

Bouwman Douwe Hessels  in Hommerts hij staat op een lijst met voorbeeld van ongeluk gunstige beoordelingen  
voor gelijk belaste percelen na aftrek van enz. Dijk en Polderlasten op de lijst  diverse waarden van het bezit en een 

kolom met aanmerkingen jaar 1817 (10) 

8365 512/9 Bouwman Egbert Christiaan, aanvraag paspoort,  heeft ontslag gekregen uit criminele detentie in het huis van 

tuchtiging te Leeuwarden, zijn fatsoenlijke familie woont te Rotterdam en hij wil naar  Frankfort gaan, met een 
signalementslijst van hem 26-05-1841 (2) 

6631 1189 lijst 2 

26-09-1814 

Bouwman Foppe Lucas staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het 

tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de 
gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 

vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van 

de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn 
inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de 

gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, 

Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-
1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Albert 

Lourens) (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder 

Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9) 

6635 31 

02-01-1815 

Bouwman H. Harlingen / Londen Schipper op de Vrouwe Hendrika 

6655  399 blz. 6 

29-08-1816 

Bouwman H. te Finsterwolde, 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) 

6093 339 

23-04-1823   

Bouwman Harmen Theunis,  Hij wordt vermeld op een lijst van personen  die meer dan 100 gulden over 1822  in 

de gemeente Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2 

9186 548 
04-05-1918 

Bouwman Hendrik Beeuwe, 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) 

6253 28 blz.4 
04-01-1815 

Bouwman Igge Gerbens, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 24-v 
17-07-1839 

Bouwman J. D. te Tjalhuizum 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) 

5663 17         

08-04-1897 

Bouwman J. Sneek Schip de Stad Zutphen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897 

8199 729/5, 290 
Bladz. 32-v 

17-07-1839 

Bouwman Jan E. (firma Bouwman & zoon) te Arum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar 
aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen 

informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

9183 756 
03-05-1916 

Bouwman Jantje weduwe van Postma Titus,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, 
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  

woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6254 140-B-blz. 
22 

17-01-1815 

Bouwman Joh’s uit een huis bij de Hoeksterpoort,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de 
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad 

Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

6709 36 deel 2   

blz. 8 
16-01-1822 

Bouwman L. te Harderwijk, 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) 

9921 14 

19-10-1882 

Bouwman Lucas Lucas  Gemeenteveldwachter te Oudemirdum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, 

Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 

1876, 1882 en 1918 (7) 

9921 14 
19-10-1882 

Bouwman Marcus Lucas Gemeenteveldwachter te Sondel 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) 

6260 811 
08-08-1815 

Bouwman P.---- Bruinsma F. de weduwe , De Schout en  raad van Woudsend  die allen ondertekenen deelt aan de 
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) 

6037 

 

606 

18-08-1818 

Bouwman Pier Douwes accepteerd de functie Vrederechter te Sneek niet,  jaar 1818 (2) 

8350 175/27-6 

21-02-1841 

Bouwman Pier Douwes Rekenmeester wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter 

voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van 

Wijmbritseradeel Cum Annexus Contributie Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz.  
jaar 1841 (7) 

6284 1099 blz. 6  

31-10-1817 

Bouwman Pier Willems, 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) 

8120 254 , 

 1072/14 

29-10-1838 

Bouwman R. Rotterdam Schipper op de Van jaar 1838 



6256 395                      

23-03-1815 

Bouwman Reitze Hotzes---- Woudstra Jan Hendriks en Ziezenga Andries Jans , Armenvoogden van den dorpe 

Oudeschoot  tevens Bouwman Reitze Hotzes en Hoeksma Roel Sikkes  Armenvoogden der dorpe Nieuweschoot.  

zij tekenen een document  met als  Onderwerp: hun eigendommen en goederen voor in en na de Fransche tijd enz. 

jaar 1815 (2) 

5992 781 

05-10-1814 

Bouwmans Leonardus , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende 

reclamatieen wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2) 

6252 1265 

23-12-1814 

Bouwmeester , ---- Terwisga van Scheltinga Titus van beroep Klerk , Hij schrijft en tekent een brief  met als 

onderwerp de te hoge aanslag  dat hij uit hoofde van zijn bezittingen gelijk wordt gesteld als een Notaris enz.  met 
als bijlage een aantal namen zoals de Notarissen  Jacobus Jelle Petrus , Vries de Douwe beide te Heerenveen en 

Bouwmeester Hendrik  Rentenier te Heerenveen en Greidanus Jelle Petrus Jacobus  met vermelding van bedragen 

jaar 1814 (4) 

6019 134 

28-02-1817 

Bouwmeester ..? een ordonnancie ten zijne gunste voor schrijfbehoeften enz. jaar 1817 (1) 

6382 20 nr. 214 
29-03-1814 

Bouwmeester Corn’s Joh’s plaatsvervanger van Bouwmeester Harmen Joh’s staat vermeld op een lijst van personen 
welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten 

vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4) 

6381 136 nr. 214  

4e kolom 
17-03-1814  

Bouwmeester Corn’s Joh’s, 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) 

6384 150  

18-6-1814 

Bouwmeester Cornelis Pabst Luitenant Colonel commanderende te Kampen deelt mede dat hij is overleden aldaar 

op den 8e Juni 1814 in het Hospitaal aldaar enz. jaar 1814 (1) 

8377 766/8 
05-08-1841 

Bouwmeester Daniel, 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) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Bouwmeester H. B. ,  Zwolle 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) 

6836 12-A 

05-03-1824 

Bouwmeester H.---- Hazenga van  J. O.  Ontvanger van Boornbergum wegens ongesteldheid is het hem onmogelijk 

zijn bezigheden te volbrengen en dat Bouwmeester H. Surnumeriair het kantoor te Boornbergum waar te nemen tot 
nader order enz. jaar 1824 (4) 

6381 136 nr. 214 

17-03-1814  

Bouwmeester Harmen Joh’ , 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) 

6382 20 nr. 214 

29-03-1814 

Bouwmeester Harmen Joh’s---- Bouwmeester Corn’s Joh’s plaatsvervanger van Bouwmeester Harmen Joh’s staat 

vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het 

Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4) 

6067 

 

117 

05-02-1821 

Bouwmeester Hendik  ---- Bakker A. G.  ,  Ontvanger der In en Uitgaande Regten en Accijnsen  door zijn 

overlijden is deze post te Koudum vacant geworden, van onderscheidende is de Directeur van tijd tot tijd gebleken 

dat Scheltema Nicolaas Everts van Ontvanger voornoemde middelen te Dokkum voor die post aldaar niet is 
berekend , het is een braaf oud man die wegens zijne omstandigheden medelijden verdient maar hij kan enz. verder 

worden voorgedragen voor deze post Ladenius Hermanus Hendricus oud 29 jaar wonende te Alkmaar en gehuwd. 

Smith Jan oud 26 jaar wonende te Harlingen Ongehuwd maar is wegens zijn gestel niet geschikt, Nederveen 
Johannes Jacobus oud 26 jaar en gehuwd, Vellinga Menno oud 51 jaar te Leeuwarden en gehuwd, Bouwmeester 

Hendik te Heerenveen enz. jaar 1821 (5) 

6100 1103                              
08-11-1823    

Bouwmeester Hendrik  hij wordt aanbevolen voor de functie van Surnumeraire der Belastingen enz. met 
vermelding huidige beroep en een kolom met informatie jaar 1823 (3) 

6850 25/2-A  

04-08-1824 

Bouwmeester Hendrik een staat met zijn handtekening zoals hij deze gewoonlijk als ambtenaar gebruikt jaar 1824 

(3) 

6081 326 
01-04-1822 

Bouwmeester Hendrik---- Keuchenius AE, E. hij is overleden en er wordt een plaatsvervanger gezocht  en worden 
voorgesteld als kandidaat (met uitvoerige gegevens) Hingst Klaas 37 jaar, Bouwmeester Hendrik 35 jaar,  

Kamphuis Jacob 41 jaar,  Stoffels Tjitte 30 jaar, Vellinga Minne 52 jaar en de requesten van  Suidersma ,Berehuis   

en Fiehne zijn alhier onbekend verder wordt genoemd  de ontvanger Jong T. T. P. en de commiesen Gronemeyer en 
Bagman enz. enz.  jaar 1822 (4) 

6067 

 

143 

16-02-1821 

Bouwmeester Hendrik---- Preyers H. van beroep Commies 1e Klasse te Oldeboorn  hij is op de 2e februari  

overleden er wordt voor deze vacante functie voorgedragen Werf van der Douwe oud 29 jaar en ongehuwd   

Commies te Heerenveen , Jungst O. F. 26 jaar ongehuwd, thans waker  te Harlingen en Bouwmeester Hendrik 34 
jaar gehuwd thans  Klerk te Heerenveen , Jansen Gijsbert 40 jaar oud en Gehuwd wonende te Harlingen  en Ulberg 

Hans 40 jaar , gehuwd en zonder bestaan te Leeuwarden jaar 1821 (4) 

6077 990 
13-12-1821 

Bouwmeester Hendrik---- Schoonwagen P.† Commies Derde klasse bij den binnendienst geposteerd te Leeuwarden 
hij is overleden en de daardoor ontstane vacature worden de navolgende personen voorgedragen op een document 

met 8 kolommen informatie zoals leeftijd, gehuwd woonplaats, en nadere inlichtingen enz. voor deze functie en wel 

Bouwmeester Hendrik, Oosterbaan Willem Jans, Pied Du  Jacobus enz. jaar 1821 (4) 

6837 19-A 

18-03-1824 

Bouwmeester Hendrik---- Smit Johannes Schoolonderwijzer te Blesdijke, Poppe Jan werkzaam bij het grieternij 

bestuur, Braaksma Meinardus Hendrikus., Bouwmeester Hendrik onderwerp voordracht van de functie van 

Ambtenaar i.p.v. Dekker Engbert Johannes  met verklaringen van hun kunnen en gedrag jaar 1824  (7) 

6047 411 
21-06-1819 

Bouwmeester Hendrik, Hij staat in een document van voordracht voor de post van Griffier bij het Vredegerecht te 
Heerenveen,  met o.a. voormalig en tegenwoordig beroep,   woonplaats en een kolom met aanmerkingen i.p.v. 

Goinga Jan Pieters die afstand van deze post heeft gedaan,  jaar 1819 (3) 

6382 79 nr. 14 
31-03-1814 

Bouwmeester Jacob, 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) 



6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Bouwmeester Johan Schmidt 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) 

6407 198-1+6-7 

04-05-1816 

Bouwmeester Jurjen Joh’s 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) 

6867 15-02-1825 
2-A 

Bouwmeester S.---- Mulder Ate Hylkes, Korenmolenaar te Woudsend is bekeurd door de commiesen Bouwmeester 
S. en Atma N. L.  terzake zig ter molen bevonden van 2 zakken garst enz. enz. en hem wordt een transactie 

aangeboden ter voorkoming van enz. jaar 1825 (2) 

9921 23 
19-10-1882 

Bouwmeester U. W. ,  Politiebediende te Lekkum 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) 

5665 30-12-1880  
akte  

95 t/m 99 

Bouwmeester Wieberen,---- Brouwer Jan van beroep Tapper, Wijnands Boei van beroep Tapper, Althuizius Dirk 
zonder beroep, Miedema ….? , de weduwe zonder beroep, Wit de Frans , de weduwe Modiste. Repko Jan  van 

beroep Trekschipper,  Bouwmeester Wieberen van beroep Trekschipper, Monkel Henderikus  van beroep 

Trekschipper, allen eigenaars van het vaste Veer tusschen Sneek en Leeuwarden  aangevangen in het jaar 1663 

wonende te Sneek , Onderwerp:  o.a. handgeschreven brief met al hunne handtekeningen ,een aankondiging van 

hun Trekschuitendienst van Sneek op Leeuwarden, wat ook in een advertentie  (3stuks aanwezig in het dossier)   is 

aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, het Hoofdkantoor is te Sneek en te 
Leeuwarden bij Elzinga K. op het Schavernek, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten 

zijn ook vermeld,   jaar 1880 (4) 

6058 338 

12-05-1820 

Bouwmeester, Commies van In en Uitgaande rechten gestationeerd te St. Anna Parochie dat zijn tegenwoordige 

woning is verkocht  en dat de nieuwe eigenaar het zelf zal betrekken op 12 Mei, dat hij gevraagd had een kamer te 
mogen huren maar zijn pogingen daartoe waren vruchteloos enz. enz. wordt ook in genoemd de Inspecteur Venink 

en de heer Wassenaar K. A. (Assessor) jaar 1820 (3) 

8377 766-8 
05-08-1841 

Bouwmwwster Daniel, 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) 

9181 1413 
06-08-1915 

Bouws Cornelis,  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) 

6285 1247-2 
18-12-1817 

Bouwsma Hendrik, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den 
voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. 

in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

8308 1070-8 
150-192 

28-10-1840 

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

de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e 

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

6416 166A 

11-04-1817 

Bouwsma Klaas Baltus---- Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland dat een verzoek van Bouwsma Klaas Baltus zijnde in de Landdienst bij het 1e Bat. 1e 

Comp. Flankeurs  doch thans met verlof wonende Vrouwenparochie dat hij de enige achtergebleven  zoon van zijn 
ouders Klazes Balthus overleden 26 mei 1806 en Klazes Grietje overleden 21 mei 1806 te Hallum en vezoekt 

vrijstelling enz.  jaar 1817 (2) 

6417 204 
13-05-1817 

Bouwsma Klaas Baltus wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge 

van art. 21 der Wet op de Militie van 8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van 

de door hun overgelegde bewijzen uit den dienst te worden ontslagen enz. jaar 1841 (7) 

8211 988-3, 28 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Bouwsma O. W. Duurswold 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 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) 

9180 42 

07-01-1915 

Bouwsma Sjoerd,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 

bestemming jaar 1915 (2) 

6071 467 
07-06-1821 

Bouwstra Lieuwe Roelofs ,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer  Slaperdijk  te Noordwolde gemeente 
Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen)  met o.a.   Omschrijving van het gepachte met naam en 

groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,  rendement en een kolom met interessante 

aanmerkingen jaar 1821 (3) 

6071 467 

07-06-1821 

Bouwstra O. R.  en Jong de Yke Y beide borgen voor Haarsma Frans Ymes,Hij is pachter van een perceel aan der 

Koudumer  Slaperdijk  te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen)  met 

o.a.   Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,  
rendement en een kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3) 

6071 467 

07-06-1821 

Bouwstra O. R.  en Rijs van H. J. beide borgen voor Bergsma Jan H. ,Hij is pachter van een perceel aan der 

Koudumer  Slaperdijk  te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen)  met 
o.a.   Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,  

rendement en een kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3) 



9182 44 / 609 

30-12-1915 

Bouwstra O. R. te Sloten hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen 

bezwaar hebben tegen de volgende vergunning : 

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor 

grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening 
(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14) 

6071 467 

07-06-1821 

Bouwstra Otte R. en Rijs van H. J. beide borgen voor Blaauw Sible Jacobs,Hij is pachter van een perceel aan der 

Koudumer  Slaperdijk  te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen)  met 
o.a.   Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,  

rendement en een kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3) 

6077 997 

15-12-1821 

Bouwstra Otte R. hij wordt genoemd als een der ondertekenaars van een Proces Verbaal betreffende het niet gedane 

onderhoud aan Kerk en Pastorij huizinge te Koudum de opgave is gedaan op 29 juli 1819 en wegens de verergerde 
situatie dier gebouwen, op 7 december 1821 zijn samengekomen op Huiskondiging door de Velwachter en op orde 

van de rietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde verrigt aan de floreenpligtigen der Hervormde 
Gemeente van de Dorpe Hemelum enz. enz. jaar 1821 (12) 

8376 728/12 

26-07-1841 

Bouwstra Vlas de J. F.--- - Fijnja W. S. Boer,  Vlas de J. F. Boer,  Enga S. F. Schipper Koopman,  Enga  G. F. 

Winkelier,  Schaaf van der Pieter, Schaaf van der Reinder,  Bijlsma  S. J.,  Bos Berend,  Ypma Yepe Tjallings alle 

arbeiders en allemaal inwoners van het dorp Lollum. een handgeschreven brief met de handtekeningen van 
voorgenoemde daar onder zij vinden dat de onderwijzer Bouwstra met pensioen moet omdat hij oud en afgeleefd is, 

en dat de leerlingen een verre achterswtand hebben ten opzichte van andere scholen en. Enz. jaar 1841 (7) 

8285 615-2, 29 

19-06-1840 

Bouyma? Piers? te Rauwerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 

5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. 

jaar 1840 (5) 

5991 735 
20-09-1814 

Boven van Grietje Alberts---- Mulder L. G. Deurwaarder te Oosterwolde heeft 2 arresten gelegd op de goederen 
van Boven van Grietje Alberts te Noordwolde met verzoek om Authorisatie,tevens  met een handgeschreven brief 

waaronder een kruisje gezet door Boven van Grietje Alberts, ook een brief met de handtekeningen van Mulder L. 

G.  de Deurwaarder en  Jonkers Jan Dirks, Woude van der Hendrik Paulus Mr. Schoenmaker beide te Oldeberkoop 
als getuige bij de beslaglegging bij Boven van Grietje Alberts jaar 1824 (5) 

6858 13-A 

08-11-1824 

Bovenhof Dirk Martens---- Vries de Johanes Jans te Noordwolde   wegens het niet hebben van een patent voor zijn 

vaartuig , maar hij verklaard dat de praam eigendom is van Bovenhof Dirk Martens  te Noordwolde, jaar 1824 (5) 

6636 144 
09-02-1815 

Bovenkamp A. L.  Schout van de Gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de weigerachtige personen om hun verschuldigde Sneeuwopruimen van de Heerenweg tussen Wolvega 

en Blesbrug en wel, Douwma Hate Martens, Wierdstra Hartman Pieters wonende te Vinkega enz. jaar 1815 (1) 

6258 518 
10-04-1815 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Diverse mensen  bekennen dat de schout Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) 
aan mij heeft betaald wegens transport met de  wagen en paarden naar diverse vermelde plaatsen, Hij wordt vermeld 

in een dossier: Declaratie van gedane verschotten Weegens Transporten  ten Dienste van de Hollandsche Militairen 

in het voorjaar 1814 enz. jaar 1815   dossier (10) 

6631 1189 lijst 3 

26-09-1814 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) ondertekend de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het 

tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de 

gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin 
vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van 

de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn 

inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de 
gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, 

Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-

1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  
de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., 

Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9) 

6624 182 

27-01-1814 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) ondertekend een brief als Provisionele  Schout van de Gemeente Noordwolde 

dat zijn ontslag als Maire en de wijze waarop enz. en dat zijn benoeming tot Schout  dezer gemeente maar dat aan 
de andere zijde  uit zijn Fabrijk, Huisgezin van een vrouw en vijf kinderen benevens mij hun bestaan moeten vinden 

enz. jaar 1814 (3) 

6624 286 
15-02-1814 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) ondertekend een brief als Provisionele  Schout van de Gemeente Noordwolde 
dat zijn Secretaris Das Jetse Jans tot rijdende Commies te Harlingen benoemd is en draagt voor deze functie aan 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) enz. jaar 1814 (1) 

6627 647 

29-04-1814 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de Gemeente  Noordwolde ondertekend een brief aan de Heeren 

Commissarissen Generaal in  Vriesland met als onderwerp; achterstallige Tractament van de Predikant  enz. jaar 

1814 (1) 

6243 244 

22-03-1814 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de Gemeente Noordwolde ondertekend een document de staat van 

gedane als nog doene uitgaven op het Respectif van Admenistratie Kosten voor de Gemeente Noordwolde jaar 
1813, jaar 1814 (14) 

6395 476 

16-05-1815 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de Gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende het signalement van de uitgerukte persoon Sloot van der Arend Piers  als 

over den tijd van verlof en zig onmiddellijk te Sneek vervoegen moet maar zijn vader verklaarde dat zijn zoon een 
Sukkeling van ongeveer 9-10 weken enz. jaar 1815 (1) 

6395 487-A + C. 

16-05-1815 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de Gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland dat er zo spoedig als mogelijk moet worden uitbetaald f. 121-19-: wegens het tekort, 
wegens het daarbij vermelde geleverde enz. jaar 1815 (2) 

6404  102 

23-02-1816 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de Gemeente Noordwolde  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1) 

6625 421 
25-03-1814 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de Gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Heeren 
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland  enz. jaar 1814 (1) 



6628 732 + 790 

19-05-1814 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de Gemeente Noordwolde retouneerd een request van de Diaconen 

van Peperga en Blesdijke en berichten die van Elsloo gelijk meede hier bij te doen met 6 extracten van de Jaaren 

1787-17881789-1790-1791-1792 betrekkelijk de verpligting der Alimentatie van Heeroma Trijntjen reeds in de 

jaren 1812 en 1813 zich uit hoofde van inwoning aan de Diaconen van Elsloo enz. maar telkens afgewezen is. En 
dat zij verklaard nadat haar man Hanover Jakob Jans uit “S Lands Dienst ontzet zijnde met haar ongeveer veertien 

jaren  onafgebroken te Elsloo heeft gewoond enz.  er staan handtekeningen onder deze documenten van de Schout 

voornoemd, van  Kuiper IJbbe Ruurds Armevoogd, Schultingen Roelof Gerrits, Vries de Sipke Gjolts en Brouwer 
G. L. Griffier enz. Jager D. H. Schout van Oldeberkoop  jaar 1814 (16) 

6631 1189 

26-09-1814 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door 
gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te 

zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout 

voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met 
Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen 

vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze 

verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga 
R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. 

jaar 1814  (9) 

5997 285 
25-03-1815 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van Noordwolde hij ondertekend een document samen met een aantal 
zetters der belastingen betreffende dat de zetters voor het merendeel gemeene en geensinds de gegoedste 

ingezetenne zijnde en geen dagloners voor hunne werkzaamheden enz. enz. jaar 1815 (2) 

6630  1017B blz. 

3 
22-08-1814 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe 

Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der 
thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat 

betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) 

totaal dossier (22) 

6020 180 

28-03-1817 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) staat vermeld op een voordragt ter vervulling van de vacatures in ondescheidene 

Vredegeregten is hij benoemd enz. er wordt vermeld zijn functie, plaats enz. jaar 1817 (2) 

6630  1017A blz. 

3 
22-08-1814 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) 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) 

6871 26-03-1825 

26-A 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens), er zijn Schippers te Noordwolde die enige voorschotten aan hem hebben 

betaald voor vrijbrieven wat is opgevat als onwettig gebruik enz. jaar 1825 (6) 

6283 860 
29-08-1817 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens).---- Jakobs Trijntjen weduwe van Otten Hendrik te Noordwolde houdster van 
ene kleine Winkel , Onderwerp; de Ontvanger van het Provinciaal Gemaal Heroma Klaas Annes schrijft en 

ondertekend een brief met inhoud: heeft zien rijden een langs de gewone weg een wagen waarop stond een ton met 

beschuit afgedekt met een kleed en gebracht in haar huizinge enz. enz. wordt ook in genoemd Bovenkamp A. L. 

(Albert Lourens) Assessor van de Grietenij Stellingwerf Westeinde, heeft verklaard de voerman Douwena Broer 

Douwen voor de Vrederegter  te Oldeberkoop enz. enz. dat hij zonder medeweten van  Jakobs Trijntjen  een ton 

beschuit uit Steenwijk heeft meegenomen enz. dat vermeld zij in een geschreven en door haar ondertekende brief, 
verder een antwoord op  haar request en dat de assessor van Wolvega heeft geïnformeerd dat de requestrane door 

het inslaan van de aan den impost subjecte beschuit onzes inziens is vervallen in de boete enz. enz. jaar 1817 (7) 

8096 
 

624/2 
31-01-1838 

Bovenkamp Hendrik van, Geb. Veenendaal, laatst gewoond hebbende te Veenendaal. Flankeur Overleden te 
Negawie 1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de 

Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7) 

6630  1017B blz. 

4 
22-08-1814 

Bovenkamp Jacob Roelofs staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe 

Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der 
thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat 

betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) 

totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 

4 

22-08-1814 

Bovenkamp Jacob Roelofs 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) 

6101 1272 

10-12-1823 

Bovenkamp Laurens Alberts , schatter van de gemeente Noordwolde  aldaar woonachtig , Hij is voorgedragen als 

Schatter der Belastingen te Wolvega en Sonnega enz. jaar 1823 (4) 

6624 286 

15-02-1814 

Bovenkamp Laurens Alberts---- Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) ondertekend een brief als Provisionele  Schout 

van de Gemeente Noordwolde dat zijn Secretaris Das Jetse Jans tot rijdende Commies te Harlingen benoemd is en 
draagt voor deze functie aan Bovenkamp Laurens Alberts enz. jaar 1814 (1) 

8294  791/11 

08-08-1840 

Bovenkamp Lourens A,  Handgeschreven brief   met  Handtekening van Lourens A. Bovenkamp Veenbaas te 

Noordwolde    jaar 1840 

6253 28 blz.3 

04-01-1815 

Bovenkamp Roelof Lauwrens, 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) 

8211 988-3, 39 

 Bladzijde 2  
26-09-1839 

Bovenkamp S. A. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat 

der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen 
duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 

kolommen informatie, jaar 1839 (7) 

6630  1017B blz. 

3 
22-08-1814 

Bovenkamp S. L. staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 



6630  1017A blz. 

3 

22-08-1814 

Bovenkamp S. L. 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Bovenkamp van de 398 is zijn volgnummer en Veenendaal 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) 

6630  1017B blz. 

8 
22-08-1814 

Boverhof  Jan Martens staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige 
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 
7 

22-08-1814 

Boverhof  Jan Martens 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) 

6630  1017B blz. 

8 

22-08-1814 

Boverhof Dirk Martens staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot 

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

Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6630  1017A blz. 

8 

22-08-1814 

Boverhof Dirk Martens 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) 

5675 30 

06-05-1915 

Boverhof R. W. 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) 

8199 725-1_6 

17-07-1839 

Boverman Wilhelm---- Bruinsma Sjouke Rienks Winkelier en Tapper x Sijbolts Sipkje  wonende te TerHorne het 

betreft een 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) 

8199 725-1_6 
17-07-1839 

Boverman Wilhelm---- Vries de Klaas Jacobus de weduwe van beroep Schippersche wonende te TerHorne het 
betreft een 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) 

8199 725-2_2 

17-07-1839 

BovermanWilhelm Rutrgerus---- Meulen van der Pieter Hoofdcommies en Ontvanger der Belastingen te Oldeboorn 

en Rooker Roelof en 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) 

6840 36-A  

blz. 25 
22-04-1824 

Bovinga Pier 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) 

8201 785/9 

Bladzijde 4 

07-05-1839 

Bowen J. Kapitein is met zijn schip de Sally op 4 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Riga, staat vermeld op het 

document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met 

haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 26 
06-02-1824 

Bowier H. Directeur der In en Uitgaande Regten en Accijnsen te ‘s Hertogenbosch, 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 

6655  399 blz. 2 
29-08-1816 

Bowier H. M. te Beusichem, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, 
Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is 

de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6671 54 deel 2 
blz. 7 

22-01-1818 

Bowier H. M. te Beuzekom 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) 

6709 36 deel 2  
 blz. 26 

16-01-1822 

Bowier H. te Noord Braband lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de 
Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle 

provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 



6418 255-A 

00-05-1817 

Boxel van Jacobus 182 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) 

8131 1281-9 

27-12-1838 

Boxel van Jacobus, Lancier regiment lanciers no. 10 * 12-03-1812 Oosterhout,  hij wordt vermeld op een 

Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen 
vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in 

de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te 

komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 
kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4) 

8285 615-2, 40-2 

19-06-1840 

Boxhoon J. S. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als 
degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , 

likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8375 708-5_40c 

20-07-1841 

Boxhoorn J. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Wonse- 

         radeel 

Boxhoorn 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) 

8386 949/40 
20-09-1841 

Boxhoorn J. S. 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) 

5995 37 
14-01-1815 

Boxmeer, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der 
provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het 

extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12) 

6680 418 blz. 1 

07-10-1818  

Boxstart L. A. te Groot Lith , 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) 

6864 18-C 
07-01-1825 

Boxstein Arie *  02-06-1800 Zoelen , Kurassier;   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) 

6834 7-A blz. 6 

18-02-1824 

Boxum Henderik te Akkrum, 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 

6834 7-A blz. 6 

18-02-1824 

Boxum Henderike te Akkrum, 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 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Boxum J. te Akkrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à 

Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 

goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 37 

 Bladzijde 1 
26-09-1839 

Boxum J. 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) 

6628 765 
09-06-1814 

Boxum Rienk Hindriks---- Heegstra Sipke Pieters Winkelier, Boxum Rienk Hindriks Koopman , Tempel van der 
Johannes Martens Scheepstimmerman en Hoekstra Eesge Jentjes Brander alle woonachtig te Akkrum  verklaren 

zeer wel gekend te hebben de persoon van Gatzonides Hinderik Dirks in leven alhier woonachtig en dat deze reeds 

voor het huwelijk met Pieters Jantje onderstand genoot wat onafgebroken heeft voortgeduurd tot aan zijn dood de 

eerst genoemde 4 ondertekenen dit document ook een begeleidende ondertekende brief van Hoytema P. S. Schout 

van Akkrum tevens een brief van de Armenvoogden van den Dorpe Harich dat zij geen onderstand kunnen geven 

gezien enz. deze brief is ondertekend door Finnema Auke H. , Akker van der A. G.  enz. jaar 1814 (5) 

8110 898/1, 101 
11-09-1838 

Boxum Wiebe Rienks Akkrum Scheeps Timmerman jaar 1838 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Boye (Boje?) H. S. 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwarde- 

          radeel 

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

de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen 

hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8386 949/23 
20-09-1841 

Boyenga H. te Stiens, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 
sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de 

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



6245 399-17 

10-05-1814 

Boyenga J. B.. (armvoogd) hij tekent de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders 

Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (3) 

6245 399-19 

10-05-1814 

Boyenga Johannes Boyen(Armvoogd) hij tekent de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take 

Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (3) 

6833 37-C 

06-02-1824 

Bozius Geertie weduwe van Michiels Johannes wonende te Harlingen, Onderwerp; een proces verbaal omdat zij 

haar zoon Johannes geb. 28-11-1804 voor de Militievan het jaar 1823,  heeft verzwegen Jaar 1824  (4) 

6056 193 
18-03-1820 

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

6839 6-A 
09-04-1824 

Bozum Lijst met 28 namen  van personen  die schatplichtig zijn betreffende  huurwaarde over hun bezit, met het 
nummer van de gebouwen en de huurwaarde, (7) 

5988 517 

30-06-1814 

Bozum Rienk H., te Achlum, Een staat met namen van de reclamanten over de directe belastingen met als 

onderwerp Gebouwde Eigendommen, jaar 1814 (3) 

6851 24-D 

17-08-1824 

Bozum,----Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van  boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door een 

ziekte in 1824  in de plaatsen   Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum,  Baard , Huins, 
Lyons , Hylaard, Jellum en Beers Jaar 1824 (3) 
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