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Toegang 11 **
‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Index
Boer ? Bonne Rijses 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)
Boer A. W. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de
Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839 enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Boer Abe Jacobs, 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)
Boer Ale Klasen op het eiland Ameland, een procesverbaal van Bekeuring opgemaakt tegen hem ten zake vervoer
van 22 ponden meel zonder gedekt te zijn enz. enz. hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen. jaar 1825
(2)
Boer Ale Klazen te Ameland een proces verbaal van bekeuring ter zake vervoer van 28 ponden meel zonder
vergunning enz. jaar 1825 (2)
Boer Ate Piebes, 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)
Boer Atze Piebes, 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)
Boer B. A. het betreft een Klaringsvaartuig in het jaar 1837

Boer B. Lioessens Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Boer B. Lioessens Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Boer d. Pieter 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
Boer de & van der Meer Akkerwode Schip de Dockumer Walden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
Boer de & van der Meer Akkerwode Schip de Dockumer Walden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Boer de ? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt voor het amendement , Onderwerp: Stukken
betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van
schippers die tarieven te betalen dossier . jaar 1902 (32)
Boer de ?. T. Moddergat / Paessens Redding schip de vrouw Catarijna, jaar 1814
Boer de ….? te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Boer de ….? van beroep IJzerkramer te Leeuwarden, Wordt vermeld in een staat der uitgaven op de generale kosten
voor het huishoudelijk plaatselijk Bestuur vanb Dronrijp enz. wegens geleverde goederen/diensten, enz jaar 1815 (7)
Boer de ….? Wegens geleverde Pieken, Vermeld op een document genaamd Staat van uitgaven gedaan op de van
post onvoorziene uitgaven bestemd over de jare 1814 Gemeente Wirdum enz. enz. jaar 1814 (3)
Boer de A. A. te Haulerwijk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar
1840 (9)
Boer de A. A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten
van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens
de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement
Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
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)
Boer de A. G. te Nijland staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied
bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten
bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Boer de A. G. te Ternaard 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)
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Boer de A. H. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Boer de A. H. 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)
Boer de A. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Boer de A. H. 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)
Boer de A. H. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar
1815 (3)
Boer de A. H.---- Ley G. vroeger zeeman en Engels verstaande: onderwerp het betalen van bruggeld door een Engels
schip wat hij vertaalde , dat ze 10 cent te weinig betaalde ook op de terugweg, het kwam tot een handgemeen, er werdt
met scherp geschoten en de geneesheer Boer de A. H. behandelde enz. enz. jaar 1883 (3)
Boer de A. H. onderwerp: dat ten spoedigste gevraagt te autoriseren een mandaat van een betaling van F. 260.= aan
hem voor levering van 100 pieken jaar1814 (1)
Boer de A. H. ontvangt betaling voor het leveren van Pieken, Staat in een document Specifique Opgave der uit het
fonds der onvoorziene uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (2)
Boer de A. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Boer de A. H. te Leeuwarden , voor geleverde Pieken, Komt voor op de Staat van reeds gedane betalingen enz. jaar
1815 (4)
Boer de A. H. te Leeuwarden , wordt vermeld in de staat van betaalde posten wegens hetgeen volgens ingekomen
rekeningen wegens geleverde goederen betaald moet worden enz. enz. jaar 1815 (3)
Boer de A. H. te Leeuwarden Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den Heer Schout
van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvoorziene uitgaven voor den dienst van 1814 naar
aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland van den 14e Maart 1814 no. 166 enz.
jaar 1815 (8)
Boer de A. H. te Leeuwarden voor 150 pieken enz, Hij wordt betaald uit de post voor onvoorziene uitgave van Aalsum
voor geleverde Goederen/Diensten zoals eerder genoemd enz. jaar 1815 (3)
Boer de A. H. te Leeuwarden voor 170 Pieken, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de drie
Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4)
Boer de A. H. te Leeuwarden voor de leverantie van 180 en 75 Pieken enz., Hij wordt vermeld op een document van de
Gemeente Veenwouden genaamd Staat van de reeds uit het fonds van onvoorziene uitgaven van 1814 gedane
betalingen jaar 1815 (2)
Boer de A. H. te Leeuwarden wordt betaald uit het fonds van Onvoorziene uitgaven van Hardegarijp naar aanleiding
van het besluit van de Commissaris Generaal in de Provincie Vriesland met vermelding welk bedrag en waarvoor enz.
jaar 1815 (4)
Boer de A. H. te Leeuwarden, Hij wordt vermeld als Debiteur in een stuk over geleverdeen getransporteerde Pieken
voor de Landstorm enz. enz. Jaar 1814 (1)
Boer de A. H. te Opeinde wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele
belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Boer de A. H. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Boer de A. H. 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. zijn
reclame tegen de aanslag is afgewezen enz.jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Boer de A. H. te Surhuizum te Buitenpost, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van
natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective
aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met
595 namen (13)
Boer de A. H. voor 150 Pieken is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden zommen
op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814
gemeente Holwert jaar 1815 (3)
Boer de A. H. voor geleverde Pieken, 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)
Boer de A. H. voor levering van 120 pieken, Komt voor als crediteur voor op Specifiqu staat van gedane en nog te
doene uitgaven in de Gemeente Almenum over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (5)
Boer de A. H. wegens 265 Pieken, Wordt vermeld als Crediteur op de staat van Uitgaaf gedaan op de post van
onvoorziene uitgaven over 1814 op de begrooting van den Gemeente Sint Anna Parochie enz. jaar 1815 (2)
Boer de A. H. Wordt vermeld als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling uit het fonds onvoorziene
uitgaven van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)
Boer de A. H. wordt vermeld op een document genaamd Gedetailleerde Staat van Rekeningen welke nog door de
Gemeente Ee moeten betaald worden voor den Dienst van 1814 als aan, jaar 1815 (2)
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Boer de A. H. wordt vermeld op een staat ingevolge eene Missiven van den voormalige heer prefect van Friesland van
den 13e November 1813 als Debiteur voor geleverde waren/diensten met de vermelding van de waren/diensten en het
bedrag enz. jaar 1814 (7)
Boer de A. H., Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde Waren en/of
Diensten ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden van onvoorziene
uitgaven ten laste van de Gemeente Sexbierum over 1811 enz. jaar 1815 (4)
Boer de 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)
Boer de A. J. ---- Kuipers J. K. , Boer de A. J. en Goinga P. S., wonende te Suameer Onderwerp: betreft hun request
voor het verkopen van Bosch enz. jaar 1816 (2)
Boer de A. J. Amsterdam Schip de Harmonie, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Boer de A. J. te Lemmer 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 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)
Boer de A. J. te Oenkerk 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)
Boer de A. K. 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)
Boer de A. K. te Wijns 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)
Boer de A. L. Harlingen Schipper jaar 1838

Boer de A. L. hij tekend mede een verzoek aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlandensamen mat de gezamelijke
Beurtschippers varende in het ordinarisveer tusschen de steden Amsterdam en Harlingen en aldaar woonachtig dat zij
wegens de achteruitgang door de vernietiging van de gulden en vermeerderd met de investeringen enz. enz. jaar 1834
(6)
Boer de A. L. 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)
Boer de A. P. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum,
mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)
Boer de A. P. Onderwerp: de waarde van de grond die in erfpacht aan hem is afgestaan jaar 1825 (1)
Boer de A. P. te Knijpe 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 het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Boer de A. P. te Smallebrug met 1 koe heeft begraven en dat hij daarvoor geen vergoeding heeft gehad enz. enz. een
heel verhaal over het wel en wee van ook het veefonds enz. enz. jaar 1823 (7)
Boer de A. P. 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)
Boer de A. S. ---- 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 Gijsbert) mede jaar 1814 (3)
Boer de A. S. 249 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)
Boer de A. S.---- Luxwolda Sipke Wisses Veenbaas te Langezwaag, betreft een procesverbaal van arrest van goederen
en betaling aan de arbeiders wordt ook in genoemd Boer de A. S. en als getuigen Munek Johan Georgius , Compaan
Douwe Klazen met hun beide handtekeningen onder een geschreven brief. enz., jaar 1824 (6)
Boer de A. te Leeuw. Voor 290 geleverde Pieken voor de Landstorm enz, Vermeld op de Staat van Begroting voor
onderhoud van gebouwen te Metslawier en gedane uitgaven enz. enz. jaar 1815 (2)
Boer de A. te Sneek als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
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Boer de A. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Boer de A. te Sneek, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van Sneek
als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Boer de A. Willems Ouderling ondertekend het navolgende document als lid van de Kerkeraad van Veenwouden>>
Wiersma G. S. Schout der Gemeente Veenwouden door hem is te kennen gegeven dat bij hem ontvangen was een
missive betreffende de maatregelen tot afbetaling der achterstallige Predikants traktementen enz. jaar 1814 (2)
Boer de A. 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)
Boer de A. Y. --- Feddema Fedde Jentjes te St. Johannesga van hem zijn door de deurwaarders Canerius J. en Boer de
A. Y. enige goederen in beslag genomen enz enz jaar 1816 (1)
Boer de A. Y. Deurwaarder bij de belastingen en hij verzoekt de goeuveneur toestemming om de in beslag genomen
goederen van Baas Roelof Hendriks te Tjallebert te mogen verkopen enz. jaar 1820 (1)
Boer de A. Y. Deurwaarder die enige goederen in arrest genomen ten huize van Mevrouw de weduwe van Idema van
M. B. te Heerenveen, en ook bij de heer Leer Benjamin Zadoc te Heerenveen i.v.m. verschuldigde lasten tot verkoop
van in beslag genomen goederen enz. jaar 1818 (1)
Boer de A. Y. te Stavoren; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)
Boer de A.----Boer de Merius Gerrits te Franeker zich gedragende als eigenaar voor dre helft enz. Boer de R. B. en
Boer de A. tezamen eigenaar van ¾ deel der wederhalft verkocht aan Boer de Gerhardus enz. enz. worden verder
genoemd; Boer de Johannes G. (overleden) de vader van deze heeft nog 5 andere inderen nagelaten enz. waaruit dus
blijkt dat Boer de Merius Gerrits erfopvolger is enz. jaar 1841 (4)
Boer de A.G. te Franeker, een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Stad Franeker II “tot het Varen en
Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1)
Boer de A.H. voor 130 Pieken, 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)
Boer de A.J. Amsterdam Directeur Asd. Motorbootdienst , Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (5)
Boer de A.J. Amsterdam, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-09-1903
Boer de A.J. Sneek – Asd. Beurtschipper jaar 1837

Boer de A.J.---- Visser D. T. te Schiermonnikoog Agent voor Schiermonnikoog Oostmahorn, De N. V.
Amsterdamsche Motordienst, Directeur Boer de A.J. gevestigd te Amsterdam delen o.a. in een advertentie mede dat
vanaf 1 Maart een geregelde personendienst tweemaal daags tussen Schiermonnikoog en Oostmahorn openen, ook
wordt vermeld de tarieven en vertrektijden enz. en een door hem getekende brief jaar 1903 (3)
Boer de Aan, 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)
Boer de Aant Sytzes arbeider en Dijkstra Gerit Oedses Schipper beide te Twijzel, verzoeken ter zake mishandeling
tijdens hun detentie in de Pistole geplaatst te worden enz. (3) jaar 1824
Boer de Abe A. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw,
Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Boer de Abe Goffes 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)
Boer de Abe Gosses 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)
Boer de Abe Hendriks, 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)
Boer de Abe 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)
Boer de Abe Jacobs Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Boer de Abe Jakobs 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)
Boer de Abraham , Pakhuis gecommitteerde van het dorp Ballum---- 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)
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Boer de Abram J. ---- Petrie George, Kapitein van het Schip Anna of Sunderland op 6 februari j.l. vergaan bij het eiland
Ameland komende van Hull gedisteneerd na Rotterdam , een lijst met geborgen scheepslading enz. van dit schip wat
door de Strandvonder van Ameland, Heeckeren van Walrave Robbert Jacob Dirk en wonende in Ballum aldaar verder
vermeld als getuigen en ondertekenaars Schots Jacob Jacobs (Secretaris), Vries de Douwe Dirks (Castelijn) beide te
Ballum woonagtig verder aangebrachte goederen (bij de naam vermeld welke) door de vonders te Ballum, Vries de
Dirk Pieters, Boer de Abram J. en Bakker Bote Kornelis en de vonders te Hollum Bakker Jan F., Ypes Hendrik D.,
Jurjens Johannes, Redder Jan Pieters, jaar 1825 (7)
Boer de Adam D. , 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)
Boer de Aebe, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Boer de Age Jans 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)
Boer de Age Jans staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No.
1 geformeerd in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Boer de Age, 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)
Boer de Albert Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte
data enz.jaar 1828 (7)
Boer de Albert Jacobs 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)
Boer de Albert Jelmers---- Kuipers Johannes Klazes, Algra Bonne Pieters, Boer de Albert Jelmers en Goinga van
Pieter Siedzes allen wonende te Suameer schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als
onderwerp: geven met eerbied te kennen dat zij lieden door de heer Schout van Tietjerksteradeel op verzoek van de
Diakenen van Suameer zijn aangemaand ener quotisatie van f. 300 over de ingezetenen aldaar enz. enz. jaar 1816 (2)
Boer de Albert Jelmes---- Beekhuis W. (Willem Herm. zoon) Predikant in de Hervormde gemeente van Garijp,
Eernewoude en Suameer hij ondertekend een document als berigt op het request van de leden van de Hervormde
Gemeente te Suameeren met name Boer de Albert Jelmes, Kuiper Johannes Klazen en Hiddema Johannes Hedzers (en
als Bijl. een brief van de Schout Haisma J. van Bergum door hem ondertekend waarin vermeld dat het de
Gereformeerde gemeente is.) het betreft achterstallig Tractement enz. jaar 1814 (4)
Boer de Albert Klasen 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)
Boer de Albert Klasen 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)
Boer de Albert Klazen---- Langelaar Jan Roels plaatsvervanger van Boer de Albert Klazen 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)
Boer de Albert Klazes te Langezwaag, 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)
Boer de Albert---- Knipper Anne op de Heiligeweg en Boer de Albert beide wonende te Harlingen Ondernemers van
de Trekschuitdienst Tussen Harlingen en Franeker, te Franeker ook kantoor houdende bij Brouwer B. in de “Prins”
enz. Onderwerp: o.a. handgeschreven brief , met Boer de Albert zijn handtekening , een aankondiging van hun
Dienstregeling, wat ook in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens het Tarief voor
Personen en Bagage, jaar 1881 (8)
Boer de 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)
Boer de Ale 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)
Boer de Ale, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Boer de Alger Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard
op een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum,
Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum
en Ydaard (53)
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Boer de Alle te Sneek de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop
van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)
Boer de Alle, ---- Jongerhuis Petrus, Johannesma Gerrit, Hergaarden Gerrit, Boer de Alle, Boer de Johannes, Post
Hendrik, IJsselmuiden Petrus, Nauta Frans, Vries de Sipke allen Trekschippers wonende te Franeker Onderwerp: o.a.
handgeschreven brieven met hun handtekeningen , een aankondiging van hun trekschuitdienst tussen Franeker en
Leeuwarden met hun 5 Jaagschuiten , wat ook in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd
tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en
uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (5)
Boer de als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Boer de Andreas koper van een perceel ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der
conditieen van verkoop en de processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december
1819 die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen onder
Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele 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 )
Boer de Andries Edzers Drachten Schipper jaar 1837
Boer de Andries gehuwd met Hemmersbach Katharina, 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)
Boer de Andries, 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)
Boer de Anne D. te Gaast wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen
van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Boer de Anne Douwes en Meulen van der Sjouke Piekes beide Korenmolenaars wonend op de Joure dat beide een
document tekenen waarin zij bij deze aan de Grietman en Assessoren die mede tekenen beloven en zich solidair
verbinden om de op de som waarop zij ter zake het graan door hun te gebruiken de Bakkerijen over den jare 1817
gemalen wordt de Grietman is Vegelin van Claerbergen P. B. J. (Pieter Benjamin Johan) en de Assessoren Everts A.
(Arend) , Krijns Wyberen, Dalmolen H. jaar 1817 (4)
Boer de Anne Douwes 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)
Boer de Anne H. heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) van de
gemeente Augustinusga wordt vermeld op de Staat van schulden ten laste van de Gemeente Augustinusga over de jare
1814 waarop Authorisatie wordt verzogt om dezelve te mogen voldoen uit de kas van onvoorziene uitgaven enz. jaar
1815 (3)
Boer de Anne Hindelopen Hulpagent Met Signalement jaar 1916
Boer de Anne Hobbes , Koopman te Leeuwarden wonende, hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van
Vriesland dat hij ondanks verzoeken aan de gemeente nog steeds niet betaald is wegens levering pieken in 1814 enz.
jaar 1816 (1)
Boer de Anne Hobbes : onderwerp de afgeleverde Pieken, dat deeze aan geene wrakheid enz. maar de rapporten
bevestigen dat er bij de 4e comp. 13, 5e Comp. 21 en 6e Comp. 16 Pieken onbruikbaar zijn enz. maar ze zullen wel niet
goed bewaard zijn enz. ondertekend door de schout van de Gemeente Ee, Assen van J. enz. jaar 1814 (2)
Boer de Anne Hobbes betreft een betaling van fl. 975.= maar dat er in degemeente kas van Vrouwenparochie geen geld
meer is en dat hij maar moet wachten enz. jaar 1815 (3)
Boer de Anne Hobbes hij heeft nog tegoed van Leeuwarden f. 210.= voor de levering van 150 Pieken maar dat er een
aantal wrak en ongeschikt waren enz. jaar 1814 (1)
Boer de Anne Hobbes hij vezoekt om betaling van 260 guldens wegens geleverde pieken enz. jaar 1814 (1)
Boer de Anne Hobbes wegens herhaalde aanmaningen voor zijn geleverde Pieken aan de Gemeente Franeker enz. enz.
jaar 1815 (1)
Boer de Anne Hobbes wegens het leveren van 220 Pieken tot wapenen der manschappen der Landstorm en wordt
daarvoor betaald uit de kas van onvoorziene uitgaven van de Gemeente Burum over den jare 1814 , jaar 1815 (2)
Boer de Anne Hobbes wegens leverantie van 150 Pieken en 120 Pieken , wordt vermeld op een staat der reeds gedane
betaling uit het fonds van Onvoorziene uitgaven van den dienst van 1814 wegens de Gemeente Anjum enz. jaar 1815
(2)
Boer de Anne Hobbes, Kerkvoogd van de Martinikerk te Workum ontvangt jaarpagt van de Stadshuis ,
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)
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Boer de Anne Hobbes, 672 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)
Boer de Anne Jans betaald fl. 5.92 voor Sooden steken, 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)
Boer de Anne Jans, Huisman te Lippenhuizen , Hij tekent met anderen in qualiteit als gecomiteerde van de Armenkas
van Beetsterzwaag zij beklagen zig dat ze geen antwoord hebben ontvangen van de Gouveneur van Vriesland op hunne
klacht van 28 Mei 1814 ook al omdat er in 1798 een duidelijk accoord is gemaakt enz. enz. jaar 1815 (5)
Boer de Anne Jeens te Drachten 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)
Boer de Anne Jeens, 2e Luitenant 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)
Boer de Anne Jeins te Drachten, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Opeinde enz. enz. jaar 1822 (1)
Boer de Anne Met signalement Hulp Agent van Politie Hindelopen jaar 1915 (2)
Boer de Anne, 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)
Boer de Anne, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Boer de Anne, 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
Boer de Annigjen Gerbrands, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente
Weststellingwerf 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 (8)
Boer de Antje Luitzens te Franekeradeel, 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)
Boer de Antje Tjallings betreft een aantekening van de Ontvanger van Sneek voor bewijzen van onvermogen enz. jaar
1841 (2)
Boer de Antonius, Fuselier 6e Afdeeling Infanterie * 28-12-1820 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 1840 (4)
Boer de Arend Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en
Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder
(Zuiderpolder) te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar
1823 (18)
Boer de Arend J. te Heerenveen hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst
gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke
bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)
Boer de Arend Jans---- Klazen Paulus plaatsvervanger van Boer de Arend 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 Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)
Boer de Arend Jans 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)
Boer de Arend Yntzes Deurwaarder geeft te kennen dat hij geïnformeerd is dat de Deurwaarder Executant enz. jaar
1814 (1)
Boer de Arend Ynze te Heerenveen, Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl.
365.= bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders der directe belastingen die in 1821 voor de provincie
werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)
Boer de Arend Ynzes te Heerneveen hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr.
Heerenveen jaar 1825 (2)
Boer de Ate Piebes 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)
Boer de Ates Piebe 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)
Boer de Atje S. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden
vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz.
enz. den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Boer de Atje S., hij staat vermeld op de Staat van uitgaven voor Publieke feesten in Lemmer jaar 1814 , 4 kolommen
met o.a. de geleverde goederen en aanmerkingen enz. jaar 1814 (3)
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Boer de Atje Sjeerps, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data
enz.jaar 1828 (4)
Boer de Atte Pieters Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Boer de Atte Pjebes, 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)
Boer de Atte Siebes 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)
Boer de Attjen Seerps---- Ellinkhuizen Seerp Jarig * 05-01-1820 Oudeschans z.v. Ellinkhuizen Hendrik en Boer de
Attjen Seerps Beide overleden , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Stad Hindelopen en wel
Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen enz. jaar 1839 (8) (17)
Boer de Atze Joostes * 24-03-1798 zoon van Boer de Joost en Pieters 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 vrouw Grietje met als kapitein Jensma Jurjen enz. jaar 1817 (4)
Boer de Atze S., 108 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)
Boer de Auke 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 1890 (2)
Boer de Auke Annes, 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)
Tichelaar 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)
Boer de Auke F. 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)
Boer de Auke H. 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)
Boer de Auke---- Jong de Frans hij is benoemd als lid der zetters in Workum i.p.v. Boer de Auke, enz. enz. jaar 1883
(4)
Boer de Auke K., 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)
Boer de Auke L. , 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)
Boer de Auke naar de Middelandsche Zee, 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 1891 (2)
Boer de Auke naar de Oostzee, 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 1891 (2)
Boer de Auke naar de Oostzee, 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 1891 (2)
Boer de Auke naar de Oostzee, 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 1891 (2)
Boer de Auke naar de Oostzee, 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)
Boer de Auke naar de Oostzee, 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 1890 (2)

9725

Deel 2
Blz. 126
00-00-1893

6631

1066
02-09-1814

6418

270
21-06-1817

6254

188-4
23-02-1815

6422

475
14-10-1817

6422

461
29-09-1817

6422

500
17-10-1817

9725

Deel 2
Blz. 145
00-00-1894

9725

Deel 2 Blz..
112, 123,
00-00-1894

Boer de Auke naar Java, 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)
Boer de Auke Rienks geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen
Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de
algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in
aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en Bakkeveenster verlaat van
welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom
van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut
kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u
verzoeken om de eigenaren enz. enz. ook een aantal verklaringen Jaar 1814 (9) dossier (20)
Boer de Auke Rienks---- Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Oost Stelligwerf ondertekend een brief aan de * 7
januari 1791 Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zich bij hem heeft aangediend Boer de
Rienk Aukes Veenbaas te Haulerwijk zoon van Boer de Auke Rienks en Wijk van Jakobije Alles te Haulerwijk
wonende en deze verzocht een certificaat om in het huwelijk te gaan enz. jaar 1817 (1)
Boer de Auke Rienks, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum
Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting
enz. enz. jaar 1815 (5)
Boer de Auke Sjoerds * 18-03-1794 Woudsend zoon van Boer de Sjoerd Aukes en IJdes Wijbkjen (zie ook onder
Bouma Auke * 20-03-1794) 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)
Boer de Auke Sjoerds---- Dotinga D. T. plv Grietman van Rauwerderhem ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boer de Auke Sjoerds wegens het niet uitschrijven van hem enz.
jaar 1817 (1)
Boer de Auke Sjoerds---- Eijsinga T. A. J. (Tjalling Aedo Johan )van Grietman van Rauwerderhem ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boer de Auke Sjoerds alleen bij hen
bekend zijn omdat hij zich in de trouw aangaf en bij die gelegenheid ontdekt dat hij niet in 1815 had geloot enz. jaar
1817 (1)
Boer de Auke T. , 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)
Boer de Auke, 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 (14)
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Boer de Auke, 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 (14)
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Boer de Auke, 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 (14)

9725

Deel 2 Blz..
163
00-00-1894

Boer de Auke, 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 (14)
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Boer de Auke, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

3698

6869

26-02-1825
21-A

6866

04-02-1825
28-B
833-2
24-08-1841
Westdongeradeel
1070-8
236-278
28-10-1840

8380

8308

Boer de Auke, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)
Boer de Aukje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Boer de B. A. Schipper 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)
Boer de B. A., 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)
Boer de B. B. te Holwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van
de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Boer de B. D. 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)
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Boer de B. F. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Boer de B. F. te Koudum 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)
Boer de B. H. , ---- 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)
Boer de B. H. Lang v.d. F. K., ----- Stender A. L., Lang v.d. F. K., Boer de B. H. en Visser F. J. Een handgeschreven
brief met de hantekening van alle vier, Onderwerp Bedijking en een onverdeelde gemeenschapelijke beweiding op
Ameland enz. jaar 1879 (7)
Boer de B. J. Kapitein op de Dorothea jaar 1838
Boer de B. R. ---- Boer Michiel Egberts van beroep Huisman te Smallinger Opeinde het betreft een antwoord aan de
Gouverneur van de gecommitteerden van het Vallaat in de Rottevalle opzijn ingediende Request dat hij is aangeslagen
voor 3 Campen land gelegen bij het Vallaat van Rottevalle zij (= Boer de B. R., Bakker J. H., Veen v.d. W. W.)
ondertekenen dit document, verder aanwezig een verklaring bij de Notaris Wilhelmij Gerrit te Bergum afgelegd door
Meer van der Minne Teekes oud 60 jaren en Arbeider, Gorter Rommert Aukes (hij ondertekend ook) oud 60 jaren en
van beroep Meester Gortmaker, Sijtsma Gauke Jans (ondertekend als Sietzema G. IJ) oud 53 jaren van beroep
Huisman, Leij van der Rindert Geerts (hij ondertekend ook) oud 50 jaren van beroep Huisman,Veenstra Klaas
Brandjes (hij ondertekend ook) oud 46 jaar van beroep Castelijn en Henstra Johannes Heinses oud 44 jaar van beroep
Arbeider welke eenstemmig verklaarden waar te zijn dat hun zeer bekend is de drie Campen enz. zij ondertekenen alle
dit document verder wordt genoemd Linden van ….? te Beetsterzwaag, Geukes Jan als landeigenaar verder
ondertekend de Castelijn Wadmans Jan en Westra Cornelis vanb beroep Commies wonende te Bergum ook dit
document enz. jaar 1815 (12)
Boer de B. R. ---- Egberts Migchiel van beroep Boer en Huisman te Smallinger Opeinde ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij ten onregte wordt vervolgt om te betalen ter zake contributie voor het
hernieuwen van de Sluis in de Rottevalle tevens een Quotisatie op de omslag tot het hernieuwen van deze Sluis waar in
genoemd Gorter Rommert Aukes, Boer de B. R., Veen van der E. Y., Bakker J. H., Veen van der H. H., Lambarts
Wietze L., Veenstra A. K., Camminga R. J., Sietzema G. J., Leeuwen van E. L. Deurwaarder, de navolgende personen
onderteken Veen van der Kartst Jans Notaris, Pol Pieter Andries 66 jaar, Veenstra Roel Durks 58 jaar, Boer de Jan
Sietzes 55 jaar alle Huislieden te Smallinger Opeinde, Zaveele J. S., Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) de
Grietman enz. jaar 1815 (8)
Boer de B. R. .---- Brantsma W. T. staat vermeld in een document als benoemd in de vacerende zettersplaatsen te
Oudega als Zetter samen met Rensma J. H., Boer de B. R., Jong de T. H., Faber M. H. ondertekend door de van de
Gemeente Oudega enz. jaar 1815 (1)
Boer de B. R. hij ondertekend namens de Gemeente Oudega navolgend document>> Folkersma Sipke Folkerts,
Kastelein in de Rottevalle, tot vinding ener scheiding van de z.g. Speklaan beginnend aan de westkant van de Vier
Roeden en tot aan de sloot ten westen en het land van Bakker Jan Hendriks enz. enz. jaar 1815 (2)
Boer de B. te Sondel staat als aan wien wordt uitgevoerd de wijn en gedistilleerd vermeld in een door Swinderen van
G. R. G. (Gerard Reinier Gerlacius) Jhr. Grietman van Gaasterland ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de
hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Boer de B. U. 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)
Boer de Bareld Rienks , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Oudega in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Boer de Bareld Rienks te Oudega (Sm) Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Boer de Bareld Rienks te Oudega ,Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Opeinde enz. enz. jaar 1822 (1)
Boer de Bareld Rienks---- Veen van der Eedsge Iemes en Boer de Bareld Rienks beide wonende te Rottevalle en
gecommitteerden uit de Grondeigenaren van Rottevalle ondertekenen een document betreffende de betaling en het
herstel van de vallaat in de Rottevalle zo aan geleverd Hout-IJzerwerk en Arbeid enz. jaar 1814 (5)
Boer de Barend, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Boer de Bartel Rienks wonende te Rottevalle, geef samen met anderen met eerbied te kennen dat zij door alle
Grondeigenaren van de Rottevalle benoemd zijn enz. om de herstellinging der Vallaten en Vaarten in de Rottevalla te
handelen en zo mogelijk enz. jaar 1814 (4)
Boer de Barteld L. 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)
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Boer de Bartele L., 60 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)
Boer de Bartele L., 93 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)
Boer de Bauke F. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden
der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen
van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van
de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Boer de Bauke Freerks---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester en Blok K. (Klaas) de Secretaris van
de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
dat het request van Boer de Bauke Freerks dat zijn zoon Boer de Freerk Baukes en zou geboren zijn in het jaar 1797
maar na onderzoek blijkt dat uit het Doopboek dat hij geboren is op 20 januari 1876 endat hij dus uit onwetendheid een
nummer heeft geloot voor de Militie enz. jaar 1816 (2)
Boer de Bauke Freerks van beroep Schuitschipper wonende te Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zijn zoon Boer de Freerk Baukes die bij hem vaart als
Schippersknegt in het jaar 1815 verpligt is geweest om mede te hebben geloot voor de Landmilitie en hij gedacht had
dat zijn zoon vrij was van de opschrijving voor dat jaar enz. jaar 1816 (4)
Boer de Bauke 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)
Boer de Bauke 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)
Boer de Bauke 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)
Boer de Bauke Workum Schip de Geertruida, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Boer de Bauke Workum Schip de Geertruida, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Boer de Baukje Keimpes te Leeuwarderadeel, 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)
Boer de Baukje Keimpes, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in
de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)
Boer de Baukje Keimpes, 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 (7)
Boer de Baukje Keimpes, 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 (16)
Boer de Baukje Keimpes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12)
Dossier (20)
Boer de Baukje Keimpes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 14-20 der kinderen van de Gemeente
Leeuwarderadeel 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 (11) dossier (17)
Boer de Berend Harmens---- 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)
Boer de Bernardus H. te Lemmer, onderwerp: zijn huis enz. jaar 1818 (2)
Boer de Bernardus, 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)
Boer de Betting . Harlingen Schuitschipper
Boer de Betting A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het
branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der
ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met
vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
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Boer de Betting Alberts wordt vermeld in een document; eene opgaaf van het personeel der ambtenaren gestationeerd
op s’Rijks uitlegger in het Vriesche Gat, bezuiden de Engelsmansplaat met bijvoeging hunner functie en tractementen
jaar 1825 (2)
Boer de Betting nr. 185 in wijk H. 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)
Boer de Bocke Aizes,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)
Boer de Boetius Renoldus 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)
Boer de Boijen Pieters, Huisman en wonende te Stiens dat hij heeft een breuk, dat deze lichaamskwaal hem ongeschikt
maakt voor den dienst enz. tevens het bericht dat hij wel goedgekeurd kan worden ook al omdat hij o.a. paard kan
rijden zonder zadel enz. enz. jaar 1814 (3)
Boer de Boijen Pieters, Huisman en wonende te Stiens dat hij heeft een breuk, dat deze lichaamskwaal hem ongeschikt
maakt voor den dienst enz. tevens het bericht dat hij wel goedgekeurd kan worden ook al omdat hij o.a. paard kan
rijden zonder zadel enz. enz. jaar 1814 (3)
Boer de Bokke H. 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)
Boer de Bokke Uiltje---- Kate ten Pieter President Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de verregaande ongeregeldheden door zeer kwade personen bedreigd werden
enz. zoals Faber Okke Sjoerds Sergeant bij de Landstorm in de herberg de Stads Dienaar een slag toegebracht deze
beledigde is Boer de Bokke Uiltje arbeider bij de heer rengers, en glazen ingeslagen bij Teerns van Jelle Sipkes en
laatstleden zondag door Faber Okke Sjoerds en Carolus Jelle Jelles (de Jonge) Fourier bij de Landstorm beschuldigd
(ieder) een meisje geweldig geschonden of verkracht te hebben verder genoemd de personen die alhier doorgaand last
heeft zijn Kuiper Harmen Corporaal, Faber Okke Sjoerds , Carolus Jelle Jelles (de Jonge) en Carolus Pieter Corporaal
enz. jaar 1815 (2)
Boer de Bokma (Bokma Boer de Meind.)---- Suringar P. J. Majoor van het 2e Bataillon Landstorm, Onderwerp: de
President Burgemeester van Leeuwarden informeert de Gouveneur dat eerstvermelde enz. heeft geproponeerd om
nademaal aan de heer Feddes C. C. als Kapitein bij het 2e Bataillon Landstorm zijn ontslag is verleend en de Kapitein
Pieters Gerben te verplaatsen enz. en mede de 1e Luitenant Wijbrandi P. enz. en Feits L. Kapitein den 2e luitenant
Wicheren van H. als 1e luitenent en Bokma Boer de Meind. Enz. enz. jaar 1814 (1)
Boer de Bonne A. , 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)
Boer de Bonne U. , 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)
Boer de Bonne Wiegers Huisman te Brongerga, Hij is lid van het collegien van Zetters van Mildam enz. jaar 1823 (3)
Boer de Bonne Wiegers hij is borg voor Libbenga Marten Pieters 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 )
Boer de Bonne Wiegers huisman te Brongerga koper van een perceel no. 5( en het vijfde na 12e = 2 e deel) ---Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoopen 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 provisionele 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 ( 92 )
Boer de Bonne Wiegers Landeigenaar en Huisman te Brongerga hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3)
Boer de Bonne Wiegers te Brongerga staat vermeld in een document dat hij als schatter voor de belasting op het
personeel dienst 1823 resp. benoemd, beedigd en werkzaam geweest is enz. jaar 1825 (6)
Boer de Bonne Wiegers 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)
Boer de Bonne Wiegers, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Mildam in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Boer de Bonne, ----- Houwen Jacob Menno Arr. Schoolopziener, lid van het college der zetters van de belastingen
i.v.m. het overlijden van Boer de Bonne op 05-02-1918 jaar jaar 1918 (2)
Boer de Boote Jentjes Pottebaker te Workum ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie
als Postdistribiteur te Workum (2) jaar 1841
Boer de Botte Hemelum Politiedienaar Met Signalement jaar 1916
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9725

Boer de Bouke K., 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)
Boer de Bouke Tijmons * 11-10-1794 z.v. Boer de Tijmon Dirks en Cornelis Aaltje 25 is zijn volgnummer, hij staat
vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga
R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is
verleend enz. jaar 1817 (4)
Boer de Bouwe 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)
Boer de Bouwe Annes , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Roordahuizum in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Boer de Bouwe Annes Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Boer de Bouwe Annes Huisman te Roordahuizum 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)
Boer de Bouwe Annes Huisman te Roordahuizum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang Roordahuizum enz. enz. jaar 1822 (1)
Boer de Bouwe Annes, 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)
Boer de Bouwe Broers 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)
Boer de Bouwe Broers wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van de bevoegden tot het kiezerschap in de
Grietenij Idaarderadeel opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de
zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van deze Gemeente enz. jaar 1841 (5)
Boer de Bouwe S. 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)
Boer de Bouwe S. te Sloten 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)
Boer de Bouwe staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die
Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren
en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel,------ Hottinga van Willem Hanses, beurtschipper van Sloten op
Amsterdam , Onderwerp ; het verschepen van 22 runderen komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de
gevreesde longziekte enz. enz. de koeien zijn van de navolgende personen, Boer de Bouwe Sybrands kastelein te
Sondel, Tromp Rintje Klazes Landbouwer te Nijemirdum, Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe
koopman te Sloten bij Amsterdam, worden verder nog genoemd Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik in de
wouden achter Balk, Geerts Harmen te Amsterdam , Boersma Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum,
Schubard Johannes schipper , Kramer Bauke, Koopmans Ulbe Alberts te Oosterzee, jaar 1841 (7)
Boer de Brant J. , 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)
Boer de C. Amsterdam Neuv…... Kapitein op de Concordia jaar 1840 (Schiermonnikoog)
Boer de C. Bouwes 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)
Boer de C. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Boer de C. J. , .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar
L. te Nes, vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van
Harlingen naar Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief
getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins,
Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Boer de C. J.---- Trip H. De gefailleerde Ontvanger, Onderwerp de President Burgemeester Haytema S. P. (Salling
Pieters) van Stavoren en de Burgemeester Siedses G. S. van Stavoren verzoekt om een Extract Vonnis dezer zaak enz.
enz. wordt verder in genoemd Keuchenius G. Ontvanger der Belastingen en Boer de C. J. Gemeenteontvanger Haga
….? Advocaat te Sneek enz. jaar 1818 (9)
Boer de Christoffel 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)
Boer de Corn’s Tijs , 1e Regiment Infanterie 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 1876 (2)
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Boer de Cornelis Bouwes---- Jaarsma Gerben Willems en Boer de Cornelis Bouwes het betreft arresten wegens
verschuldigde belastingen en er wordt verzocht door de ontvanger Tresling ….? te Koudum de in beslag genomen
goederen te mogen verkopen enz. jaar 1815 (1
650
Boer de Cornelis Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits
02-09-1818
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)
541G
Boer de Cornelis Jansen---- Boer de Jan Cornelis * 07-11-1794 z.v. Boer de Cornelis Jansen en Tjeerds Martjen 21 is
25-10-1817
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)
541G
Boer de Cornelis Jansen---- Boer de Tjeerd Cornelis * 20-11-1796 z.v. Boer de Cornelis Jansen en Tjeerds Martjen 7 is
25-10-1817
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)
Deel 2
Boer de Cornelis naar Indie, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
Blz.44, 46
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
00-00-1883
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883
(4)
Deel 2
Boer de Cornelis naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
Blz.48
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
00-00-1883
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Deel 2 Blz.
Boer de Cornelis naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
50, 54, 55
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
00-00-1884
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (6)
Deel 2
Boer de Cornelis naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
Blz.57
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
00-00-1885
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)
Deel 2 Blz.61 Boer de Cornelis naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
00-00-1886
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)
Deel 2
Boer de Cornelis Thijs, 7 e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
Blz. 9
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
00-00-1877
jaar 1877 (2)
744/15-9
Boer de Cornelis Tijmens Kapitein op de Concordia jaar 1841 (4)
30-07-1841
Deel 2
Boer de Cornelis Tijs , 7e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor
Blz.15
in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de
00-00-1878
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Deel I
Boer de Cornelis Tijs , Depot 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan
Blz. 70
nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van
00-00-1873
12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Deel 2
Boer de Cornelis Tijs, 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
Blz.6
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
00-00-1876
jaar 1876 (2)
Deel I
Boer de Cornelis Tijs, 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
Blz. 78
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 1200-00-1875
09-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar 1875 (2)
Deel I
Boer de Cornelis Tijs, Dept 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
Blz. 74
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 1200-00-1875
09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)
379
Boer de Cornelis Y. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
03-06-1819
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
453
Boer de Cornelis Yntes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
03-05-1822
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest,
document jaar 1822 (2) alles (13)
1312
Boer de Cornelis, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
05-10-1917
van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1917 (5)
191-25?
Boer de Cornelis, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen
06-03-1814
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)
1306
Boer de Cornelis, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
06-09-1916
griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (4)
1031
Boer de Cornelis, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale
01-08-1917
griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar
1917 (5)
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Boer de Cornelis, 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)
Boer de Cornelis, 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)
Boer de Cornelis, 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
Boer de Cornelis, 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)
Boer de D. ---- Boer de Gebroeders, Scheepsbouwers te Lemmer een handgeschreven brief ondertekend door Boer de
D. die kennis geven dat op hun werf worden gebouwd vier sleepkanen die te groot zijn om door de Tuitjezijlsbrug te
varen daarom het verzoek dat deze via Stavoren mogen varen enz. jaar 1912 (5)
Boer de D. D. de weduwe te Schettens 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)
Boer de D. de weduwe te Bergum, 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)
Boer de D. H. , ---- 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)
Boer de D. H. , .---- 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)
Boer de D. H. , 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)
Boer de D. H. te Burgwerd 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)
Boer de D. Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en verzoekt om 12 personen als musikanten bij
het Bataillon aan te stellen waarvan eerstgenoemde er 1 is enz. jaar 1818 (3)
Boer de D. J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij
alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat
zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)
Boer de D. J. te Schettens 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)
Boer de D. J. te Schettens 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)
Boer de D. J. te Schettens 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)
Boer de D. J. te Schettens 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)
Boer de D. J. te Schettens 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)
Boer de D. J. te Schettens 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)
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Boer de D. K. te Arum 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)
Boer de D. K. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied
bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten
bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Boer de D. M. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag
enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Boer de D. M.de weduwe 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)
Boer de D. S. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der
Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van
belastbaarheid zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz.
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Boer de D. 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)
Boer de D. W. , ---- 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)
Boer de D. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in
de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen
kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Boer de Daniel naar de Oostzee, 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 1885 (2)
Boer de Daniel naar de Oostzee, 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 1885 (2)
Boer de Daniel naar de Oostzee, 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 1886 (2)
Boer de Daniel, 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 1886
(2)
Boer de de Gebroeders---- Nieveen H. Directeur van de Groninger – Lemmer Stoomboot My. Kantoor houdende te
Groningen die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (2 stuks) ( waarvan 1 met een gedrukt
Briefhoofd) om de Zeeboten die de dienst tussen Amsterdam en Lemmer onderhouden en wel de “Amsterdam” ,
“Lemmer”, Groningen III” en “Groningen IV” voor onderhoud naar de Werf van de Gebroeders de Boer en dit niet
anders kan dan bij afwisseling enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1908 (9)
Boer de de Gebroeders---- Wassenaar H. Schipper van de bij de Gebroeders de Boer te Lemmer in aanbouw zijnde
sleepkast lang 39 meter breed 6.50 meter die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om door
de Tuitjezijl naar zee te mogen varen met het schip de “Dorothea”waarvan de eigenaar is Althuisius K. G. enz. en
verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1908 (4)
Boer de de weduwe te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de
M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en
Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Boer de de weduwe 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)
Boer de de weduwe 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)
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Boer de Dieuwke te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen
van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Boer de Dirk ---- Vlieland, een document dat gaat over het Armen Weeshuis dat sinds 1689 bestaat dat zij van die tijd
het octrooi hebben om van iedere buitenschipper op den eiland wonende 6 guldens mag heffen na een behouden reis dit
document is te Den Haag ondertekend door Bleiswijk P., Colterbooke C. en Blok B. enz. tevens een brief van de
Maire en leden van de Raad betreffende het onderhoud van de Equipagien van het Smakschip de Vrouw Geerdina en
het Brikschip de Hoffnung tesamen 11 personen ondertekend door Wiggerts C., Boer de Dirk en Blom A. enz. Jaar
1814 (7)
Boer de Dirk Agent van Politie Sneek Met Signalement jaar 1916
Boer de Dirk C., 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)
Boer de Dirk J. 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)
Boer de Dirk Martens Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een
request aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in
de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling en bijgaand een behoorlijk
gelegaliseerd attest ondertekend door de navolgende personen Buisman Jan Dirks, Boer de Dirk Martens, Metzelaar
Klaas Pieters allen ongehuwd wonende te Harlingen vallende in de termen van de Landmilitie en Zee van der Bart
Feddes van beroep Koopman, Buma Aardenburg Sybout onderwijzer der jeugd, Feenstra Roelof Mr. Hovenier,
Cuipers Henricus IJzerkramer, Hoeve van der Cornelis Piers Slotmaker, Lautenbach Cornelis Dirks Mr. Schoenmaker,
Dijkstra Johannes Klaases Mr. Bakker, Hamstra Geert Roelof Winkelier allen gehuwd en wonende te Harlingen
verklaren dat Braam Jan Jurjens Timmerknegt enz. eenigste zoon en kind is van Rooij de Marijke Jochems en Braam
Jurjen Jans die zig schuldig heeft gemaakt aan langdurige openbare dronkenschap en zeer slordige levenswijze en zijn
vrouw reeds in Maart 1813 heeft verlaten en naar St. Jacobi Parochie is gegaan enz. enz. enz. jaar 1814 (9)
Boer de Dirk Met signalement Agent van Politie Sneek jaar 1915 (3)
Boer de Dirk naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880
(2)
Boer de Dirk naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881
(2)
Boer de Dirk naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883
(2)
Boer de Dirk naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880
(2)
Boer de Dirk naar Hamburg, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882
(2)
Boer de Dirk P. de weduwe, wordt vermeld in een akte betreffende dat zij is aangemaand om binnen 14 dagen te
betalen aan de ontvanger Rijksbelastingen te Bolsward haar schuld over 1835 en 1836 te voldoen en zij heeft enz. Jaar
1837 (7)
Boer de Dirk Pieters, Schutter uit Baarderadeel zou niet naar Leeuwarden maar naar Leeuwarderadeel ter woon zijn
vertrokken enz. jaar 1840 (6)
Boer de Dirk 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)
Boer de Dirk te Groningen, (buiten de Ellingsplaat), Stukken betreffende de Stoombootdienst van voornoemde
varende van Workum over Bolsward naar Sneek, ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten jaar 1872 (37)
Boer de Dirk---- Wiensjes Tienks geboren 03-01-1790 opTerschelling van beroep Grofsmid te Arum, zoon van
Rimmerts Tjerk en Pieters Doetje fuselier bij het 1e Bat. Infanterie Onderwerp: zijn request om van den dienst
onslagen te mogen worden aangezien hij te Arum woont enz., verder de Gouveneur van Vriesland vraagt advies
betreffende de vrijstelling van de Militaire dienst van Wijnjes Rimmert Tjerk verder een brief waarin hij genoemd
wordt Winjes Rimmert Tierks, ook een certificaat van de schout van Terschelling, ook een verklaring dat hij de enigste
zoon is die voor zijn vader het brood moet winnen ondertekend door Groeneveldt Hend’k, Pasma Hendrik J. en Boer
de Dirk jaar 1814 (2) dossier (12)
Boer de Dirk, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916
(3)
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Boer de Dirk, 102 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)
Boer de Dirk, 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)
Boer de Dirk, 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)
Boer de Dirk, 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)
Boer de Dirk, 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)
Boer de Dirk, 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 1871 (2)
Boer de Dirk, 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 1871 (2)
Boer de Dirk, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)
Boer de Dirk, 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)
Boer de Doede Gerbens * Oppenhuizen 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)
Boer de Doede gerbens 446 Hommerts 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)
Boer de Doede Gerbens 555 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)
Boer de Doede Gerbens 555 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)
Boer de Doede Gerbens 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)
Boer de Doeke Idserts , meer dan 60 jaar oud te Burum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822
in genoemde plaats ontvang Kollum, enz. enz. jaar 1822 (2)
Boer de Doeke Idzerds, Landbouwer te Burum betaald voor 3 Kerkegraven op het Kerkhof, Rekening en
verantwoording van het Kerkpastorie en Schoolbestuur van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812,
1813 en 1814 geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815 (5) (dossier 15)
Boer de Doeke Idzers, 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)
Boer de Doeke Idzerts een Boerderij 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)
Boer de Douwe Annes 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)
Boer de Douwe Attes Landbouwer te Smallebrugge Onderwerp; Het plaatsen van houten bakens voor het Slotermeer
op zijn land, jaar 1855 (4)
Boer de Douwe Cornelis 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)
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Boer de Douwe Cornelis te Almenum 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)
Boer de Douwe Douwes te Het Bildt 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)
Boer de Douwe H , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
Boer de Douwe H. , 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)
Boer de Douwe H. , 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)
Boer de Douwe H. , 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)
Boer de Douwe H. , 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)
Boer de Douwe H. , 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)
Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Boer de Douwe H. , 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)
Boer de Douwe H. , 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)
Boer de Douwe H. , 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)
Boer de Douwe H. , 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)
Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)
Boer de Douwe H. naar N. A. , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895
(2)
Boer de Douwe H. naar New York, 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
Boer de Douwe H. naar New York, 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)
Boer de Douwe H. naar New York, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892
(2)
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Boer de Douwe H. naar New York, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895
(2)
Boer de Douwe H. naar New York, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895
(2)
Boer de Douwe H. naar Noord Amerika, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1892 (2)
Boer de Douwe H. naar Noord Amerika, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1892 (2)
Boer de Douwe H. naar Noord Amerika, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1893 (2)
Boer de Douwe H. naar Noord Amerika, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1894 (2)
Boer de Douwe H. naar Noord Amerika, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1894 (2)
Boer de Douwe H. naar Noord Amerika, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1894 (2)
Boer de Douwe H. Schiermonnikoog 3e Officier op Obdam 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)
Boer de Douwe H. Schiermonnikoog 4e Officier op Werkendam komt voor als kapitein van gemeld schip in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1892 (2)
Boer de Douwe H. 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)
Boer de Douwe H. 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
Boer de Douwe Hendrik , 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)
Boer de Douwe Hendrik naar Amerika, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1892 (2)
Boer de Douwe Hendrik naar New York, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1892 (2)
Boer de Douwe Hendrik, 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)
Boer de Douwe Hendrik, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Boer de Douwe J. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast
hebben van enz., zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de
zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890
(3)
Boer de Douwe J. wordt vermeld als lid van de Grietenije Raad van het eiland Ameland met als onderwerp vrijdom
van de grondlasten voor onbebouwde eigendommen enz. jaar 1818 (3)
Boer de Douwe J., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens
genoemd document jaar 1816 (4) dossier (21)
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Boer de Douwe Jans moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e
Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 26926-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Boer de Douwe Jans, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van
inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en
uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
Boer de Douwe Jans, 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)
Boer de Douwe Jans, 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)
Boer de Douwe Jans, 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)
Boer de Douwe Jans, 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)
Boer de Douwe Jans, 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)
Boer de Douwe Jans, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den
Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk
met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Boer de Douwe Jans, 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)
Boer de Douwe Korn’s te Achlum, 2e Luitenant als zodanig voorgedragen bij de krijgsraad van het 13e Bataillon enz.
jaar 1814 (2)
Boer de Douwe L. en Rijsen van H. J. beide borgen voor Bouwstra Lieuwe Roelofs ,Hij is pachter van een perceel aan
der Koudumer Slaperdijk te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen) met
o.a. Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,
rendement en een kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3)
Boer de Douwe Lyckles te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan
van Quotifisatie op hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds
door de heer prefect enz. enz. en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse
hij betalen moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Boer de Douwe Martens , 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)
Boer de Douwe Martens hij is de hoogst biedende voor de pacht van de Hooge- of Klaarkampsterbrug over de
Dokkumer Ee of Trekvaart van Leeuwarden naar Dokkum met als borgen Osinga Pier Nammes en Gatsonides Hendrik
IJsbrand enz. jaar 1856 (5)
Boer de Douwe Mertens, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
overtreding enz. (9)
Boer de Douwe nr. 153 in wijk C. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document
Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en
tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den
jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Boer de Douwe Olieslager te Sijbrandahuis. Hij wordt vermeld in een lijst van Proces verbaal van bekeuringen jaar
1824 (5)
Boer de Douwe Pieters zijn erven , de eigendommen ( een halve Morgen Bouwland) zijn niet ingeschreven en zij
verzoeken enz. enz. jaar 1822 (1)
Boer de Douwe Pieters zijn erven , Onderwerp een zeker stukje bouwland op het Oude Bildt onder Sint Jacobi
Parochie wat gebruikt wordt door Kuiken Pieter Jans deze handgeschreven brief is ondertekend door de zetters der
belastingen Wassenaar Sjoerd Pieters, Koning Ouwe W. , Schenhuis J. J. , Wassenaar K. B., Wassenaar C. W. ,
Wassenaar K. A. jaar 1822 (1)
Boer de Douwe S. te Sijbrandaburen Onderwerp een procesverbaal wegens verkeerde aangifte van zijn Paard jaar 1824
(4)
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Boer de Douwe Sjoerd, Handgeschreven brief met handtekening van Douwe Sjoerd de Boer te Leeuwarden en
daarvoor in de Provincie Groningen en Utrecht (3)
Boer de Douwe staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige
tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend
door de Schout van Tjerkwerd Oneides C. (Catrinus) , Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger,
Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus
besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)
Boer de Douwe Symons (Vroedsman) , Boer de Anne Hobbes, 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)
Boer de Douwe T., 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)
Boer de Douwe Tjeerks 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)
Boer de Douwe, Olijslager te Sijbrandahuis, gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring
wegens verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2)
Boer de Douwe, 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)
Boer de Douwe, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Boer de Douwe, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Boer de Durk Oudehorne Veldwachter te Schoteland jaar 1918(5)
Boer de Durk S. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard
op een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum,
Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum
en Ydaard (53)
Boer de Durk S. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard
op een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum,
Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum
en Ydaard (53)
Boer de Durk te Oudehorne zijn aanstelling als Veldwachter van Schoterland jaar 1919 (2)
Boer de E. 24 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Boer de E. Dronrijp Ligplaats Nieuw te openen dagelijksche dienst Schip de Prins van Oranje , Dossier met
Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende
deze publicaties 1882-1918Dossier (7)
Boer de E. gehuwd met Hylkema Akke Hettes, 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)
Boer de E. H. Hieslum 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)
Boer de E. J. , Koopman te Joure gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend om met zijn motorboot
“Zwaluw IV” enz. enz. (vergunning Rose) Jaar 1909 (1)
Boer de E. J. te Elsloo, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts
Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de
vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en het aantal en soort van dieren, Jaar 1841 (5)
Boer de E. J. te Oldeberkoop, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts
Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de
vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en het aantal en soort van dieren, Jaar 1841 (7)
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Boer de E. P. 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)
Boer de Ebbe Jans de 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)
Boer de Eebe J. 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)
Boer de Eelke Annes te Joure de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den
aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Boer de Eelke, 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)
Boer de Eeltje Klazen, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die
tegevolge van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden
ontslagen enz. jaar 1837 (6)
Boer de Eeltje Paulus Schelpenvisser jaar 1838
Boer de Eert Egberts---- Sikkema Betske Timmes weduwe van Haak van der Pieter Eerents van beroep Tapperske
wonende te Wouterswoude zij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom
genaamd Wouter Wouds Tolhek met als borg Boer de Eert Egberts en Sikkema Elto Timmes ook aanwezig de
voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en
gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland
enz. jaar 1838-1843 dossier (59)
Boer de Eert Egberts te Kollum wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland,
Onderwerp; de keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in
aanmerking voor een premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5)
Boer de Eert Eyberts---- Haak van der Pieter Ernst wonende te Wouterswoude hij is de hoogs biedende voor het
VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouter Wouds Tolhek met als borg Boer de Eert
Eyberts en Ritsma Klaas ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en
daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het
Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1832-1838 dossier (50)
Boer de Eerts Egberts---- het betreft het uitreiken van een jonge Merrie Veulen om gedekt te worden en mag gedekt
worden bij de vierjarige Hengst Boer de Eerts Egberts te Kollum enz. jaar 1841 (4)
Boer de Egbert Teijes,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)
Boer de Egbert Teyes, te Duurswold 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)
Boer de Egberts Eerts, 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)
Boer de Eibert L. te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen
en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te
betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Boer de Elle (Eile?) , 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)
Boer de Elle naar Croonstadt, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893
(2)
Boer de Elle naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1893 (2)
Boer de Elle, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Boer de Elle, 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)
Boer de Elle, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

8214

Deel 2
Blz. 145
00-00-1894
1024/19-a
07-10-1839

8280

517-11, 15
19-05-1840

6830

18-A blz. 27
21-01-1824

6285

1247- 172
18-12-1817

6381

61
08-03-1814
1247-52
18-12-1817

6285

6068
9725

9126

214
17-03-1821
Deel I
Blz. 77
00-00-1875
1016
21-06-1879

3594

Map 88-B
1876--1878

6252

1169
25-11-1814

8199

729/5, 290
Bladz. 23-v
17-07-1839
18-A blz. 16
21-01-1824

6830

4894

2306
27-06-1899

9184

765/33
27-06-1917
693
13-09-1821
1081-30
25-04-1883
1043-30
1879/1880
835-4
05-07-1841
584
02-12-1817

6074
9134
9126
8380
6424

Boer de Elle, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Boer de Ellert Willems wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd
Staat van stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor
Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)
Boer de Eltje J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Holwerd Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Boer de Ernst F. 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)
Boer de Errit Pieters, 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)
Boer de Eugenius, Sergeant Majoor der Nationale Guerde wordt genoemd in een brief dat de Colonel Commandant 1e
Bataillon een telling bij zijn manschappen heeft gedaan en dat het er 134 zijn enz. jaar 1814 (2)
Boer de Evert D. , 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)
Boer de Evert Hendriks, 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)
Boer de Evert, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
120, met 5 kolommen info. jaar 1875 (2)
Boer de F. , .---- 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)
Boer de F. B. 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)
Boer de F.---- Durks Pieter, van Oosterbierum, een beroepsbrief voor hem als Schoolmeester Coster en Voorzanger te
Exmorra en Allingawier, alsoo door het weijgeren der verklaaring van Mr. Wiersma Tiete Baukes Schoolmeester
Coster en Voorzanger te Exmorra en Broersma Broer Coster en Voorzanger te Allingawier, de gemelde bediening zijn
komen te vaceren enz, was ondertekend door de secretaris van Tjerkwerd Boer de F. en Jacobs Eit enz. jaar 1814 (5)
Boer de F. F. te Abbega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Boer de F. F. 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)
Boer de F. H. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier
betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en
Roomboterfabriek v/h Tjebbes en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is?
En of hij enige toestemming nodig heeft om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van
de Waterschappen Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken
om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de
scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd
het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz.
jaren 1885-1910 (40)
Boer de F. J. te Boornbergum De grootste verveener ter plaatse jaar 1917 (2)
Boer de F. R. Kerkmeester---- Steggerda Onderwerp: de klachten van de kerkraad over de vervallen staat der
kerkgebouwen door ouderdom enz. enz. jaar 1821 (4)
Boer de F. te Schiermonnikoog ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet
3)
Boer de F. te Schiermonnikoog Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst
jaar 1879 (3
Boer de F. W. te Westergeest 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)
Boer de F. Y. 8 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)
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Boer de Feijke Dirks, 27 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)
Boer de Feike Douwes Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Boer de Feike FeikesKapitein op de Standfries jaar 1837
Boer de Feike te Hindelopen; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)
Boer de Feike Tjesses wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld
ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van
de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening van het
Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het Beroep en woonplaats
jaar 1841 (6)
Boer de Feike Tjisses (nom Ux.) 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)
Boer de Feitz Onnes 128 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)
Boer de Feitze Oenes * Kortezwaag 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)
Boer de Feitze Oenes 103 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)
Boer de Feitze Oenes 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)
Boer de Fetje, 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)
Boer de Foeke, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)
Boer de Foekje 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)
Boer de Foekje, 292 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)
Boer de Foekje, 6 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)
Boer de Fokke 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)
Boer de Fokke Sijmens 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. 26926-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Boer de Fokke Tjebbes onder Kollum 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)
Boer de Fokke Tjebbes, Koemelker 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)
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Boer de Foppe 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)
Boer de Franke Pieters 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)
Boer de Franke Pieters te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme
van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant
Korff 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)
Boer de Franke Pieters te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot
vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een
lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag,
Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
Boer de Frans Hendriks 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)
Boer de Frans te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van
de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een
kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Boer de Frans W. te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen
of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of
gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer
soms beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6
Boer de Frans, 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)
Boer de Frederik, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Boer de Freerk Baukes---- Boer de Bauke Freerks van beroep Schuitschipper wonende te Harlingen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zijn zoon Boer de Freerk
Baukes die bij hem vaart als Schippersknegt in het jaar 1815 verpligt is geweest om mede te hebben geloot voor de
Landmilitie en hij gedacht had dat zijn zoon vrij was van de opschrijving voor dat jaar enz. jaar 1816 (4)
Boer de Freerk Baukes---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester en de Secretaris Blok K. (Klaas) van
de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
dat het request van Boer de Bauke Freerks dat zijn zoon Boer de Freerk Baukes en zou geboren zijn in het jaar 1797
maar na onderzoek blijkt dat uit het Doopboek dat hij geboren is op 20 januari 1876 endat hij dus uit onwetendheid een
nummer heeft geloot voor de Militie enz. jaar 1816 (2)
Boer de Freerk, 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)
Boer de Freerk, 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
1917 (5)
Boer de G. Bolsward Schip de Burg. M.A. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881
Boer de G. Bolsward Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882
Boer de G. Bolsward Schip de Burg. M. A.Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Boer de G. Bolsward Schip de Burg. M. A.Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883
Boer de G. Bolsward Schip de Burg. M.A. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882
Boer de G. Bolsward Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Boer de G. Bolsward Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883
Boer de G. BolswardSchip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881
Boer de G. en R. te Franeker het betreft de inslag van 12000 tonnen Turf voor hun Pan en Estrik Fabrijk onder genot
van vrijdom van accijns enz. jaar 1839 (5)
Boer de G. G. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den
Kerkvoogden en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om
de pastorie te vertimmeren enz. jaar 1815 (4)
Boer de G. G. te Workum 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)
Boer de G. H. eigenaar van een perceel enz. dat hij verzocht aan de landmeter van Giezen dat het perceel nagemeten
moet worden en dat hij de Ontvanger verzoekt om de landmeter Holsten dat voor hen opmeet enz. jaar 1822 (1)
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Boer de G. J. ---- 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)
Boer de G. J. te Makkum 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)
Boer de G. J. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Boer de G. J. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Boer de G. J. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Boer de G. J. 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)
Boer de G. J. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn
en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Boer de G. J. 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)
Boer de G. Joukes, 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) 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)
Tichelaar 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)
Boer de G. 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)
Boer de G. L. de weduwe te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen
gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Boer de G. 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)
Boer de G. M. Hij wordt vermeld op een document genaamd Klerken bij de Verificateurs den Comptabiliteit enz. enz.
jaar 1823 (2)
Boer de G. M. te Parrega 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)
Boer de G. P. 12 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Boer de G. P. te Oosterend 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)
Boer de G. P. 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)
Boer de G. P. wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in
de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen
kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Boer de G. p. yte Makkum 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)
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Boer de G.---- Poorter de Jos te Rotterdam, een correspondentie over een telegrafische vergunning om te mogen slepen
met de lichter genaamd “Voorzorg” over Stavoren naar Delfzijl beide schepen zijn volgeladen met kolen hierin wordt
genoemd Wagenborg E., Evers B., de scheepsramp met de “Pauline” en met de “ Ora et Labora” ook de “Helena” ,
“Time is Mony” en de “Drie Gebroeders” de Heer Hartman ….? , Snijders ….? Boer de G. Bondscontroleu, de firma
Lugt van der W. & zoon te Rotterdam, Telegram is aanwezig, jaar 1917 (7)
Boer de G. S. 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)
Boer de G. ----Smit A. de weduwe en Boer de G. Beide Beurtschippers varende tussen Assen en Amsterdam dat zij
wegens stremming van de Drentsche Hoofdvaart genoodzaakd zullen zijn door Friesland te varen en zij vragen in een
handgeschreven brief en door hen beide ondertekend, daarvoor dan ook een vergunning met hunne vaartuig , enz. jaar
1913 (6)
Boer de G. te Dragten staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe
Slooten van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken
met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Boer de G. te Oldeholtwolde een handgeschreven brief met de handtekening van hem hij verzoekt een uitweg te
maken op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Wolvegaenz. enz. , met een tekening (Blauwdruk)
van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (10)
Boer de G. W. te Lieve Vrouwenparochie------ 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)
Boer de G. 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)
Boer de Gebr ----Westers F. Schipper geeft te kennen dat de door hem gebouwde ijzeren rijnschip gebouwd op de werf
van Boer de, Gebr. te Lemmer klaar is en hij thans naar Holland wil vertrekken en verzoekt om vrijstelling tot
doorvaart van de Truitjezijlsbrug om zo zee te kiezen nz. Jaar 1907 (8)
Boer de gebroeders---- Althuisius K. G. te Lemmer die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende
brief om met de bij de Gebroeders de Boer te Lemmer gebouwde Sleepkast met de maten enz. enz. vrijstelling te
krijgen om door de Truitjezijlsbrug te mogen varen en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar
1908 (7)
Boer de Gebroeders---- Fokkens A. te Lemmer verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om
met de bij de firma Gebroeders de Boer Scheepsbouw te Lemmer gebouwde Sleepkastje 2.25 lang 46 meter, breed 6
meter en diep meter groot 440 ton, vergunning te krijgen om te mogen varen door de Tuitjezijlsbrug enz tevens de
verdere correspondentie betreffende deze aanvraag , jaar 1911 (20)
Boer de Gebroeders---- Jong de ….? Kapitein van de Stoomboot de Amsterdam , Een telegram en een verzoek om te
mogen varen van de haven te Lemmer naar de helling van de gebroeders de Boer aldaar en verdere correspondentie
betreffende deze aanvraag enz. (4)
Boer de Gebroeders, Scheepsbouwers te Lemmer een handgeschreven brief ondertekend door Boer de D. die kennis
geven dat op hun werf worden gebouwd vier sleepkanen die te groot zijn om door de Tuitjezijlsbrug te varen daarom
het verzoek dat deze via Stavoren mogen varen enz. jaar 1912 (5)
Boer de Gerben J. te Makkum 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)
Boer de Gerben Joukes te Makkum ,Een bekeuring wegens het niet strooien der straat voor zijn huis door vorst glad
geworden op den morgen van den ,enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens, jaar 1841 (4)
Boer de Gerben 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)
Boer de Gerben L. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Boer de Gerben te Snikzwaag, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land
van bestemming, jaar 1916 (3)
Boer de Gerhardus------ Boer de Merius Gerrits te Franeker zich gedragende als eigenaar voor dre helft enz. Boer de R.
B. en Boer de A. tezamen eigenaar van ¾ deel der wederhalft verkocht aan Boer de Gerhardus enz. enz. worden
verder genoemd; Boer de Johannes G. (overleden) de vader van deze heeft nog 5 andere inderen nagelaten enz. waaruit
dus blijkt dat Boer de Merius Gerrits erfopvolger is enz. jaar 1841 (4)
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Boer de Gerke---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met
verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke
Familien in Vriesland zoals blijkt uit de verklaringen (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van
bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz.
Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de
naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland en mede Capitein is geweest van
s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers
Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren van Wisch van Tietema huisvrouw van Galema Otte
(Ige zoon) die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan
Hettema behoorde verder genoemd en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van
Roorda , Solckema en Aijtes enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera
gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd
het jaar 1543, verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer
Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van
Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. ,
Leeuwan van J. in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld
met zijn vader Hettema Hans, zijn moeder is Gerbens Jantje samen met de navolgende getuigen; Boer de Gerke oud
80 jaren, Jakles Pier oud 80 jaren, Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus oud 73 jaar, Velde van der Dirk
oud 71 jaren, Boltjes Jan oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward welke dan ook
verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema
Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698 met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en de
Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft
nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)
Boer de Gerlof Sytzes Visser te Moddergat/Paesens---- 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 06-121821 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)
Boer de Gerrit Cornelis 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)
Boer de Gerrit 197 is zijn volgnummer en Briele 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)
Boer de Gerrit 55 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Boer de Gerrit---- Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum en Martin Thomas Francois in een request maken ze
bezwaar tegen het releve van landen van 1821 en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de
handgeschreven brieven van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden ook
in genoemd Looxma, Roorda, Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de
vermelding van het aantal pondematen land wat zij bezitten enz. jaar 1822 (7) (dossier 25)
Boer de Gerrit---- Duyn van der Gouverneur van Zuidholland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken dat Boer de Gerrit plaatsvervanger van Robert J. welke ofschoon hij zijnh verlofpas had
moeten over te geven aan de Burgemeester van Brielle enz. jaar 1818 (2)
Boer de Gerrit Nanne, 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)
Boer de Gerrit Nannes---- Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum en Martin Thomas Francois in een request
maken ze bezwaar tegen het releve van landen van 1821 en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier
aanwezig de handgeschreven brieven van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz.,
worden ook in genoemd Looxma, Roorda, Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en
Westerhuis met de vermelding van het aantal pondematen land wat zij bezitten enz. jaar 1822 (7) (dossier 25)
Boer de Gerrit---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boer de Gerrit plaatsvervanger van Robert J. is het
betreft ook een verlofpas luidende op Harlingen en niet op de Stad Brielle enz. jaar 1818 (1)
Boer de Gerrit ----Sangers Jan en Meer van der Obe wonende te Bolsward , Faber Freerk wonende te Workum en de
schippers Boer de Gerrit en Faber Lieuwe te Bolsward wonende 2 handgeschreven aan de gedeputeerde Staten die
allen ondertekenen van de Trekveren tusschen Bolsward en Leeuwarden dat de door de thans varende Stoomboten hen
veel schade wordt berrokkend enz. enz. jaar 1880 (7)
Boer de Gerrit Sneek Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-03-1882
Boer de Gerrit Sneek Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882
Boer de Gijsbert, 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)
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Boer de Gjalt Hattems ---- Holster J., Landmeter der 1e Klasse, zijn declaratie voor het hermeten van van percelen
ongebouwde eigendom o.a. sectie K. onder nummer 696 enz. enz. de uitkomst is 9 bunders en 80 roeden enz. enz.
voor Boer de Gjalt Hattems , Landbouwer onder Opeinde enz. enz. jaar 1822 (5)
Boer de Gjalt 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)
Boer de Goitsen Aalbes, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum
Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting
enz. enz. jaar 1815 (5)
Boer de Gorrit Minnes---- Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Workum, Faber Freerk Freerks te Sneek, Sanger Jan
Taekes, Meer van der Obe Simmes. Boer de Gorrit Minnes en Faber Lieuwe Arends de laatste 4 te Bolsward en allen
Schippers, Stoombootdienst Leeuwarden-Sneek met de Stoomboot de “Burgemeester van Sneek”, maken bekend in
een advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier en 1 aanplakbiljet) tevens tekenen zij alle 6 het aanplakbiljet, dat
enz. tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en
uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (7)
Boer de Gosse Jan , komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
Boer de Gosse Jans 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)
Boer de Gosse M. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw,
Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Boer de Gosse, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Boer de Grietje Klazes 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)
Boer de Grijtje Klazes, Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis Op de
Noorderpoort zitten te Sneek jaar 1815 (2)
Boer de H. 25 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)
Boer de H. A. 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)
Boer de H. Amsterdam-St.Petersburg Kapitein op de Johanna Margaretha (Ameland) jaar 1840
Boer de H. B. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no.
355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier
26)
Boer de H. C. , Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Boer de H. C. te Stavoren ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)
Boer de H. C. te Stavoren 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 Stavoren zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Boer de H. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der
Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van
belastbaarheid zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz.
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Boer de H. F. wonende in wijk D. 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)
Boer de H. H. wonende in de Provincie Groningen een handgeschreven brief door hem ondertekend , dat hij met zijn
schip de Twee gebroeders beladen met Linnen en Glas op reis van Altona naar Antwerpen enz. enz. Jaar 1825 (1)
Boer de H. H. wonende in de Provincie Groningen een handgeschreven brief door hem ondertekend , dat hij met zijn
schip de Twee gebroeders beladen met Linnen en Glas op reis van Altona naar Antwerpen enz. enz. Jaar 1825 (1)
Boer de H.---- Houten van Cornelis Controleur der Belastingen te Bolsward dat hij wederom ongesteld is geworden en
dat in zijn plaats is voorzien de Veeschatter Boer de H. en Deurwaarders Wit de A. en Putting O. G. enz. jaar 1839 (3)
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Boer de H. 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)
Boer de H. J. te Rottevalle 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)
Boer de H. 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)
Boer de H. K. de weduwe 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)
Boer de H. L. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 50-6 wegens gedane diensten als schipper ten dienste
van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Boer de H. P.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V.
“Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward
naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de
nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document
hebben gezet dat de melkboer die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen
er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)
Boer de H. Pingjum Schipper jaar 1838
Boer de H. T. te Oudwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten
bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen
(13)
Boer de H. te Donkerbroek een handgeschreven brief met de handtekening van, onderwerp; neemt ontslag als Lid
College van Zetters van de Belasting te Ooststellingwerf, zijn opvolger is Tiesinga P. J. te Oosterwolde omdat Jong
de Luitzen te Appelscha deze functie niet aanneemt jaar 1917 (8)
Boer de H. te Hindelopen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Stavoren ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar
1839 (7)
Boer de H. W. .---- 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)
Boer de H. W. te Knijpe 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 het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Boer de H. W. 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)
Boer de H. W., Siebenga A. , Brouwer G. D., Heida R. P., Bartjes van F. P., Boer de H. W., Heida P. M., Douwenga A.
D., Jansma K. J., Jong de H. H. zij zijn aanwezig als gecommiteerden op het Gemeentehuis van Oudeschoot en de
beide leden Bienema F. en Siebenga H. zijn absent gebleven Onderwerp de vergadering onder voorzitterschap van
Vierssen van P. O. betreffende de staat van begroting post voor post enz. enz. verder komt voor de onkosten van de
Landstorm, Cabarets, Veldwachters, Ambtenaren enz. enz. jaar 1814 (5)
Boer de Haage Gerrits het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november 1830 als
dienstpligtig schutter enz. en met onbepaald verlof huiswaarts gezonden is weduwnaar met 1 kind en heeft waterzucht
in dienst gekregen en zeer behoeftig enz. jaar 1840 (4)
Boer de Haije 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)
Boer de Hanne Schipper op een Trekschuit, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-09-1903
Boer de Hans H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1882
Boer de Hans H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884
Boer de Hans H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885 1880-1887
Boer de Hans H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886
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Boer de Hans H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885
Boer de Hans H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887
Boer de Hans H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1883
Boer de Hans H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Boer de Hans H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Boer de Hans H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Boer de Hans H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890
Boer de Hans H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889
Boer de Hans H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
Boer de Hans H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
Boer de Hans Anne Koopman te Benedenknijpe Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel jaar 1916 (8)
Boer de Hans Anne, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met zijn leden waarop geboorte
woonplaats beroep enz, jaar 1918 (4)
Boer de Hans Anne, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
Boer de Hans Anne, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland jaar
1917 (4)
Boer de Hans geloot te Franeker in 1823 hij komt voor in een document Zitting van de Militieraad enz. enz. jaar 1825
(3)
Boer de Hans Hanses---- Dam van Hendrik Fzn. Verveener, Posthuma Job Engberts Koopman te Gorredijk, Boer de
Hans Hanses Koopman te Gorredijk, Boer de Hate Hanses Koopman te Gorredijk, Ondernemers der Nieuwe
Stoombootdienst Gorredijk, Oldeboorn, Akkrum, Sneek en Leeuwarden met de Stoomboot de “Tjerk Hiddes”, maken
bekend in een handgeschreven brief die zij ondertekenen en een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) dat de
Stoombootdienst voornoemd, vanaf 6 Mei enz. , tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen
waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (7)
Boer de Hans HanzesBeurtschipper tusschen Appelscha, Oosterwolde, Donkerbroek op Gorredijk het reglement en
personen en vragtprijzen enz. jaar 1854 (20)
Boer de Hans Jaukes 36 jaar Geb. IJlst, Corporaal Plaatsvervanger van Broersma Abe Klazes te Sneek hij wordt
vermeld op een document als zijnde gedeserteerd jaar 1814 (3)
Boer de Hans Pieters te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm
van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
Boer de Hans Siebolts---- Koopal Rinze (Rense) Boer en Landbouwer te Arum het betreft een Procesverbaal tegen
hem opgemaakt wegens schandelijke mishandeling en feitelijke beleediging door de commiesen der eerste en tweede
klasse, Rijpma Sijbrand en Gijsen Johannes Frederik dat hij hen op de hoek bij de woning van de Broodbakker
Blanksma Jan alwaar hij in de steeg de commiesen met gewelddadigheden aanrande met bedreiging dat hij hen zou
doodslaan enz. en dat in tegenwoordigheid van Siersma Klaaske Oukes, Bakker Trijntje Romke huisvrouw van Boer
de Hans Siebolts en Mertens Alekzander Plattelands Heel en Vroedmeester te Arum wonende oook een vermelding dat
R. koopal vorig jaar zijn eigen zwager bijkans dood heeft geslagen enz. jaar 1840 (9)
Boer de Haring Petters ---- Scholtze Jan A., Boer de Haring Petters, Bruijnsma Sibrand G. S. Zij vragen als
gecommiteerden van den Dorpe Warns en Scharl in een handgeschreven brief met hun handtekeningen verlichting
over den jare 1812 dat hoedanig wij ons ook gedragen hadden betrekkelijk de vorderingen door de Gemeente
Ontvanger van Stavoren tegen ons gedaan enz. enz. en dat de President Burgemeester Lootsma J. A (Jacob Aukes)
van Stavoren alle pogingen in het werk steld om de execitie van het decreet van zijne Koninklijke Hoogheid van 14
juni 1814 Ten onze koste ja zelfs ten koste van de waarheid tegen te werken enz. enz. enz. mede ondertekenaars
Roodhof Jan Lammerts, Zijp van der Wijtze Atzes, Husman Tjomme Herkes jaar 1815 (8)
Boer de Haring Pieters , ---- Bruinsma Sybrand G. gewezen Groot Schipper , Hiddes Reina Renteniersche, Boer de
Hidde Sierds , Boer de Haring Pieters , Sijp van der Wytze Atzes, Jong de Sierd Hanzes, Jong de Cornelis Jarigs,
Maakol Wolter Martens , Boersma Tjerk Jans , Bayma Otte Jacobs Huislieden alle te Warns wonende dat zij door de
gemeente met excentoriale middelen gedreigd worden en enz. enz. jaar 1814 (3)
Boer de Haring Pieters---- Lootsma J. A. President Burgemeester van Stavoren schrijft en ondertekend een brief aan de
Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat Trip Hendrik als Ontvanger der Gemeente Stavoren hem ter kenis
gebracht dat denzelve op de 13e dezer door den Provisionele Deurwaarder Miedema Hendrik sprekende met Trip
Hendrik zijn Huisvrouw Lootsma Wypkjen Aukes enz. tegen de eischer zijnde Bruinsma Sijbrand G. te Warns enz.
en ook gezien het groot halstarrige belastingschuldigden te Warns enz. verder aanwezig een Extract uit de minuten van
de Regtbank te Sneek waarin genoemd Herbelt J. F. M. President der Regtbank, Verney J. Griffier , Zandstra Jacob
Procureur van Bruinsma Sijbrand G. gewezen Grootschipper, Rentmeester Rein Hiddes (Rentenierste) , Boer de Hidde
Sierds, Boer de Haring Pieters, Zijp van der Wytze Atzes, Jong de Sierd Hanzes, Maakal Wouter Martens, Boersma
Tjerk Jans, Bayma Otte Jacobs, alle inwoners van den Dorpe Warns die ons te kennen gaf dat enz. jaar 1814 (7)
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Boer de Haring Pieters---- Nijman ….? , Commies te Koudum daar hij zich heeft uitgelaten dat de controleur Bonga
zou worden geklaagd door de Gouverneur , verder ten huize van Sipke Jotjes weduwe van Hendriks Christiaan,
Kasteleinsche te Warns gecompareerd Bruinsma Sybrand Gerrits ontvanger generaal enz. en Boer de Haring Pieters
van beroep Boer en Maakab Wouter Martens van beroep Boer alle te Warns wonende en Roodhof Itte Harmens Boer
te Scharl , Roodklif Jochum Loofs die verklaarden dat zij geen woning voor de commies Nijman noch te Laaxum nog
te Warns hebben kunnen bekomen enz. en Wouda Nolke Annes hem wordt gelast enz., ook wordt genoemd de agent
van Politie Hooren van J. C. enz. jaar 1819 (9)
Boer de Haring Pieters te Warns 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)
Boer de Haring Pieters te Warns, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang Koudum enz. enz. jaar 1822 (1)
Boer de Haring Pieters te Warns, 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)
Boer de Haring Piters---- 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)
Boer de Haring Pitters gehuwd met Hendriks Vrouk, 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)
Boer de Haring Pitters, hij ondertekend mede een request voorgedragen door de ingezetenen van de dorpen Warls en
Scharl Gemeente Stavoren om de Gemeente op de oude voet weder te herstellen enz. jaar 1814 (2)
Boer de Harke Jans 481 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke
van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz.
jaar 1841 (7)
Boer de Harke K. 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)
Boer de Harmanus, 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)
Boer de Harmen J. te Rottevalle 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)
Boer de Harmen te Sondel 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)
Boer de Harmen, 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)
Boer de Hartman Willem naar Noorwegen, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde
plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Boer de Hartman Willem naar Rusland, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde
plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen
aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7
kolommen info. jaar 1878 (2)
Boer de Hartman Willem, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1878 (2)
Boer de Hartman Willem, 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 1880 (2)
Boer de Hartman Willem, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1876 (2)
Boer de Hartman Willem, Windau, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Boer de Hate H. Gorredijk Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1910+1911
Boer de Hate H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885
Boer de Hate H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887
Boer de Hate H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884
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Boer de Hate H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885
Boer de Hate H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1883
Boer de Hate H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888
Boer de Hate H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1889
Boer de Hate H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891
Boer de Hate H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
Boer de Hate H. Gorredijk Schip deTjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Boer de Hate H.Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1882
Boer de Hate H. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Boer de Hate Hanses Dam van Hendrik Fzn. Verveener, Posthuma Job Engberts Koopman te Gorredijk, Boer de
Hans Hanses Koopman te Gorredijk, Boer de Hate Hanses Koopman te Gorredijk, Ondernemers der Nieuwe
Stoombootdienst Gorredijk, Oldeboorn, Akkrum, Sneek en Leeuwarden met de Stoomboot de “Tjerk Hiddes”, maken
bekend in een handgeschreven brief die zij ondertekenen en een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) dat de
Stoombootdienst voornoemd, vanaf 6 Mei enz. , tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen
waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (7)
Boer de Heide Sierds, Huisman te Warns schrijft samen met anderen een brief aan de Commissarissen generaal van
Vriesland dat lieden door de ontvanger hunner gemeente met executoriale middelen gedreigd worden tot betalen van
het enz. over de jare 1812 maar dat het gedrag van de Gemeente Stavoren enz. jaar 1814 (4) dossier (27)
Boer de Hemanus naar Hamburg, 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)
Boer de Henderikus Jacobus, 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)
Boer de Hendik Siezes---- Metz P. J. als opposant voorkomende , Onderwerp een dagvaarding voor de rechtbank
tegen zeker arrest van verkoop door de ontvanger van turf van enen Boer de Hendik Siezes Veenbaas te Knijpe, hierin
wordt ook genoemd Luxwolda Jan Sipkes Veenbaas te Langezwaag en Gorredijk, en Hanzes Anne , Veenbaas en
verveender te Knijpe jaar 1824 (31)
Boer de Hendr. D 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)
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 jaar 1916 (9)
Boer de Hendrik Hendriks te Utingeradeel, 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)
Boer de Hendrik Huberts 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)
Boer de Hendrik J. te Gaast wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen
van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Boer de Hendrik Jans * 28-09-1815 Stuurman op de Johanna Margaretha jaar 1837
Boer de Hendrik Jans Hollum Stuurman op deJohanna Margaretha jaar 1838

Boer de Hendrik Jans loteling van 1824 verzoekt om vrijstelling van dienst daarvoor heeft hij nodig een certificaat van
zijn broeder Boer de Homme Jans loteling van 1814 in Grouw zoon van Boer de Jan Harmens Timmerknecht te
Poppingawier en Oepts Eeske deze Boer de Homme Jans heeft zich doen vervangen door Riemersma Rein Rinnerts
enz. jaar 1824 (5)
Boer de Hendrik Libbes, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum
Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting
enz. enz. jaar 1815 (5)
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Boer de Hendrik 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)
Boer de Hendrik Sieses---- Luxwolda Sipke Wisses bij de 6e Comp. van het 9e Bataillon Landstorm er wordt
voorgesteld hem te bevorderen tot Lt. Kwartiermeester en tot 1e Luitenant Hijenhuis Pieter IJnzes thans 2e Luit. En tot
2e Luitenant Boer de Hendrik Sieses thans Sergeant enz. enz. jaar 1814 (1)
Boer de Hendrik Sieses---- Luxwolda Sipke Wisses van beroep Veenbaas en dat hij aparent enz. bij de resolutie van
Luxwolda Jan Sipkes van beroep Veenman die opposant en in deze niet als debiteur enz. ook wordt vermeld de
Veenbaas Boer de Hendrik Sieses, Onderwerp: achterstallige Turf Impost aan het Rijk, jaar 1825 (6)
Boer de Hendrik Siezes 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
provisionele 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 )
Boer de Hendrik Siezes oud veenbaas in de Knijpe verkoopt eene Turfmakers tent en twee woningen aan Attema
Gerrit Gooitzens Mr. Bakker te Heerenveen de akte is gedagtekend 25-01-1825 enz. jaar 1825 (2)
Boer de Hendrik Siezes veenbaas te Knijpe, wordt ook in genoemd , Steensma Petrus Gerhardus, Lycklama a Nijeholt,
Jongstra Frans Annes, trefwoorden; Belasting, dwangbevel, in naam des konings, jaar 1824 (4)
Boer de Hendrik, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
120, met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)
Boer de Hendrik, 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)
Boer de Hendrik,---- Veltheer Johannes Pieters, plaatsvervanger voor Boer de Hendrik, 8e afd. Infanterie, hij staat
vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die
overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande
Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Boer de Hendrikje gehuwd met Tot Tjerk, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere
woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3)
Boer de Henri, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Boer de Herke Jans * Sneek 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)
Boer de Herke Jans 544 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)
Boer de Herke Jans 544 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)
Boer de Herke Jans 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)
Boer de Hermanus , 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 1898
(2)
Boer de Hermanus 7e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897
(2)
Boer de Hermanus naar New York, 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 1895 (2)
Boer de Hermanus, 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)
Boer de Hermanus, 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)
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Boer de Hermanus, 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)
Boer de Hermanus, 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)
Boer de Hermanus, 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 1895
(2)
Boer de Hermanus, 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)
Boer de Hermanus, 7e Reg. Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Boer de Hermanus, 7e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897
(2)
Boer de Hidde Sierds , ---- Bruinsma Sybrand G. gewezen Groot Schipper , Hiddes Reina Renteniersche, Boer de
Hidde Sierds , Boer de Haring Pieters , Sijp van der Wytze Atzes, Jong de Sierd Hanzes, Jong de Cornelis Jarigs,
Maakol Wolter Martens , Boersma Tjerk Jans , Bayma Otte Jacobs Huislieden alle te Warns wonende dat zij door de
gemeente met excentoriale middelen gedreigd worden en enz. enz. jaar 1814 (3)
Boer de Hidde Sierds---- Lootsma J. A. President Burgemeester van Stavoren schrijft en ondertekend een brief aan de
Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat Trip Hendrik als Ontvanger der Gemeente Stavoren hem ter kenis
gebracht dat denzelve op de 13e dezer door den Provisionele Deurwaarder Miedema Hendrik sprekende met Trip
Hendrik zijn Huisvrouw Lootsma Wypkjen Aukes enz. tegen de eischer zijnde Bruinsma Sijbrand G. te Warns enz.
en ook gezien het groot halstarrige belastingschuldigden te Warns enz. verder aanwezig een Extract uit de minuten van
de Regtbank te Sneek waarin genoemd Herbelt J. F. M. President der Regtbank, Verney J. Griffier , Zandstra Jacob
Procureur van Bruinsma Sijbrand G. gewezen Grootschipper, Rentmeester Rein Hiddes (Rentenierste) , Boer de Hidde
Sierds, Boer de Haring Pieters, Zijp van der Wytze Atzes, Jong de Sierd Hanzes, Maakal Wouter Martens, Boersma
Tjerk Jans, Bayma Otte Jacobs, alle inwoners van den Dorpe Warns die ons te kennen gaf dat enz. jaar 1814 (7)
Boer de Hidde Sierds---- 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)
Boer de Hidde Sievos , hij ondertekend mede een request voorgedragen door de ingezetenen van de dorpen Warls en
Scharl Gemeente Stavoren om de Gemeente op de oude voet weder te herstellen enz. jaar 1814 (2)
Boer de Hinken 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)
Boer de Homme Jans---- Boer de Hendrik Jans loteling van 1824 verzoekt om vrijstelling van dienst daarvoor heeft hij
nodig een certificaat van zijn broeder Boer de Homme Jans loteling van 1814 in Grouw zoon van Boer de Jan Harmens
Timmerknecht te Poppingawier en Oepts Eeske deze Boer de Homme Jans heeft zich doen vervangen door
Riemersma Rein Rinnerts enz. jaar 1824 (5)
Boer de Homme Wiegers ---- Abeles (Abels) Lamkjen Weduwe van Eeuwezens= Everens Anne een handgescheven
brief met haar handtekening, Onderwerp: dat zij voor de herindeling op Heerenveens grondgebied woonde en nu in
Knijpe zij een aanslag kreeg die haar bevreemd ook omdat zij nog 2 minderjarige kinderen moet onderhouden en haar
inkomen komt uit een kleine boerderij met 8 mel koeien welke zij op eigen land kan weiden enz. enz. zij vind dat zij
niet aangeslagen moet worden voor het zelfde bedrag als de vermogende lieden zoals b.v. Vierssen van P. O. , Boer
de Homme Wiegers en Siebenga Andries enz. enz. jaar 1813 (4)
Boer de Hotze, 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)
Boer de Hylke Jarigs, 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)
Boer de Ids B. 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)
Boer de Idsert Tjebbe Kollum Veerschipper jaar 1817
Boer de Idsert Tjebbes, Veerschipper 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)
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Boer de Iede Bas---- Abbema Broer Jacobs, Miedema Jan Wiebes, Bangma Douwe Klaases en Boer de Iede Bas als
Kerkvoogden van Wons en Engwier Geven in een request door hen ondertekend met verschuldigde eerbied te kennen
dat zij door het omslachtig werk der verhuuring van de Kerkelanden door de daartoe aangestelden Notarien en den
langzame voortgang van het werk der verhuuring zij zelf de verhuuringen hebben gedaan maar dat de Notaris Rolsma
G. S. naderhand niet is goedgekeurd maar dat als de Notaris het doet het erg lang duurt en de verhuuring aan de
Kooterboeren die hier in de Schaapsteelt enz. jaar 1814 (7)
Boer de IJ. C. te Cornwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag
enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Boer de IJde Sjoerds---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout der Gemeente Woudsend schrijft en tekent een brief aan de
Gouverneur van Vriesland dat binnen zijn gemeente teruggekomen zijn Sipma Reinder Petrus In Franschen dienst van
de classe van 1789 onder het 9e regiment 1e Compagnie den 2e Januari 1814 uit Maagdenburg gedeserteerd, Meppel
van Ate Harmens (Harmens Ate) te Nantes van de jare 1810 en thans van Sint Malo naar alhier is gekomen en Boer de
IJde Sjoerds van de classis 1790 en thans van Brest naar alhier is gekomen ook de admiraal Kikkert ….? Wordt
genoemd enz. enz. jaar 1814 (1)
Boer de IJde Taekes en Faber Ritske Jans beide te Bolsward, worden genoemd Veen van der Abe, Veen van der
Johannes, en van der Veen Taike ? verzoek kwijtschelding betreffende de nalatenschap van Sjoerds Lieuwe te
Bolsward, jaar 1824 (423-02)
Boer de IJeme Feikes schipper te Woudsend betreft een proces verbaal en een transactie met de belastingen op het zijn
vaartuig. jaar 1824 (2)
Boer de IJme Feikes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek
ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor
ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)
Boer de Imke Andries nummerverwisselaar voor Jager Koert Luitsens hij staat vermeld in een document (met 9
kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom
aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840,
aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7)
complete dossier (21)
Boer de Inte O. 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)
Boer de Izaak Jans te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig
Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de
Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de
eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)
Boer de Izak Jans, Schippersknecht, Huis 57, 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 Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het
nummer van het huis, Jaar 1818 (12)
Boer de J. te Almenum 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)
Boer de J. ---- Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B. en Burgerhof W. alle
te Harlingen onderwerp; hun requesten, zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van H. F. en
Vellinga Wijbren G. onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen
mogen worden begunstigd enz. jaar 1825 (2)
Boer de J. ---- Wentholt N. en Boer de J. verzoekt in een door beide ondertekende brief voor een voorlopige
concessie voor hun Stavorensche Stoomboot Mij. voor de dienst tusschen Sneek en Stavoren enz. jaar 1866 e.v. (19)
Boer de J. 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)
Boer de J. A.---- Adema L. door zijn overlijden is de post van Dijksgedeputeerde alsmede ter vervulling van Drie
commissien enz. van de Rekenkamer door het overlijden van de heeren Koopmans S. M. en Boer de J. A. en voor het
vervullen vandeszelfs post van Tibma J. M. enz. jaar 1816 (2)
Boer de J. A.---- 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)
Boer de J. A. te Menaldum wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat hij zijne
designatie tot den dienst enz. jaar 1817 (1)
Boer de J. Ameland Zijn sollicitatie als Veldwachter (3)
Boer de J. B. (Jother Balthazar) Predikant te Marrum tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van Vriesland als
volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e
december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter
vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819
worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te
benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
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Boer de J. B. (Jother Balthazar) te Marrum Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld
in een document dat de Commi Gecommitteerde ssaris 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)
Boer de J. B. (Jother Balthazar) te Marrum Predikant Classis Leeuwarden wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur
der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Boer de J. B. (Jother Balthazar) te Marrum 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)
Boer de J. B. (Jother Balthazar) te Marrum, 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 (10) dossier (43)
Boer de J. B. (Jother Balthazar) te Marum 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)
Boer de J. B. (Jother Balthazar) te Marum, 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)
Boer de J. B. (Jother Balthazar). te Marrum 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)
Boer de J. B. 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)
Boer de J. B. te Irnsum 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)
Boer de J. B. 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)
Boer de J. B. te Marrum, 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
Boer de J. C. te Bolsward 35 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de
Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die
met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)
Boer de J. D. Onderwerp: drie ordonnantiën wegens door de provincie Vriesland geleverde Paarden jaar 1814 (1)
Boer de J. D. te Grouw, 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)
Boer de J. F. in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij om een voetbrug over de bermsloot mag
leggen, tevens de toegestane vergunning jaar 1879 (8)
Boer de J. F.---- 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)
Boer de J. G. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Boer de J. 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)
Boer de J. H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Boer de J. H. 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland 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)
Boer de J. H. Nieuwenbrug-Asd. Kapitein op de Antje jaar 1839
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Boer de J. H. te Burgwerd 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)
Boer de J. J. 40 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)
Boer de J. J. 40 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het 1e Trein Bataillon 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)
Boer de J. J. de erven te Edens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel 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)
Boer de J. J.---- Donia H. P. hij is aangesteld tot plaatsvervanger in het Vredegerecht Kantoor Hallum i.p.v. Boer de J.
J. die op eigen verzoek ontslag heeft genomen. Jaar 1821 (2)
Boer de J. J. in leven gehuwd met Hiemstra S. H. te Edens 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)
Boer de J. J. te Surhuizum te Buitenpost, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van
natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective
aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met
595 namen (13)
Boer de J. J. wonende Singel , een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij bedankt als lid van het
college van zetters der belastingen wegens vertrek naar Apeldoorn, en de benoeming van Stockmann C. G. jaar 1920
(4)
Boer de J. Joh’s 681 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)
Boer de J. K. nr. 278 in wijk G. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document
Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en
tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den
jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Boer de J. Kapitein op de Geziena jaar 1837
Boer de 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)
Boer de J. L. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in
de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen
kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Boer de J. M. Rijksontvanger te Makkum staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister
van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een dubbel accijns biljet van Bakker Douwe K. te
Makkum voor 535 ponden Rogge enz. jaar 1841 (8)
Boer de J. M. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van
voorschot betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5)
Boer de J. M. 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 Lippenhuizen in het Arrondissement
Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Boer de J. M.---- Workum , De kerk van de Hervormde Gemeente te Workum is in steeds toenemende verval geraakt
en het daaruit ontstane gevaar enz. enz. men verzoekt dus ook om gelden enz. enz. ondertekend door Bruninga G. O.
(Boekhouder), Boer de J. M. Kerkvoogden jaar 1822 (3)
Boer de J.---- Meer van der D. en Boer de J. beide wonende te Akkerwoude gezien hun verzoekschrift wordt er
vergunning verleend om met hun motorboot “De Dokkumer Walden” enz. enz. (vergunning Rose) Jaar 1909 (1)
Boer de J. P. , Hij ondertekend mede een stuk gaande over dat hij in kwaliteit als als Armvoogd ontvangen te hebben
van de heer Schout van de gemeente Menaldum enz enz. jaar 1815 (5)
Boer de J. P. te Huizum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Boer de J. R. te Marrum, 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
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Boer de J. R. wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in
de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen
kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Boer de J. S. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal
geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde,
door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd
nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Boer de J. S. te Grouw te Scharnegoutum 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)
Boer de J. S. te Lemmer 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)
Boer de J. T. 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)
Boer de J. T. te Roordahuizum 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)
Boer de J. 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)
Boer de J. van beroep Technicus, en verdere correspondentie betrefende deze aanvraag enz. wonende te Leeuwarden
die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (dat hij op den 12e December 1908 vergunning
heeft gekregen om met zijn Motorboot genaamd “Maria IV” de provinciale wateren te mogen bevaren ) hij nu verzoekt
om met hogere snelheid te mogen varen dan is toegestaan (aanwezig verdere correspondentie ook van de proefvaart) en
verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1909 (12)
Boer de J. W. Examen gedaan voor onderwijzer te Veenwouden (3) jaar 1817
Boer de J. W. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische
dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Boer de J. W. , .---- 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)
Boer de J. W. te Brongerga onder Mildam, benoemd in het college van zetters der belastingen tevens een brief met zijn
handtekening, jaar 1920 (3)
Boer de J. W. 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)
Boer de J. W. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische
dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Boer de J. W. te Menaldum 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)
Boer de J. W. te Menaldum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Boer de J. W. te Menaldum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Boer de J. W. te Menaldum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Boer de J. W. te Menaldum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en
sterke dranken in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
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Boer de J. 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)
Boer de J. Y. ondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland namens de Kerkenraad van de Hervormde
Kerk en eenige voornaamste Hervormde Ingezetenen van Gerkesklooster het betreft te voldoen aan hunne geweezen
Leeraar Predikant Assen van P. (Petrus) die vertrokken is het laatst van de maand December 1811 enz. maar dat de
wezenlijk behoeftige Gemeente aan de “Vrekheid” eene Rijke Predikant voldaan behoud te worden?” en hun
tegenwoordige Predikant Waringa A. (Albertus) van wiens bekrompen toestand enz. jaar 1814 (6)
Boer de J.W. oninbare posten veefonds en een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (27)
Boer de Jackle J, , 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)
Boer de Jacob A.---- Nauta W. Ontvanger der Belastingen handgeschreven brieven met zijn handtekening ,er wordt in
genoemd Wentholt S. en Breursma Jentje Oeges, Boer te Scharnegoutum en Bruinsma Hitske S., Boer de Jacob A.
deze laatste drie moeten nog Oorlogsbelasting betalen, jaar 1818 (6)
Boer de Jacob Andries 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)
Boer de Jacob Gerrits, 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)
Boer de Jacob Hylkes 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)
Boer de Jacob Joh’s * Sneek 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)
Boer de Jacob Johan 501 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)
Boer de Jacob Johan 501 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der 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)
Boer de Jacob L., Hornstra Thijs Jacobs en de weduwe Kooiker L. G. Hij wordt genoemd in de staat van abuisen in
het releve voor ongebouwde eigendommen in de voormalige gemeente Haske jaar 1818 (3)
Boer de Jacob Luiten Veenbaas te Heerenveen komt voor in een document van toegezonden requesten enz. jaar 1822
(2)
Boer de Jacob Luiten, Koopman, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken waarop de
personele omslag enz. enz. jaar 1814 (10)
Boer de Jacob M.---- Dekker G. Hij wordt opgegeven door de Rijksontvanger te Makkum Boer de Jacob M. als
Deurwaarder bij de Belastingen omdat hij iemand is die voor dit werk zeer goed geschikt en bekwaam is enz. jaar
1841 (4)
Boer de Jacob M?.---- Tjallinga P. Z. President en Boer de Jacob M?. Secretaris bij de Krijgsraad dienst doende
Schutterij te Harlingen beide ondertekenen een rekening van Ontvang en Uitgaaf tevens het verzoek tot een Personele
Omslag over de In en opgezetenen van het dorp Raard Ondertekend door Idsarsi W. J. Assessor van Westdongeradeel
en Rodenhuis Y. (Ype) Burgemeester van Harlingen enz. jaar 1819 (7)
Boer de Jacob nr. 144 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)
Boer de Jacob Ones 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)
Boer de Jacob Seyes---- Hoitinga Lolke Jacobs, boer te Oosterlittens als voogd over de kinderen van wijlen Jager de
Bartle Keimpes, Jager de Wybe Keimpes, onderwerp; kwijtschelding van een boete van fl. 1950.= wegens 26 weken
te laat ingediende memorie betreffende de nalatenschap van Jager de Klaaske Bartelds in leven gehuwd met Boer de
Jacob Seyes enz. enz. verder een handgeschreven brief waarin voorkomen met hun handtekeningen Jager de Klaas
Barteles, boerenknecht te Oosterlittens, Hoitinga Lolke Jacobs, jaar 1841 (6)
Boer de Jacob Sijes , boer te Winsum Onderwerp; in een handgeschreven brieven met zijn handtekening verzoekt hij
een kwijtschelding van een boete van fl. 75.= en een bericht op zijn request enz. jaar 1841 (5)
Boer de Jacob Sikkes te Koudum een arrest ten name van hem, de ontvanger wil overgaan tot verkoop der goederen
(deze staan in de brief van de ontvanger) enz. jaar 1815 (3)
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Boer de Jacob staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting
voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

Boer de Jacob Sytzes 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)
Boer de Jacob 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 Sneek, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen,
Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)
Boer de Jacob 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)
Boer de Jacob te Kollum , Beurt en Veerdienst van Kollumoudzijl 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).
Boer de Jacob Tjitses te Roordahuizum staat vermeld op een lijst met 39 namen van Grondeigenaren langs de weg in
de Grietenij van Idaarderadeel 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)
Boer de 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 1915
(3)
Boer de Jacob, 547 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)
Boer de Jacob, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van
de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld
op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten
dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814
(4) totale dossier/lijst (31)
Boer de Jacob, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Boer de Jacob, 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
Boer de Jacob, 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)
Boer de JacobMartens Klerk bij de Verificatie voor de Comptabeliteit Onderwerp: het verlenen van een Gratificatie
aan hem van f. 100 enz. jaar 1825 (7)
Boer de Jacobus, 134 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)
Boer de Jacobus, 254 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)
Boer de Jakle X Hoogzand, Sietske Everts Varensgezel jaar 1841 (4)
Boer de Jakob Tjitzes wonende te Roordahuizum, van Idaarderadeel, het betreft de benoeming van leden van de
Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Boer de Jan , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)
Boer de Jan Dossier betreft gevangenneming van diefstal verdachte Louis Simons Sandbrink, Jan de Boer en Sjoukje
de Boer in onecht levende met een zekere Jan de Boer een kind van 5 jaar verlaten , een zekere Harmen Hendriks
Steneker, Veenwerker begaan met het kind heeft zig voorlopig belast met de verzorging van het kind, Jaar 1841 (7)
Boer de Jan 138 is zijn volgnummer en Westmaas zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat
met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant
Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een
opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof
van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
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Boer de Jan A. is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een
brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Boer de Jan A. 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)
Boer de Jan Andries Hij staat vermeld in een staat berekening v an 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)
Boer de Jan Aukes ( Betreft verzoek van de Minister om advies) dienstknecht bij Ages Rinze van beroep Landman
onder Menaldum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij
volgens zijn geboorte in het jaar 1797 dat hij wegens het domicilie van zijn ouders zich heeft moeten inschrijven op het
eiland Schiermonnikoog en dat hij enz. temeer daar zijn ouders behoeftig zijn enz. jaar 1817 (2)
Boer de Jan Aukes 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Schiermonnikoog 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. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)
Boer de Jan Aukes dienstknecht bij Ages Rinze van beroep Landman onder Menaldum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij volgens zijn geboorte in het jaar 1797 dat hij wegens
het domicilie van zijn ouders zich heeft moeten inschreven op het eiland Schiermonnikoog en dat hij enz. temeer daar
zijn ouders behoeftig zijn enz. jaar 1817 (2)
Boer de Jan Christoffels (ook de Buhr) Schipper op het op den 16e mei op de Hoek van de Zuidernoorman nabij het
Vriesche Gat gestrande Motschip de Goede Hoop betreft de geborgen lading en de geheele Tuigagie alles opgeslagen
te Oostmahorn enz. ook een door hem ondertekende brief met J. C. de Buhr, jaar 1820 (3)
Boer de Jan Cornelis * 07-11-1794 z.v. Boer de Cornelis Jansen en Tjeerds Martjen 21 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)
Boer de Jan de erven te Bergum wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland,
Onderwerp; de keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in
aanmerking voor een premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5)
Boer de Jan Derks---- Wilhelmij Gerrit Notaris en Secrreetaris en Landbouwer te Bergum Ondertekend een brief aan
de Directeur der Directe Belastingen in en uitgaande rechten Accijnzen in de Provincie Vriesland te Leeuwarden
betreffende dat hij sedert jaren in eigen gebruik heeft onderscheidende stukken Bouw-Weid en Mied landen samen
groot enz. en dat zijn bedrijf 2 paarden nodig heeft en deze nu en dan gebruikt voor rijtuig op riemen maar dat hij een
proces verbaal heeft gekregen opgemaakt en ondertekend door Munter van der Straten J. Petrus en Wijlick Bellinga
van Abraham commies van de 1e en 3e klasse tevens ondertekenen Boer de Jan Derks Vrederegter en zijn Griffier
Steensma G. J. ook Driessen J. C. ondertekend dat het geregistreerd is te Kollum enz. jaar 1824 (11)
Boer de Jan Dirks hij ontvangt van de betaalmeester fl. 10.500 wegens levering van paarden jaar 1814 (2)
Boer de Jan Dirks , Coopman van Paarden te Bergum tot het aankopen van een aantal Dragonder Paarden enz. hij
schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarisen Generaal van Vriesland dat hij met aan hem verstrekte
authorisatie 3 paarden heeft doen laten aankopen door Wadman Douwe Hendriks te Tietjerk maar dat de de Schout
van de Gemeente Hardegarijp heeft bevolen dat twee van deze paarden te weten van Wadman Jan Hendriks en een van
Veenstra Reinder Keimpes niet te vervoeren enz. enz. jaar 1814 (3)
Boer de Jan Dirks Koopman te Bergum, hij geeft met eerbied te kennen in een handgeschreven en door hem
ondertekende brief dat de hij een voor de gemeente Augustinusga een paard voor de trein der Artillerie heeft geleverd
maar dat de Maire ondanks herhaalde aanmaningen enz. enz. jaar 1814 (5)
Boer de Jan Dirks ontvangt van de betaalmeester Departement van Oorlog een bedrag van fl. 10.500.= wegens
leverantie van paarden jaar 1814 (1)
Boer de Jan Dirks---- Schattenberg R. en Boer de Jan Dirks beide Kooplieden , onderwerp: het kopen van 50-60
paarden voor enz. ook wordt er genoemd Fontein ….? Raad van de Commissie Generaal enz. er moeten binnen 3
weken 600 paarden gekocht zijn maar er is betreffende de prijs enz. jaar 1814 (3)
Boer de Jan Dirks te Bergum wonende, Koopman en leverancier van Paarden : onderwerp de betaling daarvan enz. jaar
1814 (1)
Boer de Jan Douwes 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)
Boer de Jan Folkerts te Lioessens staat vermeld op een document Memorialen wordt een verzoek ingediend van
voorlopige vernietiging van nhet Memoriaal 18 boeten en Justitiekosten enz. jaar 1840 (2)
Boer de Jan Gerrits---- Sminia van Jetse Onderwerp: door de zetters is gebleken dat zijn ongebouwde eigendommen (
een boomgaard te Makkum gebruikt door Boer de Jan Gerrits) niet op de releve staan enz. enz. jaar 1822 (1)
Boer de Jan Gerrits, 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)
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Boer de Jan Gosses, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum
Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting
enz. enz. jaar 1815 (5)
Boer de Jan H. Kapitein op de Johanna jaar 1841 (4)
Boer de Jan H. nr. 154 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)
Boer de Jan H. nr. 225 in wijk H. 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)
Boer de Jan H. wegens spijzen op het Stadhuis in de laatste dagen van der Franschen hij staat op een staat van
betalingen , ontvangt fl. 49-13 enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Boer de Jan Harmens---- Boer de Hendrik Jans loteling van 1824 verzoekt om vrijstelling van dienst daarvoor heeft hij
nodig een certificaat van zijn broeder Boer de Homme Jans loteling van 1814 in Grouw zoon van Boer de Jan Harmens
Timmerknecht te Poppingawier en Oepts Eeske deze Boer de Homme Jans heeft zich doen vervangen door
Riemersma Rein Rinnerts enz. jaar 1824 (5)
Boer de Jan Hendrik Hollum Kapitein op de Johanna Margaretha jaar 1838

Boer de Jan Hendriks 47 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)
Boer de Jan Hendriks Hollum Buitenvaarder jaar 1837
Boer de Jan Hendriks jaar 1838

Boer de Jan Hendriks Koopvaardij Kapitein jaar 1841 (4)
Boer de Jan Izaaks 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)
Boer de Jan Jakles * 13-02-1821, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen
Matroos op de Groot Lankum jaar 1841 (4)
Boer de Jan Jakles, Gezagvoerder van de vergane schip de Goede Hoop met een overzicht van de verzekerde waarde
van het schip, de lading, waar het gebeurd is enz. jaar 1879 (4)
Boer de Jan Jans hij is bij vonnis van de regtbank van Koophandel te Rotterdam is in het Blokhuis te Leeuwarden
geplaatst Onderwerp; Betalingen en vordering enz. jaar 1822 (2)
Boer de Jan Jans---- Plaats van der Jan Daniel , hij beklaagd zich dat hij als gelastigde van de heer Pot ….? te
Rotterdam voor kostgeld enz. van den alhier (Leeuwarden) in het Blokhuis gedetineerde Boer de Jan Jans enz. enz.
enz. verder worden genoemd Idzardi Lambertus jaar 1822 (3)
Boer de Jan jans te Sneek 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)
Boer de Jan Jans vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale
Infanterie 2e Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart
aanstaande de paspoorten aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5)
Boer de Jan Jansen---- 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)
Boer de Jan Jillerts, 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)
Boer de Jan Johannes gewoond hebbende te Edens en aldaar overleden 18 juli 1839 het betreft een Memorie van
aangifte betreffende zijn nalatenschap en vermelding van zijn eigendommen verder worden genoemd IJpma (M?)elle
en Anema Jan Anes Landbouwer te Arum jaar 1841 (3)
Boer de Jan Johannes---- Visser Johannes Jekeles wonagtig te Gaastmeer en Boer de Jan Johannes boereknegt te
Nieuwhuizum beide hadden reeds door looting voor de Landmilitie aanwezig moeten zijn in den gepasseerde jare
eerstgenoemde heeft verklaard dat hij samen met zijn vader gedacht had dat hij in 1797 was geboren enz. en de
laatsgenoemde dat hij bohoort tot de Landmilitie van Tjerkwerd en zig daar had aangeboden omdat hij geboren is in
1796 de schout van de Gemeente Heeg heeft geen redenen om aan te nemen dat zij hun dienstpligt wilden onderduiken
enz. jaar 1815 (3)
Boer de Jan Kapitein op de Johanna Margaretha jaar 1837
Boer de Jan Keimpes wonende te Stiens schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij op 12 meij 1814 uit de
gemeente Marrum naar de Gemeente Stiens is vertrokken en hij voor beide plaatsen is aangeslagen voor de belasting
enz. jaar 1814 (1)
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Boer de Jan Keimpes, 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)
Boer de Jan Klasen 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)
Boer de Jan Klasen 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)
Boer de Jan Klazen---- Oosterkamp Jannes Thijssens door zijn overlijden is er een vacature ontstaan als zetter te
Noordwolde en er wordt voorgedragen Boer de Jan Klazen Landbouwer woonachtig te Noordwolde enz. jaar 1825 (3)
Boer de Jan Kuinre Schipper jaar 1840
Boer de Jan Lammerts 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)
Boer de Jan Lielkes Eigenaar van Knorhaan jaar 1838

Boer de Jan Oeges van de Gemeente Raad speciaal door den Schout van Augustijnusga voor deze commissie
gedecorneerd 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)
Boer de Jan Ones 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)
Boer de Jan---- Pettinga G. Onder Adjudant bij het 2e bataillon Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie Schutterij en het betreft de vaceerende plaats als 2e Lieutenant der 2e Comp.
enz. en dat eindelijk de heer Boer de Jan tot deze post is benoemd verder wordt genoemd Siersma D. als kapitein 1e
Comp. 2e Batt. , Rodenhuis B. en Posthuma S. tot 1e Luitenant en Feersma J. tot Sergeant Majoor enz. jaar 1817 (6)
Boer de Jan Pieters 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)
Boer de Jan Pieters---- Jong de Djurre Y, opziender der Jagt een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin
hij verklaart dat Boer de Jan Pieters op 6 mei j.l. is gecondenneerd egens een overtreding op de der wet op de jagt en
bij zig had zijn geweer en Hondenz. enz. jaar 1824 (2)
Boer de Jan Pieters te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme
van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant
Korff 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)
Boer de Jan Pieters te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot
vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een
lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag,
Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
Boer de Jan---- 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)
Boer de Jan Rienks 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)
Boer de Jan S. te Ferwoude 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)
Boer de Jan Scheltes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
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Boer de Jan scheltes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Boer de Jan Sietzes---- Egberts Migchiel van beroep Boer en Huisman te Smallinger Opeinde ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij ten onregte wordt vervolgt om te betalen ter zake contributie voor
het hernieuwen van de Sluis in de Rottevalle tevens een Quotisatie op de omslag tot het hernieuwen van deze Sluis
waar in genoemd Gorter Rommert Aukes, Boer de B. R., Veen van der E. Y., Bakker J. H., Veen van der H. H.,
Lambarts Wietze L., Veenstra A. K., Camminga R. J., Sietzema G. J., Leeuwen van E. L. Deurwaarder, de navolgende
personen onderteken Veen van der Kartst Jans Notaris, Pol Pieter Andries 66 jaar, Veenstra Roel Durks 58 jaar, Boer
de Jan Sietzes 55 jaar alle Huislieden te Smallinger Opeinde, Zaveele J. S., Haersma van Vierssen H. L. (Hector
Livius) de Grietman enz. jaar 1815 (8)
Boer de Jan Sipkes---- 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:
Boer de Jan Sipkes Warstiens Reder Stoomboot, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Boer de Jan 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)
Boer de Jan Symens 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)
Boer de Jan Teunis 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Hennaarderadeel Depot Compagnie 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)
Boer de Jan Theunis 569 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Boer de Jan Tjerks 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 306
Boer de Jan Tjerks 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 306
Boer de Jan W, 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)
Boer de Jan Wijtzes wegens geleverde kleding , vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden van de
voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)
Boer de Jan Willems te Veenwouden, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Veenwouden
in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Boer de Jan Willems , Boersma Hotze E., Lauwerman Anne Antonides, Lauwerman Thomas J., alle te Veenwouden
en gemeente raadslid aldaar een door hen getekend request betreffen de jaarwedde voor hen van driehonderd gulden
maar die door de schout enz. jaar 1815 (2)
Boer de Jan Willems hij staat op een document waarin de Schout van de Gemeente Veenwouden Wiersma G. S. aan de
Gouverneur en ondertekend dat voornoemde heeft aangenomen en verklaard als Zetter te blijven fungeren enz. jaar
1815 (1)
Boer de Jan Willems te Veenwouden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op:
de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire
zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6)
(Dossier 26)
Boer de Jan Willems te Veenwouden, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Veenwouden enz. enz. jaar 1822 (3)
Boer de Jan Willems, een request door hem gedaan komt retoer, waarbij hij verzoekende geëxcuseerd te mogen
worden als benoemde Zetter in de gemeente Veenwouden enz. jaar 1815 (2)
Boer de Jan Willems, Ouderling---- Hellinga Luitjen F., Ouderling ondertekend mede een brief dat zij ene missive
hebben verzonden aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het Traktement van de Predikant dat in de jare 1763
van de toenmalige Heeren Staten, Wiersma G. S. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
voorstaande enz. jaar 1814 (4)
Boer de Jan Willems.---- Sytsema Manger, Symens P. (Pieter) die als Maire en Wiersma G. S. en Schout van
Feenwouden zij hebben nog geld tegoed enz. enz. De deurwaarder van kantoor Bergum die ondertekend
(handtekening niet te lezen), dat op den 13 Juni 1812 door Posthuma G. W. gewezen Rentmeester van het voormalige
district Dantumadeel met overleg van de heer schout Boersma Hotze Egberts benevens Boer de Jan Willems enz. enz.
jaar 1815 (4)
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Boer de Jan Wouters, te Hollum Ameland, Onderwerp een Arrest of Beslag van Meubilen en Goederen, het beslag op
2 koeien door de deurwaarder Oecke Dirks Metz omdat hij niet heeft voldaan aan de herhaalde waarschuwingen met
een handgeschreven brief waaronder de handtekening van Oecke Dirks Metz tevens een brief ondertekend door de
Percepteur Meijer J. F. te Ameland dat de verkoop niet door is gegaan omdat er geen kopers waren enz. enz. jaar 1814
(4)
Boer de Jan Wouters, te Hollum Ameland, Onderwerp een Arrest of Beslag van Meubilen en Goederen, het beslag op
3 koeien door de deurwaarder Oecke Dirks Metz omdat hij niet heeft voldaan aan de herhaalde waarschuwingen met
een handgeschreven brief waaronder de handtekening van Oecke Dirks Metz tevens een brief ondertekend door de
Percepteur Meijer J. F. te Ameland dat de verkoop niet door is gegaan omdat er geen kopers waren (bron 5989) en een
brief van de Directeur der belastingen Breugel van C. die het maar vreemd vind dat de verkoop geschiede in de
woning van eerstgenoemde enz. enz. jaar 1814 (2)
Boer de Jan Wytzes te Terwispel , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Gorredijk hij
wordt voorgedragen voor de post van zetter te Ureterp, enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in
Friesland. (48)
Boer de Jan Wytzes, 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)
Boer de Jan, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)
Boer de Jan, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)
Boer de Jan, 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)
Boer de Jan, ---- Louwerman Tomas, Boer de Jan, Antonides Anne en Boersma Hotze gemeenteraden der gemeente
Veenwouden alle daar wonende en Byma Sikke Wybes, Westra Eelke E. gequalificeerde armvoogden van den dorpe
Veenwouden schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur van Vriesland als volgt: dat zij in en jare 1814
aan de schout der gemeente Veenwouden menigmaal per monde hebben verzocht om een mandaat wegens\de post
voor het onderhoud van de uurwerken maar heeft de somma tot onderhoud van de brug enz. enz. jaar 1816 (2)
Boer de Jan, 422 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)
Boer de Jan, 71e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
120, met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)
Boer de Jan, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Boer de Jan, 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)
Boer de Jan, 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
Boer de Jan, Zeemilicien, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)
Boer de Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)
Boer de Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)
Boer de Jan. S. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben
van enz., zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen (
een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)
Boer de Janke Keimpes, 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)
Boer de Janke Keimpes, 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)
Boer de Janke Wybes , zij is niet in staat te betalen de rechten van kosten van een transactie jaar 1824 (2)
Boer de Jarig, 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)
Boer de Jathes B. 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)
Boer de Jeen Rienks 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)
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Boer de Jelle Akkerwoude Schip de Dokkumer Walden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Boer de Jelle Bolsward Schip de Koopmans-welvaren III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Boer de Jelle Bolsward Schip de Koopmanswelvaren III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Boer de Jelle J. Atzes te Dragten wordt vermeld op en document genaamd lijst van aangekochte Merrie Veulens met
de naam van de koper en verkoper ook de koopprijs enz. jaar 1840 (7)
Boer de Jelle Jacobs Bakker te Workum ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als
Postdistribiteur te Workum (4) jaar 1841
Boer de Jelle Jacobs Bakker te Workum te Workum, ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp
sollicitatie als Postdistribiteur te Workum (3) jaar 1841
Boer de Jelle Jentjes 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)
Boer de Jelle Jetzes 535 Joure is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke
van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz.
jaar 1841 (7)
Boer de Jelle S. Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Boer de Jelle S. te Workum; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)
Boer de Jelle Ykes en Zuidersma Abraham Sytzes (ondertekend als Abraham Sijtses Suderma) Diakenen en
Armbezorgers te Gerkesklooster dat zij sedert 3 jaren onderhouden de weduwe en kinderen van Clases Jan maar dat
zij van de Gemeente Augustinusga de helft moeten dragen omdat enz. Jan Clases zig van meet af aan te
Gerkesklooster zig heeft opgehouden en getrouwd met Jillings Jeltje aldaar geboortig en aldaar 4 kinderen heeft
verwekt enz. verder een verklaringe ondertekend door Boer de Jelle Ykes dat Poepkes Jan Klasens in 1763 in dat dorp
gewoond heeft en dat tussen beide plaatsen nooit een enz. en zijn zoon Poepkes K. H. met zijn vrouw enz. verder een
verklaring van de inwoners van Gerkesklooster Suderma A. S. Diaken, Boer de J. IJ. , Diaken, Boersma M. W.,
Sijtsma R. R., Veen v.d. W. D., Meinardy J. L., Klooster van R. H. (Municipaal), With de F., Dijk van K. R.
(Ouderling) Bolhuis A. G. (Ouderling) en door allen ondertekend en die verklaren dat Jan Clases tot aan zijn dood te
Gerkesklooster heeft gewoond jaar 1814 (6)
Boer de Jelle Ykes Landbouwer , staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp
Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen
predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar
1817 (5) dossier (8)
Boer de Jelle Ykes te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de
staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken
no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6)
(Dossier 26)
Boer de Jelle, 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
Boer de Jelte D. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige
duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817
(5) dossier (19)
Boer de Jelte D. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de
Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door
de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Boer de Jeltje Piers---- Elgersma Anne Steffens, Handgeschreven brief met handtekening van Anne Steffens Elgersga
en Boer de Jeltje Piers de weduwe van Boer de Wytze Jans Wz. de weduwe in functie als Kerkvoogden van Schraard
dat zij door omslachtig werk der verhuring van de Kerke Landen door de daartoe aangestelde Notarien en de langzame
voortgang van het verlopen jaar 1813 enz. en ook door de Notaris Rolsma G. S. mondeling is enz. Jaar 1814 (8)
Boer de Jentje H. 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)
Boer de Jentje Jelles 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)
Boer de Jetske 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)
Boer de Jillert J. 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)
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Boer de Jna G. 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)
Boer de Jnlie Sikkes---- 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)
Boer de Job K. 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)
Boer de Job Korn’s te Peins, Corporaal als zodanig voorgedragen bij de krijgsraad van het 13e Bataillon enz. jaar 1814
(2)
Boer de Jochem P. 1 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf 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)
Boer de Jochem Pietr 52 Gorredijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der 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)
Boer de Jochem Thomas 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)
Boer de Jochem Thomas, Rentenier, Huis 58, 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 Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het
nummer van het huis, Jaar 1818 (12)
Boer de Jochum---- Dussen van Ids Gijsberts door zijn overlijden is de post als zetter vrij gevallen en er worden
voorgedragen Boer de Jochum en Hoekema Paulus enz. jaar 1825 (2)
Boer de Jochum---- Dussen van Ids Gijsberts door zijn overlijden is de post als zetter vrij gevallen en er worden
voorgedragen Boer de Jochum en Hoekema Paulus enz. jaar 1825 (2)
Boer de Jochum 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)
Boer de Joh’s Christiaan, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 6 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars
of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier
(8)
Boer de Joh’s Ottes 8 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)
Boer de Joh’s 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)
Boer de Johannes 68 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon
welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn
enz. jaar 1841 (7)
Boer de Johannes Atzes---- 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)
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Boer de Johannes Atzes---- 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)
Boer de Johannes Atzes 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)
Boer de Johannes Atzes, Hartmans Hartman Dirks waarnemend Strandvonder enz. enz. in bijzijn van Feyfer de Jan
Jansz. en Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren
van een partij losse tabaksbladen geheel nat en door het zeewater beschadigd enz. geborgen door Dijk van Lieuwe
Doekes, Boer de Johannes Atzes, Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes, Mans
Willem Riemerens , Schregardus Frederik Eelzes, Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs, Zee van der Einte Jans ,
bij elke berger staat wat hij geborgen heeft uit zee enz. enz. jaar 1823 (4)
Boer de Johannes Baukes ---- 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)
Boer de Johannes F. 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)
Boer de Johannes Foppes---- Douma Izaak Jacobs, De schout van de Gemeente Oudega Vierssen H. L. (Hector Livius)
Haersma van, en ondertekend een brief aan de Commissaris van het Arr. Heerenveen dat eerstvermelde in zijn
afwezigheid (mijne functie waarnemende) en de door hem provisioneel benoemde officieren enz. bij gelegenheid der
exercitieen aan alle mannen van de Landstorm enz. enz. eenzijdig heben gestemd en dat het mij zeer vreemd voorkomt
dat men tegen de benoeming van Douma Izaak Jacobs met eenigen grond bezwaren enz. verder schrijft hij dat in het
dorp Opeinde en wel op het Zwartveen een zekere Sperling Johan Christoffel (bevorens noemde men hem Prins) enz.
enz. , verder de schout van de Gemeente Oudega Vierssen H. L. (Hector Livius) Haersma van, schrijft en ondertekend
een brief aan de Gouveneur van Friesland betreffende het conflict hiervoor genoemd waarin vermeld dat hij getracht
heeft de Gouveneur te spreken maar deze hierin blijkbaar niet geïnteresseerd was enz. verder wordt genoemd Boer de
Johannes Foppes jaar 1814 (4)
Boer de Johannes Foppes te Opeinde en Boer de Rinze Foppes verzoeken kwijtschelding van een boete wegens het niet
afleggen van de Eed op de Memorie van aangifte der nalatenschap van Boer de Maaike Foppes overleden Januari
1823, jaar 1824 (4)
Boer de Johannes Foppes, 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)
Boer de Johannes G.---- Boer de Merius Gerrits te Franeker zich gedragende als eigenaar voor dre helft enz. Boer de R.
B. en Boer de A. tezamen eigenaar van ¾ deel der wederhalft verkocht aan Boer de Gerhardus enz. enz. worden
verder genoemd; Boer de Johannes G. (overleden) de vader van deze heeft nog 5 andere inderen nagelaten enz. waaruit
dus blijkt dat Boer de Merius Gerrits erfopvolger is enz. jaar 1841 (4)
Boer de Johannes gehuwd met Brockhaus Hermine Frieda, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche
paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder
andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Boer de Johannes Heilkes, Hij tekent een brief met aanhef de ondergetekenden alle inwoners van der stad Bolsward
verklaren hiermede de waarheid te zullen vertellen enz. enz. dat de sommatie van de deurwaarder Donker J. R. te
Bolsward hen geen uitstel wil geven enn daarom aan de heer Visscher F. C. enz. enz. jaar 1823 (1) dossier (9)
Boer de Johannes Hylkes, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet 8 kolommen o.a.
beroep, veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld,
Personeel en Mobilair enz. jaar 1823 (5) dossier (9)
Boer de Johannes Jans te Bolsward staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve
van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Boer de Johannes Jans, verlofganger, Onderwerp: een certificaat van onvermogen, hij heeft wederom een schuld ten
laste van het fonds van f. 28.=, verder gaat het over het niet inleveren van zijn Rok en Chacot die hem volgens de
bestaande wetten enz. jaar 1825 (2)
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Boer de Johannes, ---- Jongerhuis Petrus, Johannesma Gerrit, Hergaarden Gerrit, Boer de Alle, Boer de Johannes, Post
Hendrik, IJsselmuiden Petrus, Nauta Frans, Vries de Sipke allen Trekschippers wonende te Franeker Onderwerp: o.a.
handgeschreven brieven met hun handtekeningen , een aankondiging van hun trekschuitdienst tussen Franeker en
Leeuwarden met hun 5 Jaagschuiten , wat ook in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd
tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en
uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (5)
Boer de Johannes, 39 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)
Boer de Johannes, 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
Boer de Jolke Ruurds, 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)
Boer de Jolle Siebes, Bouwman te Eesterga, 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)
Boer de Joost---- Boer de Atze Joostes * 24-03-1798 zoon van Boer de Joost en Pieters 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 vrouw Grietje met als kapitein Jensma Jurjen enz. jaar 1817 (4)
Boer de Jorrit Broers te Irnsum Hij staat in een document als voorgedragen zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang Roordahuizum enz. enz. jaar 1822 (2)
Boer de Jorrit Broers te Irnsum 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)
Boer de Jorrit van beroep Bakker te Bolsward hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij met
verschuldigden eerbied te kennen geeft dat hij als Meesterbakker dat hij samen met de Commiesen der
Rijksbelastingen heeft geconsileerd over het laten malen van drie mudden Zemelen van Tarwe en dat hij moet betalen
enz. jaar 1841 (4)
Boer de Jorrit, 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)
Boer de Jorwerd D. te Irnsum ,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Rauwerd in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Boer de Joseph Kl. 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)
Boer de Joseph Klases Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Boer de Joseph Klazes , 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)
Boer de Joseph Klazes 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)
Boer de Joseph Klazes, 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)
Boer de Jouke Gerbens te Wonseradeel 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde
certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse
manschappen, jaar 1825 (4)
Boer de Jouke Wiebes, op de Herenwal, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen jaar 1824 (2)
Boer de Jouke, 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)
Boer de Jouwke Huberts wonende te Balk hij heeft lot nr. 36 getrokken voor de Militie maar dat de Schout van Balk
niet bekend is wegens enige redenen enz. ook genoemd Vries de Willem Ferdinands mede te Balk wonende en
getrokken het lot nr. 231 welke mogelijk een abuis zijnde en door de oproeping van Boer de Jouwke Huberts gemelde
Vries de Willem Ferdinandts voorals nog zoude kunnen bevrijden van den actieve dienst, tevens die nopens de persoon
van Dijk van Pieter Passchiers in de Sondel wonende hebben getrokken no. 219 en Schaaksma Rouwke wonende te
Lemmer hebbede getrokken 196 maar waar nopens Dijk van Pieter Passchiers niet zeer twijvelachtig ben maar nopens
Schaaksma Rouwke onzekerde ben enz. enz. jaar 1814 (2)
Boer de Jsan Meinen te Wolvega de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den
aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Boer de K. A. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
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Boer de K. A. te Wijns 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)
Boer de K. C. 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)
Boer de K. D. te Abbega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Boer de K. D. 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)
Boer de K. D. 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)
Boer de K. K. de weduwe te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen
gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Boer de K. K. Kapitein is met zijn schip de Hoop en Verw. op 5 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Kon b., staat
vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Boer de K. L. (Ds.) te Minnertsga 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)
Boer de K. L. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op
een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende
Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum,
Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum
en Ydaard (53)
Boer de K. P. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Boer de K. P. te Spanga wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele
belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Boer de K. S. te Baijum 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)
Boer de K. Siebes Secretaris ad interem bij den Krijgsraad van de Stedelijke Schutterij te Workum ondertekend mede
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Schonegevel P. K.
Secretaris van den Krijgsraad van de Stedelijke Schutterij te Workum en tevens Sergeant Majoor van de Schutterij dat
hij eindelijk tenuitvoer heeft gebragt hetgeen wat hij meer dan eenmaal heeft gedreigd heeft omdat de Krijgsraad enz.
en in een vervolg brief; de beschuldegingen ingebracht tegen de Misikant Wust is voor het grootste gedeelte wederlegd
jaar 1815 (13)
Boer de K. Siebes wordt op een kopie document als ondertekende vermeld met als onderwerp ter bekooming van eene
schadeloosstelling voor hun onderscheiden affaires veroorzaakt door hunne gepresteerde werkzaamheden bij de
Hertaxatie der gebouwen voor de Personele en Mobilaire Belastingen in 1819 gedaan voor deszelfs schrijfbehoeften en
verteeringen enz. en dat het niet zijn intentie kan geweest zijn om zodanig iets van onbezoldigd wordende persoon ook
een begeleidende brief ondertekend door de Burgemeester van Dockum Weide van der W. R. (Willem Roelof) en
Slooten van A. enz. jaar 1821 (4)
Boer de K. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) te Haskerhorne en
Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden
gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Boer de K. T. WolvegaVeldwachter te Weststellingwerf jaar 1919 (13)
Boer de K. T. WolvegaVeldwachter te Weststellingwerf jaar 1919 (13)
Boer de K. 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)
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Boer de Keimpe Buma Jan Sierks Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of
meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Boer de Keimpe de weduwe, 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)
Boer de Keimpe Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)
Boer de Keimpe Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)
Boer de Keimpe Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)
Boer de Keimpe Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz.jaar 1834 (16)
Boer de Keimpe Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 14-20 der kinderen van de Gemeente
Leeuwarderadeel 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 (11) dossier (17)
Boer de Keimpe 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)
Boer de Keimpe, 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)
Boer de Keimpe, 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)
Boer de Klaas Alberts 421 Steenwijk 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)
Boer de Klaas Alberts 70 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)
Boer de Klaas Aukes, 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)
Boer de Klaas B., 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)
Boer de Klaas E. Woudsend Schipper jaar 1837

Boer de Klaas Hanzes Schoenmakersknecht te Heerenveen , hij is nalatig in het betalen van een boete enz. jaar 1841
(1)
Boer de Klaas Hanzes wordt vermeld in een door de Klager Bienema van E?. R. bij het Kantongeregt Heerenveen dat
hij gisteren in vrijheid is gesteld jaar 1841 (3)
Boer de Klaas Hanzes, Schoenmaesknecht te Heerenveen , hij is veroordeeld in een geldboeten van…. enz. jaar 1841
(1)
Boer de Klaas Jans 681 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)
Boer de Klaas Jans te Kortezwaag 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)
Boer de Klaas Klases 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)
Boer de Klaas Klazes 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)
Boer de Klaas Klazes te Langweer, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Noyon
….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen
achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog
hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)
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Boer de Klaas Oeges, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars
of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier
(8)
Boer de Klaas Pieters te Berlicum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren
bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Boer de Klaas Sybrens Witmarssum Veerschipper jaar 1838
Boer de Klaas W. Winkelier 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)
Boer de Klaas, 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)
Boer de Klaas, Agent van Politie 1e Klasse te Sneek 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)
Boer de Klaas, hij heeft bij de collecteur te Kuinre zijn diepgeld betaald maar de collecteur kan zig niet herinneren of
deze is uitgevaren enz. deze brief inliggend in het dossier----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar
Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland
enz. inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor ondergetekenden (19
handtekeningen) bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman in zijn vak als eene welke op deze plaats
vaart door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (4) dossier (28)
Boer de Klaas, hij wordt vermeld samen met andere Armvoogden van het weeshuis en Diaconen der gereformeerd
gemeente van Vlieland dat zij van de voormalige staten van Holland en Westvriesland alsmede door het uitvoerend
bewind der bataafsche republiek en latere besturen van tijd tot tijd is verleend Octrooij tot het verpagten van de
populatie van de conijnen in de duinen maar dat deze vergunning is gecesseerd met den jare 1812 waardoor zij enz.
enz. jaar 1814 (4)
Boer de Klaas, 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
Boer de Klaaske P., 370 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)
Boer de Koop, ----- 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)
Boer de Kornelis Siebes oud 30 jaren wonend te Dokkum hij solliciteerd naar de post van ontvanger der belastingen
enz. enz. tevens een getuigschrift van hem uitgeschreven door de burgemeester van Dokkum enz. enz. jaar 1821 (2)
Boer de Kornelis Sybes te Dokkum , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Dokkum enz. enz. jaar 1822 (3)
Boer de Kornelis, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming, jaar 1916 (3)
Boer de Kornelis, 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)
Boer de Kwartier-Meester op de Van der Speyk Huiskus jaar 1837
Boer de L. , 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 1890 (2)
Boer de L. 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)
Boer de L. A. te Boornbergum 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)
Boer de L. A., 1e Luitenant officier van de Wagt bij de 1e Comp. hij schrijft een brief aan de Schout van Dragten en
ondertekend deze betreffende het verloop van de Wagt te aldaar enz. jaar 1814 (2
Boer de L. als Sergeant wordt hij voorgedragen als lid bij de Krijgsraad van het Batt. Landstorm te Leeuwarden enz.
jaar 1814 (1)
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Boer de L. B. te Rauwerd 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)
Boer de L. 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)
Boer de L. J. nr. 77 in wijk E. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document
Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en
tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den
jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Boer de L. 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
Boer de L. M. (Lambertus Martens) Predikant te Workum tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie
Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van
den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz.
ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij
1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde
te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Boer de L. M. (Lambertus Martens) Predikant van Goenga---- Ykema R. J. Schout van de gemeente Nijland schrijft
en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffendede achterstallige Tractementen der Predikanten
Wilhelmy H. (Hermannus) van Wolsum en Westhem Graanstra H. (Hermannus) van Scharnegoutum en Loenga , Boer
de L. M. (Lambertus Martens)van Goenga enz. jaar 1814 (3)
Boer de L. M. (Lambertus Martens) Predikant, Lid van de Kerkenraad der Hervormde Gemeente van Workum
betreffende dat de Tractementen der Predikanten aldaar, van ’s Lands wege zoodanig mogen worden verhoogd als de
omvang van de werkzaamheden enz. met o.a. de namen van de Ouderlingen en Diakenen van de Hervormde kerk te
Workum met 2000 zielen die de Hervormde Godsdienst toegedaan zijn (onderwerp o.a. aanstelling nieuwe Leeraar
der Kerk jaar 1817 (5)
Boer de L. M. (Lambertus Martens) te Workum Predikant Classis van Sneek 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)
Boer de L. M. (Lambertus Martens) te Workum Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant
wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de
eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Boer de L. M. (Lambertus Martens) te Workum 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)
Boer de L. M. (Lambertus Martens) te Workum, 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)
Boer de L. M. Preses en Scriba der Hervormde Gemeente van Workum betreffende dat de Tractementen der
Predikanten aldaar, van ’s Lands wege zoodanig mogen worden verhoogd als de omvang van de werkzaamheden enz.
met o.a. de namen van de Ouderlingen en Diakenen van de Hervormde kerk te Workum met 2000 zielen die de
Hervormde Godsdienst toegedaan zijn (onderwerp o.a. aanstelling nieuwe Leeraar der Kerk jaar 1817 (5)
Boer de L. M. te Workum, 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)
Boer de L. Nachtwacht te Franeker gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Boer de L. Nijkerk Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Boer de L. NijkerkSchip de Koophandel V, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Boer de L. O. 4 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel 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)
Boer de L. 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)
Boer de L. U.? staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: Ter voldoening van de de
schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814
en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
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Boer de L. W. de weduwe te Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in
een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats
van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle
gemeenten van Friesland (123)
Boer de L. W. de weduwe te Stiens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Boer de L. W. de weduwe te Stiens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840
met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz.
jaar 1840 (8)
Boer de L. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te
vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Boer de L. W. te Mildam 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)
Boer de L. W. te Stiens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van
V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Boer de L. W. te Stiens (2x) , Hij ko, 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)mt 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)
Boer de L. W. 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)
Boer de L. W. te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Boer de L? A., ---- Nieuwenhuis Jan Oenes, een antwoord op zijn request bereffende beklag over de repartitie enz. enz.
ondertekend door de gemeenteraadsleden; Kuypers W., With de J. M., Rispens F., Gorter L. K., Boer de L? A.,
Sipkema R. P., Rinsema S., Koning T. F., Kuypers D. D. , Sybrandy W. J. jaar 1814 (2)
Boer de Lambertus , Korps Torpodisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892
(2)
Boer de Lambertus Korps Torpodisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
Boer de Lambertus naar West Indie, Korps Torpedisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info.
jaar 1893 (2)
Boer de Lambertus, Korps Torpedisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894
(2)
Boer de Lambertus, Korps Torpedisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895
(2)
Boer de Lambertus, Korps Torpedisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895
(2)
Boer de Lambertus, Korps Torpedisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896
(2)
Boer de Lambertus, 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)
Boer de Lambertus, Korps Torpedisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
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Boer de Lambertus, Korps Torpodisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891
(2)
Boer de Lambertus, Korps Torpodisten hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892
(2)
Boer de Lammert Martens, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Latijnsche
Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Boer de Lammert Utrecht Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Nijland met persoonsgegevens jaar 1919
(1)
Boer de Lammert, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Boer de Lammigje Dirks 20 jaar Dienstmeid te Makkinga, 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)
Boer de Leijkle Johannis vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale
Infanterie Depot Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e
maart aanstaande de paspoorten aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5)
Boer de Liebbe Alberts 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)
Boer de Liebbe, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Boer de Lieuwe te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op Bolsward, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)
Boer de Lieuwe te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum 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)
Boer de Lieuwe te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op Harlingen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)
Boer de Lijkle een der vaste Loodsen van Harlingen op Vlieland heeft uit zee gevist en aangebragt Nat Tabak
waarschijnlijk afkomstig uit het verongelukte schip komende uit Hond-America enz. jaar 123 (1)
Boer de Lijkle Jans---- Wijma Sjoerds ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zondervan
Willem, Boer de Lijkle Jans, Vries de Jentje Jacobs, Kamerling Jan, Gerrits Ale, Portugies Jan, Park Folkert Jans,
Willems Gerrit, Bartles Willem, Jarigs Hijlke alle Schippers wonende te Harlingen dat zij metr hunne schepen op de
24e April 1814 in Pressing zijn genomen om de doortrekkende Landmilitie met hetgeen ze bij zich hadden van
Harlingen naar Amsterdam te vervoeren dat zij zulks ook zo hebben gedaan maar nog niet betaald zijn enz. jaar 1815
(2)
Boer de Lijtske 09-09-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud
vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Boer de Lodewijk---- Haan de S. Fz. Negociant in Houtwaren op het Zuidvliet bij Leeuwarden Letter L. nr. 76, een
geschreven en door hem getekende brief met als onderwerp: hij heeft ruim 4 jaar gediend als Kapitein Luitenant en
Kommandant ener compagnie Artillerie d’Elite gedetacheerd aan het Bataillon gewapende Burgerwacht der stad
Leeuwarden enz. enz. hij heeft ook geleverd en voorgeschoten aan 81 man enz. totaal voorgeschoten een honderd acht
en dertig guldens en acht stuivers enz. enz. verder wordt genoemd de Heer Beekkerk S. van S. Lt. Kwartiermeester ook
een plan van formatie voor ene divisie Artillerie enz. door de Haan getekend, verder een Generale staat en
Verantwoording van geleverde wapenen en kleding (vermeld bij de persoon) aan enz. getekend door de Haan en Faber
Dirk B. en Boer de Lodewijk twee sergeanten der compagnie, voor 4 corporaals Lubach Johannes, Meulen van der Joh.
H., Hendriks Hendrik en Filbach David, voor den Tamboer Ghijs Tamme voor een uniform en maakloon betaald aan
Dupont Johannes en voor de Tamboer Boekholt Joh. een pantalon enz. voor de 2e Pijper Strakbeen Joh. een blauw
uniform enz. en voor de Luitenant Haan de J. F. en de Sous Luitenant Jong de G. C. een zwart rode enz. en voor de
sergeanten Noordhof P. S. en Bruinszward Lieuwe artillerie Uniformen enz. jaar 1814 (13)
Boer de Lodewijk, 349 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)
Boer de Loekje Luitzens, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de
termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10)
Boer de Loekje Luitzens, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van
kinderen die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van
opzending naar de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz
enz. 1839 (7)
Boer de Lolk B.------- Deelsma Popke Joukes (de weduwe van) Oosterwal Tjerk Hedzers . Onderwerp; een bezwaar
tegen de ontvanger der belastingen van Rauwerd wegens een beschrijving, wordt in genoemd de schoonzoon van Tjerk
Hedzers Oosterwal Boer de Lolk B. jaar 1841 (5
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Boer de Lolke te Rauwerd----- Deelsma Popke de weduwe van. Onderwerp een procesverbaal betreffende een in
dienst hebbende meid komt ook in voor Boer de Lolke te Rauwerd jaar 1841 (11)
Boer de Lolkje Luitzens te Franekeradeel, 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)
Boer de Lourens naar New York, 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)
Boer de Lourens naar New York, 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)
Boer de Lourens, 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)
Boer de Lourens, 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)
Boer de Lourens, 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)
Boer de Lourens, 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)
Boer de Lourens, 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)
Boer de Lourens, 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)
Boer de Lourens, 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)
Boer de Lourens, 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 1895
(2)
Boer de Lourens, 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 1891
(2)
Boer de Lourens, 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)
Boer de Lourens, 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)
Boer de Lourens, 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 1890
(2)
Boer de Lucas Everts 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)
Boer de Lucas---- Hilverda Sijtske Jacobs weduwe van Goedhart Sijbolt Johannes, Schuurmans Hendrik H. en Pol
Dirk Bakkers te Workum schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft met eerbied te
kennen dat zij bij Proces Verbaal opgemaakt door Huurmans Rinze J. en Boer de Lucas commiesen der 2e klasse bij
de belasting bekeurd zijn voor het verkopen van Marsepijnen letters en Taarten enz. jaar 1840 (6)
Boer de Luitje 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)
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Boer de Luitje Oebles 193 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)
Boer de Luitzen Jans, te Hemrik, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen jaar 1824 (2)
Boer de Luitzen Obbes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de
termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10)
Boer de Luitzen Obbes, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van
kinderen die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van
opzending naar de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz
enz. 1839 (7)
Boer de Luitzen Paulus Landbouwer, de Grietman van en leden van de Grieteny-raad van Achtkarspelen overwegende
dat aan voornoemde Landbouwer enz. enz. wegens Artillerie paarden aan Buitenpost betaald zal worden fl. enz. jaar
1817 (3)
Boer de Lukle Johannes te Hemelumer Oldephaert 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)
Boer de Lyckle Johannes, onderwerp; Militie, hij krijgt een verlofpas enz. jaar 1825 (2)
Boer de Lykle hendrik 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)
Boer de Lykle, 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)
Boer de M. .---- Fopma Fopkje Jans Wommels Beurtschipper van Wommels op Leeuwarden, hij geeft met de meeste
eerbied ten kennen aan de gedeputeerde staten van Friesland dat tengevolge van eenige bepalingen naar waar zich als
Veerschipper te gedragen of aantehouden dat er voor hen zeer veel moeilijkheden zijn ontstaan zo ten aanzien van den
uren van afvaart voor winkeliers, kooplieden en particulieren en dat hij door de Burgemeester der Stad Leeuwarden
geheel van zijne legplaats is ontzegd en daardoor tijdens de markdagen midden in het water moet liggen enz. enz. deze
brief is mede ondertekend met de handtekeningen van de andere betrokkenen Fopma F. J., Faber D. K., Keilman H.,
Faber A. J. en Boer de M. alle Schippers van Bolsward en Brouwer S. R. te Oosterend. Tuinstra M. T. te Oosterend,
Tuinen van P., te Oosterlittens en Frederici Jan D. te Baard. Enz. jaar 1857 (36)
Boer de M. 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)
Boer de M. 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)
Boer de M. 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)
Boer de M. B. te Amsterdam uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Boer de M. B. te Leeuwarden Jans Hendrik te Warga hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag
aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts
der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15
kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz.
jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)
Boer de M. Balk Schip de Balk, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Boer de M. Balk Schip de Gaasterland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Boer de M. Balk Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Boer de M. Balk Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
Boer de M. Balk Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Boer de M. Balk Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
Boer de M. Balk Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Boer de M. Balk Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Boer de M. BalkSchip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

6402

922-1+7
09-12-1815

6401

859-1+2
10-10-1815

6060

480
06-07-1820
453
03-05-1822

6082

8308

1070-8
365-407
28-10-1840

6070

424-5
25-05-1821

8210

966/7 en
881/14
Blz. 8>>
27-08-1839
520
00-00-1818
339
17-04-1815

6682
6394

6644

860
25-10-1815

6866

30-01-1825
17-5-A

6629

842
01-07-1814

6262

975
03-10-1815

6867

11-02-1825
5-A
60-C-16
13-01-1825
615-2, 12,1
19-06-1840

6864
8285

8375

708-5_40c
20-07-1841

8386

948/12
24-09-1841
69/6
20-01-1840

8257

9134

1498
10-11-1883

9921

40
19-10-1882

Boer de M. Bokma 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)
Boer de M. Bokma 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)
Boer de M. D. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Boer de M. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document
jaar 1822 (2) alles (13)
Boer de M. D. de weduwe te Exmorra 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)
Boer de M. 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)
Boer de M. de weduwe te Exmorra 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)
Boer de M. G. (Mevius Gerrit) Aanstelling als Burgemeester van Franeker (5) jaar 1818
Boer de M. G. (Mevius Gerrit)---- Bogtstra Jan Kapitein, hij wordt in die functie voorgedragen door Boer de M. G.
(Mevius Gerrit) President Burgemeester van Franeker die ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende deze voordracht van voornoemde Officier bij de Dienstdoende Schutterij van Franeker enz. jaar 1815 (1)
Boer de M. G. (Mevius Gerrit) President Burgemeester van de Stad Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de vrouw Martens Djieuwke deel ik\mede dat deze vrouw bij ons in het Armenhuis
onbekend is mar zij te Schalsum was en zij is gekomen en heeft verklaard dat zij te Belkum geboren is en voor drie a
vier jaar gehuwd was met Elsinga Wijpke Johannes geboren te Firdgum en 11 weken na het trouwen bevallen bevallen
en haar man daarover boos is geworden verklarende dat het zijn kind niet was enz. jaar 1815 (3)
Boer de M. G. (Mevius Gerrit)---- Wijndels David Georg Ontvanger der registratie te Franeker op zijn verzoek wordt
samen met de Burgemeester dezer stad Boer de M. G. (Mevius Gerrit) het gezegelde papier ten zijn kantore geteld enz.
beide zetten hun handtekening jaar 1825 (7)
Boer de M. G. (Mevius Gerrit)) als Burgemeester benoemd voor de Stad Franeker wordt gelet op de voordracht van
onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der
reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Boer de M. G. (Mevius Gerrit)----Harkama Jan Chirurgijn en Vroedmeester te Franeker, onderwerp zijn rekwest een
brief van de Burgemeester van Franeker Boer de M. G. (Mevius Gerrit) aan de Gouveneur van Vriesland dat
Harkama Jan Chirurgijn op 6 November 1797 beroepen is geworden als Stads Chirurgijn te Franeker op een jaarlijks
Tracteent van één honderd guldens ,dat hij wegens deze beroeping zijne toenmalige standplaats en Woonplaats
Wirdum verlet enz. enz. maar dat zijn Tracement tot aan 1811 is betaald gelijk ook den Chirurgijn Waardenburg
H.een Bijl. van één honderd guldens voor het bedienen van de Stadsarmen heeft gehad en dat enz. jaar 1815 (3)
Boer de M. G. hij is lid van de kies commissie Onderwerp het stemmen voor de benoeming van de schatters enz. Jaar
1825 (7)
Boer de M. G. te Franeker Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Boer de M. G. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Boer de M. G. te Parrega 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)
Boer de M. Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de ontvanger
genoten beloning voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2)
Boer de M.---- Kuipers Jan van beroep Vleeschhouwer te Dragten het betreft een procesverbaal en bekeuring
opgemaakt door Rooster Hendrik en Endig Holkamp van Jan gestationeerd te Dragten wegens twee zijden nog
versche en nog onafgehakte spek zonder waardeermerk enz. ook een document Weersma Roelof commies van de
eerste klasse bij de Rijksbelastingen die aan eerstgenoemde uitbetaald het bedrag van de opbrengst van twee zijden nog
versche en nog onafgehakte spek legaal verkocht door de commiessen onder toezicht van Boer de M. de ontvanger aan
Jager A. J. , Lang de W. , Nijhof L., Meter P., Wijbinga H., Schaaf v.d. T. A., Kloekman W. alle te Dragten en
Jonkman A. te Noordwolde, enz. jaar 1840 (26)
Boer de M. L. ---- Roskam T. , Kleinman A. , Postmus J., Boer de M. L. en Linge van J. het gaat er over dat zij als
Veldwachter te lang in de gemeente zijn en dat het wenselijk is dat zij van standplaats verwisselen omdat een te
langdurig verblijf in een dorp hen te vertrouwelijk met de ingezetenen maakt enz. enz. jaar 1883 (2)
Boer de M. L., Politiebeambte te Exmorra 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)
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Boer de M. 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)
Boer de M. 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)
Boer de Maaike Foppes---- Boer de Johannes Foppes te Opeinde en Boer de Rinze Foppes verzoeken kwijtschelding
van een boete wegens het niet afleggen van de Eed op de Memorie van aangifte der nalatenschap van Boer de Maaike
Foppes overleden Januari 1823, jaar 1824 (4)
Boer de Makkum Politiebeambte jaar 1838
Boer de Marinus, 113 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)
Boer de Marta Keimpes, 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)
Boer de Marten 34 jaar * Metslawier hij staat op een lijst tot benoeming ener Veldwachter in de Gemeente
Tietjerksteradeel enz. enz. jaar 1883 (3)
Boer de Marten Annes vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek
ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden
enz. jaar 1814 (2)
Boer de Marten F. , 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)
Boer de Marten F. , 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)
Boer de Marten Feijkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz.jaar 1834 (13)
Boer de Marten Itzes (de weduwe) te Oostrum is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Aalzum enz.
met de bedragen, jaar 1816 (3)
Boer de Marten O. te Tjummarum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de
staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken
no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6)
(Dossier 26)
Boer de Marten Ouwes, ---- Koopal Sjoerd Reimers en Feenstra Steven Fokkes wonende te Minnertsga zij worden
verzocht door door de Maire van dezer gemeente om een aantal paarden te waarderen die op last van de gemeente enz.
enz. en wel van, Anema S. P., Gosliga Sjoerd D., Koopal R., Lambsma S., Haan de Meinderd Hanses, Klases Anne,
Boer de Marten Ouwes, Steffens Pieter, Fredriks Janke weduwe van Sydses Ulbe enz. jaar 1816 (6)
Boer de Marten Pieters ---- Vries de Cornelis, Jonkers Jacobus, Dijkstra Jan Dirk, Brouwer Tjerk en Sluis van der
Rimmert zijn volgens de Burgemeester van Leeuwarden aldaar niet te vinden en dat Berger Willem in juli 1814 na
alhier met verlof te zijn geweest is vertrokken zonder dat zijn ouders nadien iets van hem hebben vernomen en dat
Puist Jan bij het 9e Batt. In f. hier dient en dat Preger Jochem en Driesum van Eeuwe beide den 9e dezer na hun
garnizoen zijn teruggekeerd volgens hun ouders en Rodenburg Haije , Bergema Jacob Gerrits, Houtje Willem Cornelis
en Boer de Marten Pieters alhier worden opgehouden door ziektes enz. jaar 1815 (1)
Boer de Marten, 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 1896
(2)
Boer de Martin A. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling
gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Boer de Martinus Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun
tractement. Jaar 1824 (2)
Boer de Martinus staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en
jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)
Boer de Martinus wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter
Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken
der betaalrol hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)
Boer de Martinus, Onderwerp betaling van zijn tractement 1e kwartaal enz. Jaar 1824 (2)
Boer de Martje Jans weduwe van Harmens Geert † Hij wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document;
Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming,
plaats, pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
Boer de Meije Wiebes, Hij komt voor op een lijst met overleden gepensioneerden met het soort pensioen en het bedrag
van het pensioen jaar 1824 (2)
Boer de Meindert A. Bokma Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
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Boer de Meindert Alberts Bokma 43 j. Hij wordt voorgedragen als Candidaat voor de post van Vrederechter te
Leeuwarden i.p.v. Burmania Rengers van Justus Sjuk Gerold die is benoemd tot lid van de Raad van State jaar 1817
(2)
Boer de Meindert Alberts Bokma Fabrikeur, Hij wordt voorgedragen als Candidaat voor de post van Vrederechter te
Leeuwarden i.p.v. Burmania Rengers van Justus Sjuk Gerold die is benoemd tot lid van de Raad van State jaar 1817
(2)
Boer de Meindert Bokma ---- Lettinga Pier Durks van beroep Huisman te Lekkum, een brief van Jhr. R. H. Burmania
Baron Rengers waarin o.a. dat de taxatie van de goederen van eerstgenoemde voor zijn borgtogt enz. tevens aanwezig
de staat waarin alle bezittingen, goederen en opbrengsten aan huur van Lettinga Pier Durks waarin ook genoemd de
huurder van landen Jellema Johan Sjerps, Zwart Hans Ypes, Reerink J., Ruitens R., Boer de Meindert Bokma en
Westra Cornelis Joh’s met vermelding wat zij huren enz. jaar 1825 (11)
Boer de Meindert 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)
Boer de Meindert 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)
Boer de Meindert Gerb.‘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)
Boer de Meindert Gerbens 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)
Boer de Meindert Gerbens, 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)
Boer de Meine P. , Beurt en Veerdienst van Wijns en Oudkerk 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)
Boer de Merius Gerrit te Franeker zich gedragende als eigenaar voor dre helft enz. Boer de R. B. en Boer de A.
tezamen eigenaar van ¾ deel der wederhalft verkocht aan Boer de Gerhardus enz. enz. worden verder genoemd; Boer
de Johannes G. (overleden) de vader van deze heeft nog 5 andere inderen nagelaten enz. waaruit dus blijkt dat Boer de
Merius Gerrits erfopvolger is enz. jaar 1841 (4)
Boer de Mevius Gerrit Burgemeester der Stad Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken betreffende dat in zijn stad ten hoogstens vier tot vijfhonderd manschappen gehuisvest
kunnen worden en ongeveer 100 paarden enz. jaar 1815 (1)
Boer de Mevius Gerrit Burgemeester van Franeker (treed af 2 januari 1819) staat op een document (met zijn
handtekening) aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit
geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den
Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)
Boer de Mevius Gerrit President Burgemeester van de Stad Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de trommen herkomstig van deze stad door de experts afgekeurd zijn
enz. jaar 1818 (2)
Boer de Mevius Gerrit President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
en meld dat reeds op de aanschrijving van de Kapitein Herckenratt….? de verlofganger Moorema Dirk Doekes van
hier vertrokken is enz. jaar 1815 (1
Boer de Mevius Gerrit President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
dat hij en Fontein R. Burgemeester van Franeker beide behoren onder de Landstorm en dat zij enz. jaar 1815 (1)
Boer de Mevius Gerrit President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende zijn requeste van betaling voor geleverd paard door Tolsma Wopke Rinderts enz. tevens ondertekend
Tolsma Wopke Rinderts een brief aan de Gouverneur van Vriesland jaar 1815 (4)
Boer de Mevius Gerrit---- Scheltema N. E. de ondergetekenden ( Boer de Mevius Gerrit, Eisinga E., Peerdemans Jan,
Pierson Tholen J., Sannes Klaas Johannes en Camper A. G.) verklaren dat van de 10 leden der commissie in den jare
1808 tot de Repartitie en perceptievan het aandeel deze gemeente Franeker in de heffing van 3 miljoenen guldens enz.
enz. Scheltema N. E. is afwezig te Dokkum en de leden Fontein D’k., Haitsma P’s en Jong de Feddes Cl. Zijn
overleden enz. jaar 1819 (6)
Boer de Mevius Gerrit te Franeker, 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)
Boer de Mevius Gerrit wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd Lid van de Raad van Franeker enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Boer de Mevius Gerrit wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd Lid van de Raad van Franeker en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1815 (7) totale
dossier (13)
Boer de Mevius Gerrit wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd Lid van de Raad van Franeker enz. jaar 1816 (4)
Boer de Mevius Gerrit wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd Lid van de Raad van Franeker en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1816 (4)
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Boer de Mevius Gerrits (c.s.) thans nog te Franeker aanwezige leden der voormalige commissie tot de reparatie en
perceptie van nhet aandeel dier gemeente in de heffing van de fl. 3.000.000,= enz. enz. De ondergetekenden ( Boer de
Mevius Gerrits, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson Tholen P., Sannes Klaas ….? en Campen A. G.) uitmakende een
gedeelte der commissie in den jare 1808 van deze commissie is afwezig Scheltema N. C?. te Dokkum, Fontein D’ k.,
Haytsma P., Jong de Feddes de laatste 3 reeds overleden enz. enz. verklaren dat de te innen som wel 10 maal hoger
geweest had kunnen zijn als jaar 1819 (9)
Boer de Mevius Gerrits President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Fournitures alhier enz. jaar 1815 (1)
Boer de Meye Wiebes (wijlen) hij is ingeschreven in het grootboek van Pensioenen enz. jaar 1824 (1)
Boer de Meye Wiebes hij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Stavoren enz. met de bedragen, jaar
1816 (3)
Boer de Meyer Wiebes ------- Brouwer Jan Willems , Scheepstimmerman te Hindelopen, verklaard op verzoek van de
schipper Wiggers Jeye Wiggerts van het fluitschip Anna Maria Onderwerp; dat zijn bootje is gevonden door Visser
Pier Jekeles verder worden genoemd; Brouwer Jan Willem en Posthumus Gooyke Schipper te Hindelopen, Heinsius
Pieter R. Stadsmayor Boer de Meyer Wiebes oud Loods bediende beide te Stavoren wonende, Wiggers Jeye Wiggerts
, Willems Jan , Burgemeester van Stavoren Lootsma J. A (Jacob Aukes) enz. enz. jaar 1817 (5)
Boer de Mieke Harmens te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes
Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij
Schoterland met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Boer de Minne te Bolsward, Trekschuiten en Barges van Bolsward 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. De concessie is door de gemeente
Bolsward kort na het jaar 1648 daargesteld omdat toen ook het octrooi voor de trekweg is gegeven. En later is er
octrooi gegeven 13 maart 1711 datum akte jaar 1859 (8)
Boer de Munnik 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)
Boer de Murk D. de weduwe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04
betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden
voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum,
Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)
Boer de Murk Douwes Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Boer de N. D. Harlingen /Batavia Kapitein op de Vier gebroeders jaar 1840 (Harlingen )
Boer de N. 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)
Boer de N. G. te Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Boer de N. G. te Cornjum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha
van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Boer de N. H. 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)
Boer de N. S. te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van
de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)
Boer de N. S. te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Boer de N. S. te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Boer de N.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)
Boer de Naentske Sipkes weduwe van Bildt de Klaas Jans verzoekt in een request aan de Koning haar een jaar
gratificatie van een honderd gulden te willen afstaan, dat zij van beroep tapprsche in Sterke drank maar dat haar zaken
slecht gaan zodat de Herberg te koop is enz. jaar 1839 (4)
Boer de P.---- Poel de F en Boer de P. te Stroobos, Onderwerp: een aankondiging van hun Stoombootdienst Stroobos
op Leeuwarden wat ook in advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier) in de Leeuwarder Courant is aangekondigd
tevens een folder in het dossier, jaar 1880 (5)
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Boer de P. G. te Beetgumermolen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische
dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Boer de P. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Boer de P. J. te Beetgumermolen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische
dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Boer de P. J. te Beetgumermolen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische
dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Boer de P. L. 7 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)
Boer de P.---- Poel de F en Boer de P. te Stroobos Onderwerp: een aankondiging van hun Stoombootdienst Stroobos
op Leeuwarden wat hij ook in advertentie ( niet aanwezig in het dossier) in de Leeuwarder Courant heeft
aangekondigd jaar1880 (2)
Boer de Pier L. 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)
Boer de Pieter---- Poel de Freerk en Boer de Pieter beide wonende te Stroobos , Onderwerp: maakt bekent de
dienstregeling van 15 Maart tot 15 October voor de Stoomboot “Stroobos” met de dienst Stroobos-Groningen en
Stroobos-Leeuwarden enz. in een advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier) enz. jaar 1881 (4)
Boer de Pieter Joosten te Joure 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)
Boer de Pieter L. 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)
Boer de Pieter Sybrens te Nijehaske------ Kuiper Jacob Everts betreft een huisje te Nijehaske no. 133, Is nog
grondbelasting verschuldigd aan de gemeente Haske jaar 1824 (4)
Boer de R. de weduwe te Sneek 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)
Boer de R. de weduwe te Sneek staat als uitvoerder vermeld in een door Weide van der W. R. (Willem Roelof) namens
Burgemeester en Wethouders van Dockum en ter ordonnantie van dezelven Slooten van A. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd
met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Boer de R. 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)
Boer de R. 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)
Boer de Rienk Aukes---- Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zekere Boer de Rienk Aukes van Haulerwijk een
huwelijk willende contracteren maar geen bewijs van Nat. Militie kan voldoen maar dat enz. jaar 1817 (1)
Boer de Rijkle Bonnes 2 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland 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)
Boer de Rinse Aukesd 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een
brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Boer de Rinze Foppes te Beetsterzwaag--------- Boer de Johannes Foppes te Opeinde en Boer de Rinze Foppes
verzoeken kwijtschelding van een boete wegens het niet afleggen van de Eed op de Memorie van aangifte der
nalatenschap van Boer de Maaike Foppes overleden Januari 1823, jaar 1824 (4)
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Boer de Roelof 30-04-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud
vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Boer de S. F. 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)
Boer de S. F. 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)
Boer de S. G. 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)
Boer de S. Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en verzoekt om 12 personen als musikanten bij
het Bataillon aan te stellen waarvan eerstgenoemde er 1 is enz. jaar 1818 (3)
Boer de S. S. te Damwoude 5 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de
Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die
met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)
Boer de S. W. 6 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)
Boer de S. W. te Menaldum 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)
Boer de Schette Schoenmaker 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)
Boer de Sijdse---- Vrij Uilke is als nummerwisselaar de plaatsvervanger bij de 7e Afdeeling Infanterie voor Boer de
Sijdse enz. jaar 1824 (3)
Boer de Sijtske---- Duinker Fred’k Olphets * 00-12-1795 z.v. Duinker Olphert en Boer de Sijtske 10 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)
Boer de Sjoerd Aukes x IJdes Wijbkjen---- Boer de Auke Sjoerds * 18-03-1794 Woudsend zoon van Boer de Sjoerd
Aukes en IJdes Wijbkjen (zie ook onder Bouma Auke * 20-03-1794) 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)
Boer de Sjoerd J. Winkelier 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)
Boer de Sjoerd Johannis 78 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)
Boer de Sjouke Sjoerds 2 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Depot Compagnie 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)
Boer de Symon T. 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)
Boer de Syske M. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Boer de 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)
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Boer de T. M. 7 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)
Boer de T. T. te Jorwerd 17 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de
Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die
met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)
Boer de Teunes Wijbrands * 05-06-1795 z.v. Boer de Wiebrand Douwes en Reinders Janke 11 is zijn volgnummer, hij
staat vermeld in een door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het
Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage
een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling
is verleend enz. jaar 1817 (4)
Boer de Theodorus Baukes, Veerschipper te Workum , Onderwerp: maakt bekent dat hij in werking zal stellen een
schip voor de dienst Workum op Harlingen o.a. 2 maal zijn handtekening onder een handgeschreven brief , een
aankondiging van voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie ( 2 stuks aanwezig in het dossier) is
aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden
aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (8)
Boer de Thomas J. 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)
Boer de Thomas S. 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)
Boer de Tijmon Dirks---- Boer de Bouke Tijmons * 11-10-1794 z.v. Boer de Tijmon Dirks en Cornelis Aaltje 25 is zijn
volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie
van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met
als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar
vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Boer de Tjeerd Cornelis * 20-11-1796 z.v. Boer de Cornelis Jansen en Tjeerds Martjen 7 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)
Boer de W. F. 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)
Boer de W. F. 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)
Boer de W. M. 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)
Boer de W. M. 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)
Boer de W. 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)
Boer de W. 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)
Boer de W. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman
Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer
biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Boer de Wiebrand Douwes---- Boer de Teunes Wijbrands * 05-06-1795 z.v. Boer de Wiebrand Douwes en Reinders
Janke 11 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk)
Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der
nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Boer de Willem Kapitein op het Schip op reis naar West Indien 23 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)
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Boer de Wybe 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)
Boer de Wybren Sybrens te Tjerkwerd 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)
Boer de Ykele H. te Gaast wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen
van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Boer de Ykele J. te Gaast wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen
van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Boer de Ynte C. te Cornwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen
en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te
betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Boer de, de weduwe staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V.
V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort
van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Boer de, de weduwe te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia
van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Boer de. de weduwe te Sneek staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en
Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Boer Garrit Dz.---- Faber Lieuwe en Meer van der Obe en Boer Garrit Dz. , Bargeschippers alle te Bolsward wonende
Ondernemers en Bestuurders van een Bargedienst van Bolsward op Leeuwarden met hun Bargeschepen “De Stad
Leeuwarden”, “De Stad Bolsward” en “De Stad Workum”, met plaats voor 35 personen wat ook in een advertentie
(1stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage, en de
plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1880 (4)
Boer Homme Jans A 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)
Boer Jakob Tjetses 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)
Boer Klaas Sybr te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen
en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te
betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

