8210

958/2 211
Bladzijde 5
17-09-1839

Boerde J. W. te Veenwouden staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
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457
13-05-1815

Boerde Lieuwe IJ. te Ried hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente
Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen
aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt
penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
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Boerema J. T. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op
een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en
gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12)
hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
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Boerema Johannes Jelles van beroep Landbouwer en ondertekend het volgende document>> wordt vermeld als lid van het
Dijkbestuur van Visvliet in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no.
192/10857 dat het Dijkbestuur van Visvliet en Gerkesklooster bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
Boerema T. en Hofstra P. beide te Akkrum zij vragen een vergunning om aankoop gedeelte berm van de rijksweg
Leeuwarden naar de Overijselsche grens, met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie
(Blauwdruk) enz. jaar 1915 (8 )
Boerema T. Voorzitter en Veltstra P. secretaris Wijkverpleging en Tuberculosebestrijding “Utingeradeel” te Akkrum een
handgeschreven brief met hun handtekening verzoekt vergunning tot het maken van uitwegen op hun eigendom
hebbende perceel kadastraal bekend te Akkrum sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (11)
Boerema, Jacob Boerema Herbergier te Stroobos Groningen jaar 1839
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Boeren Corardus, Fuselier 9e afdeling Infanterie * 29-10-1810 Willeskop, hij wordt vermeld op een Nominative Staat
van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de
Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met
briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden
personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht,
Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Boerendans G.----- Visser G. Lzn. te Lemmer, Cargadoor en Scheepsmakelaar, Een handgeschreven brief met zijn
handtekening, wordt ook in genoemd Boerendans G. Schipper onderwerp belastingen. Jaar 1824 (4)
Boerhave G. H. Amsterdam Schipper op de Arend Elisabeth jaar 1840
Boerhave G. H. Amsterdam Schipper op de Arend Elisabeth jaar 1840
Boerhof Aaltje gehuwd met Hoekstra Harm, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (3)
Boerichter Hermanus, 616 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)

Boerke Jan D. Timmerknecht 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)
Boerke Pieter Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens
Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen
betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (6) hele
dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Boerma J. J?. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Boerma J. J. 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)
Boerma Klaas * 27-01-1809 Groningen , Fuseler in het Oost Indisch leger infantere Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis
van de Krijgsraad , Uit Oostindie teruggezonden met het schip de Palembang enz, en vervallen van den Militaire stand
en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4)
dossier (20)
Boerma T. Harlingen Schip de Jan Roelof 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 1878 (2)
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Boerman Bote, 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)
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Boerman Bote, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)
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Boerman Henricus, 382 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)
Boerman Jelle, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
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Boerman P. P. te Jeslum (Ieslum), (Jessum)Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen (5) jaar 1824
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Boerman Pieter Pieters Boerenknecht onder Jislum----- Doedens Klaas D. Bakker te Kollum een procesverbaal wegens
belediging enz, komen in voor Boerman Pieter Pieters Boerenknecht onder Jislum Bijmholt Jacob Bakkersknecht, (6)
jaar 1824
Boerman Sijmon Veerschipper te Nieuwendam---- Schotanus P. E. Notaris te Hindelopen schrijft en ondertekend een
brief betrefende Kuiper Trijn Douwes, het betreft de aangifte van een Memorie van Successie welke door de
belanghebbende zijn vertekend maar dat Prins Jeije mede belanghebbende Soldaat bij de 3e Comp., 1e Batt. der 7e Afd.
Nationale Militie in garnizoen te ’s Hertogenbosch welke met verlof afwezig geweest zijnde het bewijs van inlevering niet
heeft ontvangen enz. en daardoor de termijn van inlevering is vervallen en de anderen in de boetes zijn gevallen enz. deze
zijn Boerman Sijmon Veerschipper te Nieuwendam, Lammerts Anne Sijtus te Amsterdam en Malsen van Wiggert te
Amsterdam enz. jaar 1840 (5)
Boermans P. D. te Hijdaard 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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Boermans P. D. te Sneek, hij staat op een document van Belasting , dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting
is gegeven van betaling enz. enz. jaar 1823 (4) dossier (8)
Boermans P., 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)
Boermans Pet. Franc. te Oosterend staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Aartspr. Haan de H. met de namen van alle 30 Pastoors en 5 Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info
ook hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)
Boerrichter Hermanus, 247 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)
Boers Aart * Waardenburg, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of
bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang,
vonnis en geboortedatum totaal 17 kolommen Jaar 1841 (3)
Boers B. te Roordahuizum Predikant een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot
slootdemping en een uitweg op zijn in vruchtgebruik hebbende perceel kadastraal bekend te Roordahuizum enz. met een
tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (10)
Boers Cornelis * Rotterdam 02-07-1807, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige
Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Boers J. Joure Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1920 (5)
Boers Leonardus * 17-12-1804 Beek , Kanonnier; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen
die met briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals
aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz.
ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Boers Pieter Piers, Landbouwer te Rinsumageest, zijn huisvrouw is besmet met de natuurlijke kinderziekte, jaar 1824 (1)
Boers Wigger Arnoldus---- Albarda Jz. Schutter wordt voorgesteld tot Luitenent Quatiermeester bij het battaillon
Landstorm en Boers Wigger Arnoldus Sergeant Majoor verder genoemd Buising A. en Antonides A. deze worden ook
voorgedragen tot 1e Luitenant en Jorssen J. tot 2e Luitenant enz. jaar 1815 (2)
Boers, Handgeschreven brief met handtekening van David de Metz, Hartog Reindorf, Jacob Rozenberg, Samuel Boers
alle Kooplieden van Leeuwarden en Meyer van Hasselt Koopman te Groningen Onderwerp: Klacht over de Grietman en
drie Herbergen (Oostermeer, Suameer en Bergum) wegens weigering voor nachtverblijf vanwege hun Joodse uiterlijk
Boersema H.---- Smits J. H. van beroep R. C. Pastoor te Dockum wordt vermeld in een dossier met als onderwerp: de
stukken van zijn reclames wegens de 4 eerste grondslagen der Personeele Belasting waarin ook vermeld de Rijksschatter
Boersema H. te Holwerd in het huis wijk C. no. 5 bewoond wordende door Smits J. R. C. Pastoor alles volgens en ook
vermeld wordt Draaisma Wilhelmina als Dienstbode enz. jaar 1840 (14)
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Boersema H. te Holwerd wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Ternaard Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Boersema Wybren Etes, Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen van het district van Ontvang
Buitenpost jaar 1821 (3)
Boersema Wybren Etes? te Buitenpost 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)
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Boersema Wytzen Etes , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Buitenpost in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
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Boersma & Algra Fa. Dokkum Schip de Nooitgedagt, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
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Boersma Albert J. 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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Boersma Gerrit Oebles Schoolmeester te Genum in de Gemeente Blija een door hem geschreven en ondertekende brief
dat er een aanschrijven is gekomen dat hij s’nachts wacht enz. ook de meester van Wanswerd maar dat hij wegens de
school een verzoek heeft ingediend om voor de wacht ontslagen te worden en dat hij ook Vee hefft en zijn inkomen daar
van enz. jaar 1814 (2)
Boersma H & Kemp S. Stoombootkapiteins wonende te Dokkum , verzoeken in een getekende brief dat zij van plan zijn
met hun stoomboot de “Stad Dockum” met een lengte van 24 meter enz. te varen op zondag de 19e juli enz. enz. jaar
1891 (4)
Boersma J. H. te Ee, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Boersma Louw 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 Controle Bergum in het Kantoor Kollum,
Gemeente Kollum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Boersma Monte, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
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Boersma Pitte Abes, , Hij wordt vermeld op een lijst van personen die meer dan 100 gulden over 1822 in de gemeente
Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2
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Boersma & Algra Fa. Dokkum Schip de Twee Gezusters, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Boersma ..oijs 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)
Boersma ….? De weduwe staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen
ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
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Boersma ….? de weduwe te Hardegarijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de
Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen
duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5
kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Boersma ….? de weduwe te Hardegarijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als
degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur
en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Boersma ….? de weduwe te Hardegarijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als
degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur
en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Boersma ….? de weduwe te Wanswerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als
degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en
gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
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Boersma ….? Dom. 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)
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Boersma A. A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Boersma A. 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)
Boersma A. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
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Boersma A. M. hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of
diensen over het jaar 1813 en 1815 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J.,
Meulen van der S. R., Kuperus F. P. Jaar 1816 (7)

6269

397
04-05-1816

8210

958/2 211
Bladz. 6>>
17-09-1839

Boersma A. M. hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of
diensen over het jaar 1813 en 1815 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J.,
Meulen van der S. R., Kuperus F. P. Jaar 1816 (7)
Boersma A. P. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter
de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6046

328-31
11-05-1819

3622

A-3
blz. 7
05-01-1848

3622

A-5
blz. 7
31-12-1852

3622

A-6
blz. 7
12-01-1858

6627

602
30-04-1814

6082

453
03-05-1822

6047

379
03-06-1819
424-4
25-05-1821

6070
6256

378
22-04-1815

6257

406 en 407
01-05-1815

3701

24-D
nrs 8-14
08-02-1842

8225

1253-13,25
10-12-1839

Boersma A. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Boersma A. J. ----Handgeschreven brief met handtekening van Bulthuis S. J. (Stephanus Johannes) Predikant te Oude
Mirdum, Jacob Harmens Jongsma, S. Stoffelsma, A. J. Boersma, Tijes Douwes, Andries Johannes, W. K. of W. Y. van
der Sluis, Jaar 1814
Boersma A. J. Handgeschreven brief met handtekening van Bulthuis S. J. (Stephanus Johannes) Predikant te Oude
Mirdum, Jacob Harmens Jongsma, S. Stoffelsma, A. J. Boersma, Tijes Douwes, Andries Johannes, W. K. of W. Y. van
der Sluis, Jaar 1814
Boersma A. K. staat vermeld op het document samen met 37 inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de de schaden
van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Boersma A. K. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens
den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840
(3) Dossier (11)
Boersma A. K. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

Boersma Abe Jans 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)
Boersma Adriaantje Kornelis, 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)
Boersma Adriaantje Kornelis, 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)
Boersma Adriaantje Kornelis, 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)
Boersma Alle Jans Diaken van Surhuizum 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)
Boersma Andries 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)
Boersma Andries A. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Boersma Andries 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)
Boersma Anne Meintes , Boer te Akkrum hij schrijft en ondertekend een brief als volgt: dat hij tot 12 Mei 1814 te
osterlittens heeft gewoond in de Gemeente Bozum enin die Gemeente is aangeslagen voor de belasting en hij nu ook in
Akkrum deze belasting moet betalen enz. enz. jaar 1815 (1)
Boersma Anne Meintes, wegens zijn request betreffende zijn aanslag voor het gehele jaar enz. enz. verder dat de persoon
Meer van der Abraham Jacobs gewoond hebbende op de plaats die thans bewoond wordt door requestant niet is
aangeslagen en dus Boersma Anne Meintes niet hoeft te betalen maar van der Meer enz. jaar 1815 (1)
Boersma Antje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Boersma Arjen Arjens te Menaldumadeel 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)

6389

8308

8210

6047
6070

98
19-11-1814

Boersma Arjen Wijtses ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan
Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen
des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de
stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen
wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze
Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg
enz. enz. jaar 1814 (4)
1074-9
Boersma B. A. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
29-10-1840 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)
966/7 en
Boersma B. A. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
881/14
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied
Bladzijde 13 bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage
27-08-1839 van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
379
03-06-1819
424-6
25-05-1821

Boersma Bartele Jans Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Boersma Bartle 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)
Boersma Bartle 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)

6060

480
06-07-1820

6623

41
07-08-1813

9182

734
27-04-1916

Boersma Baukje Sybes, 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)
Boersma Berend te Amsterdam, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter
in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

8379

796-10
13-08-1841

Boersma C. J. te Blija hij komt voor op een staat met een verzoek om gedeeltelijke vrijdom van den accijns op turf voor
zijn Cichoreidrogerij, met diverse aantekeningen en advies, jaar 1841 (5)

3699

A-6
17-02-1834

3701

6-C
07-02-1839

3700

6-C
04-02-1837

3700

6-B
03-02-1836

8380

840-11
25-08-1841

Boersma Cornelis Everts, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar
de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar
waarbij zij enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de
bedoelde kinderen verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10)
Boersma Cornelis Everts, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen
van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner
verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn
vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)
Boersma Cornelis Everts, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Boersma Cornelis Everts, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar
de Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)
Boersma Cornelis Jans te Blija Cichoreidroogery, Onderwerp; verzoek om vrijdom van accijns op Turf jaar 1841 (6)

6624

295
14-02-1814

6401

859-1+6
10-10-1815

6387

131
26-09-1814

8308

1074-9
29-10-1840

8356

324-20
03-04-1841
20
12-01-1815

5995

8285

615-2, 20,2
19-06-1840

Boersma Cornelis S., Kuyper Rinse D. en Visser M. in qualiteit als Diaconen van de Gereformeerde gemeente van
Ackrum en Terhorne schrijven en ondertekenen een request aan de Commissaris in het Arr. te Leeuwarden dat zij een
losse schuld hebben van 280 gld. En een Obligatieschuld van 800 gld. En de Schuldeisers sterk aanmanen en zij n iet in
staat zijn enz. maar door de verkoop van enz. jaar 1814 (2)
Boersma Cornelis Thomas 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)
Boersma Cornelis Thomas, hij wordt voorgesteld en benoemd als Stafofficier bij het 6e Bat. Landstorm in de gemeente
Augustinusga enz. in het document wordt zijn rang genoemd en de plaats waar gelegerd enz. jaar 1814 (1)
Boersma D. 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)
Boersma D. J. te Aalsum en Groen T. A. te Oldelarum beide houdende verzoek om vergunning tot Remplacement in de
dienst der Nationale Militie enz. jaar 1841 (5)
Boersma D. Meinderts, Oosterbierum, De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het
halen in het donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende
dorpelingen; Donia Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter
Arjens, Andringa Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra
Jochum Symons, Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts,
jaar 1815 (3)
Boersma D. R. te Warga 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)

8058

1143/2 ,
34/9885
13-11-1837

837 7085
5_36b
20-071841
837 7085
5_11a
20-071841

Boersma D. R. Warga Schipper jaar 1837

Boersma D. te Hardegarijp 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)
Boersma de weduwe staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente
zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2
24-08-1841
Ferwerderadeel

Boersma de weduwe te Birdaard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 36,1
22-05-1840

8380

833-2
24-08-1841
Ferwerderadeel

Boersma de weduwe te Hardegarijp, 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)
Boersma de weduwe te Wanswerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij
Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met
de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 11
22-05-1840

6383

80
23-04-1814

6276

1102-3
18-12-1816
637
08-07-1815
178
24-03-1817

6001
6020
6382

79 nr. 55
31-03-1814

9182

734
27-04-1916

6389

98
19-11-1814

6865

1-C no. 6
24-01-1825

6661

126 blz. 3
26-02-1817

Boersma de weduwe te Wanswerd, Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel
ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met
8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5)
complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Boersma Dirk S. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Boersma Dirk Sybes 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)
Boersma Doede Commies der 1e klasse te Franeker heeft zijn ontslag verzocht en nu moet de commies Meijer ….? te
Dronrijp naar Franeker enz. wordt ook vermeld Jansonius Douwe Jans Commies der 3e Classe jaar 1815 (2)
Boersma Doede staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de
administratie der verenigde regten te Sneek in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren
zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)
Boersma Doede, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96
manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de
datum van Desertie jaar 1814 (5)
Boersma Doeke te Hijlaard, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Boersma Doije Wijtses ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan
Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen
des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de
stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen
wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze
Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg
enz. enz. jaar 1814 (4)
Boersma Douwe Jans 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd
Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de
hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Boersma Douwe Jans Koopman, 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 Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant
verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5)
dossier (8)

683 25-C
4
17-021824

Boersma Douwe Jans wordt vermeld als nummerwisselaar voor de Militie i.p.v. Kooi van der
Iedes Tackes in 1821 enz. jaar 1824 (5)

6086

Boersma Douwe Jans, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost en Augustinusga op naam van voornoemde
verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters van gemelde enz. enz. jaar 1822 (3)

897
30-09-1822

6838

7-A bijlage
1 Mannen
Huis Arrest

6247

609-D
14-07 -1814

Boersma Douwe Martens, 15 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)
Boersma Douwe Meinderts een rekening ter zijner voordele wegens wasschen en herstel van Linnen enz.enz. jaar 1814
(2) totale dossier Douaniers (28)

6268

320
08-06-1816

Boersma Douwe Meinderts wegens het wasschen en herstellen van linnen wordt vermeld op Staat van de schulden bij de
Gemeente Sexbierum aanwezig van het jaar 1813 enz. jaar 1816 (5)

6282

737-11
07-07-1817

8361

434/6 sectie
A. – B.
04-05-1841

3622

A-3
blz. 7
05-01-1848

3622

A-5
blz. 7
31-12-1852

3622

A-6
blz. 7
12-01-1858

6395

486
17-05-1815

6082

453
03-05-1822

6034

398
30-05-1818

6070

424-3
25-05-1821

Boersma Douwe R., Boer te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van
de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Boersma Douwe Reins te Loenga staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de
Grietenij van Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de
voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info
met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)
Boersma Durk Kornelis, 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)
Boersma Durk Kornelis, 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)
Boersma Durk Kornelis, 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)
Boersma E. C. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende >> Santhuizen C. G. Schout van de
Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat er 6 Artillerie paarden ten
behoeve van het Russische leger geleverd zijn aan Rozen ….? (Baron) te Groningen maar dat er nog steeds niet betaald is
enz. jaar 1815 (9)
Boersma E. K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Boersma E. K. 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)
Boersma E. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

26-03-1824

683 18-A blz.
0
45
21-011824

Boersma E. 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)

6385

138
06-07-1814

Boersma Ebbe Louws te Oudwoude 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)

6865

1-C no. 52
24-01-1825

6868

21-02-1825
2-A

6868

21-02-1825
2-A

3622

A-3
blz. 7
05-01-1848

3622

A-5
blz. 7
31-12-1852

Boersma Eeltje Jans---- Vries de Pieter Douwes, nummerverwisselaar voor Boersma Eeltje Jans , 8e afd. Infanterie, hij
staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die
overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande
Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Boersma Eelze---- Banning Arnoldus en Hermanus, Kooplieden te Pingjum en eigenaars van de Graanmolen (Rogmolen)
de Hoop te Workum en hij schrijft en ondertekend een brief dat zij op 12-01-1825 zijn gecalangeerd door de beambten
Geffen van Johan Frans Visiteur, Althuis van Sikke Commies, Boersma Eelze Commies van de belastingen deze drie
ondertekenen het Proces Verbaal enz. jaar 1825 (8)
Boersma Eelze---- Banning Arnoldus en Hermanus, Kooplieden te Pingjum en eigenaars van de Graanmolen (Rogmolen)
de Hoop te Workum en hij schrijft en ondertekend een brief dat zij op 12-01-1825 zijn gecalangeerd door de beambten
Geffen van Johan Frans Visiteur, Althuis van Sikke Commies, Boersma Eelze Commies van de belastingen deze drie
ondertekenen het Proces Verbaal enz. jaar 1825 (8)
Boersma Eit Douwes, 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)
Boersma Eit Douwes, 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)

9187

735
07-06-1918

8359

377/28, 1
19-04-1841

8359

377/28, 21
19-04-1841

6276

1102-16
18-12-1816

6100

1215-2v
29-11-1823

Boersma Engelsma Akke TJ. gehuwd met Engelsma Akke, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche
paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder
andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Boersma Ete Geerts 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)
Boersma Ete Geerts wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Achtkarspelen omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan
Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden
benoemd enz. met vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Boersma Evert C., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt
ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande
Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd
document jaar 1816 (4) dossier (21)
Boersma Evert Cornelis , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Blija in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6089

1194 blz. 2
23-12-1822

Boersma Evert Cornelis te Blija 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)

8093

565/6
11-06-1838

Boersma Evert Evert Geb. Bleija, laatst gewoond hebende te Bleija. Flankeur Overleden te Semarang (Id) 1836, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

5664

162, 9
1900-1918

Boersma F. Dokkum Schip de Nooitgedacht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

5664

27, 3
1900-1918

Boersma F. Dokkum Schip de Nooitgedacht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

5664

3, 3
20-041916
6
1900-1918
A.3 Bijl. 9
27-041911
A.4 Bijl. 9
1900-1918
2 staat E
28-08-1902

Boersma F. Dokkum Schip de Nooitgedacht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
Boersma F. Dokkum Schip de Nooitgedacht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Boersma F. Dokkum Schip de Nooitgedacht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Boersma F. Dokkum Schip de Nooitgedacht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Boersma F. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Stad Dokkum, Onderwerp: Stukken betreffende de
invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die
tarieven te betalen dossier . jaar 1902 (2) Dossier (16)
Boersma F. F. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Boersma F. H. hij ondertekend samen met de andere Trekschippers varende van Dockum op Strobos heen en weder
vertonen met verschuldigde eerbied aan de Gouverneur van Vriesland dat zij van 27 juli tot aan den 24e december 1811
op orde van de gemeente besturen van Achtkarspelen en Grote Gast hebben vervoerd 1087 personen maar waarvan de
gemeente maar de helft heeft voldaan enz. enz. jaar 1814 (2)
Boersma F. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Boersma F. J. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Stavoren in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

5664
5664
5664
5711
6060
6249

480
06-07-1820
877-A
15-09-1814

6034

398
30-05-1818

6100

1215-38
29-11-1823

6401

859-1+4
10-10-1815

8308

1070-8
365-407
28-10-1840

8210

966/7 en
881/14
Bladzijde 8
27-08-1839

Boersma F. Johan 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)
Boersma F. O. 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)
Boersma F. O. 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)

8380

835-4
05-07-1841

Boersma F. te Dokkum 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)

8364

481-6
17-05-1841

Boersma F. wordt vermeld in een dossier van het 3e regiment Infanterie Reserve Bataillon met Geneeskundige
verklaringen enz. jaar 1841 (4)

5664

162, 15
1900-1918

Boersma Fa. G. & H. Harlingen Schip deJohannes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

5664

3, 4
20-04-1916

Boersma Fa. G. & H. Harlingen Schip de Johannes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

274-a, 15
28-02-1918

Boersma Fa. H. & G. Harlingen Schip de Johannes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

6278

194-2
20-02-1817

6281

583- 8
05-06-1817

6276

1102-16
18-12-1816

8220

1137/13
Blz. 1
06-11-1839

8308

2086-14
01-11-1840

5666

Jaar 1905
akte 6

6385

139
06-07-1814

8225

1253-13, 24
10-12-1839

8210

958/2 211
Bladzijde 3
17-09-1839

6302

265-265a-b
17-12-1822

5664

11
1900-1918
949/11
20-09-1841

8386

Boersma Feike Jans de erven 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)
Boersma Feike Jans, zijn erven, Landbouwers, 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)
Boersma Fokke P., 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)
Boersma Folkert O. 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)
Boersma Folkert O. 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)
Boersma Folkert, Schipper en Algra Folkert, Stoombootkapitein beide te Dockum dat zij onder de naam Firma Boersma
& Algra met de schroefstoomboot de “De Twee Gezusters” ende Motorboot “ Nooit Gedacht” delen o.a. in een
advertentie en een folder mede dat zij een geregelde Stoombootdienst zal openen tot vervoer van Personen , goederen en
vee ingaande 22 September 1905 van Dockum op Groningen en nog vele andere diensten, ook wordt vermeld de
tarieven en vertrektijden tevens wordt het stuk door beide ondertekend enz. jaar 1905 (4)
Boersma Fredrik Johannes te Oosterend hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als
Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Boersma Fritske Jochums te Lemsterland 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)
Boersma G. E. de weduwe. te Twijzel, 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)
Boersma G. F. --- Steensma Jan Martens, Schoolonderwijzer te Ferwer. Onderwerp: dat de Kerkeraad der Hervormden te
Jislum te kennen heeft gegeven dat zij niet langer het kerkelijk voorzingen door Steensma Jan Martens kunnen
vergenoegen enz. enz. verder geven met eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief aan de gedeputeerde staten
van Vriesland Buma Klaas Sierks, Mellema Jurjen Sijbes, Landbouwers beide te Jislum wonende, in kwaliteit als
Kerkvoogden dat hunne dorpsschool sedert de maand September 1821 door het overlijden van Reidenders Tjerk Lijkeles
vacant is dat de school provisioneel wordt waar genomen door Steensma Jan Martens en de Kerkdienst door Boersma G.
F. Schoolonderwijzer tot het naburige dorp Genum enz. enz. jaar 1823 (6)
Boersma G. H. Harlingen Schip de Johannes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Boersma G. H. te Genum, 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

819 729/5,
9
290
Bladzijde
6-v
17-071839

Boersma G. K. te Drogeham 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)

6088

1088
18-11-1822

6383

89
23-04-1814

9185

1312
05-10-1917

Boersma G. O. , ---- Mebius Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van
Reneman L. CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren
enz. enz. deze handgeschreven brief is ondertekend door; Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F.,
Boersma G. O. , Leistra F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W., Faminga D. F.,
Westra K. A., Rijpstra A. B., Husinga H. J., Wouda T. P., Faber A. S. jaar 1822 (8)
Boersma G. Z. 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)
Boersma Gabe Jelsma Willem gehuwd met Horjus Rinkje, 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)

819 729/5,
9
290
Bladz.
14-v
17-071839

Boersma Geert Kornelis te Drogeham wonende is Patentpligtig en staat op een document
opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een
document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier
ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)

3622

A-10, 2
blz. 4
regist. 9170
15-03-1873

Boersma Geert Kornelis, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-6
blz. 4
12-01-1858

3622

A-9
blz. 4
24-03-1868

3622

A-10, 1
blz. 4
regist 9168
22-02-1873

Boersma Geert Kornelis, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Boersma Geert Kornelis, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Boersma Geert Kornelis, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

6276

1102-18
18-12-1816

9180

330-20
17-02-1915
285/20
07-02-1916
24-A
nrs. 1 - 11
08-02-1835

9182
3700

Boersma Gerben O., 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)
Boersma Gerrit Met signalement Veldwachter Warga jaar 1915 (3)
Boersma Gerrit Warga Veldwachter Met Signalement jaar 1916
Boersma Grietje Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835
(10)

3701

1-C
blz. 4
01-03-1839

3701

24-C
nrs. 1-10
09-02-1839

Boersma Grietje Jans te Lemsterland, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit
van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente
dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz.
jaar 1839 (5) dossier (8)
Boersma Grietje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)

3700

24-B
nrs. 1 - 11
03-02-1836

Boersma Grietje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

3700

24-C
nrs. 1 - 11
05-02-1837

Boersma Grietje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

5666

Jaar 1887
akte 8

5663

142, 9
16-04-1891
56
01-02-1814
480
06-07-1820
379
03-06-1819
40
1900-1918
6
1882-1918

Boersma H F. en Kemp S. te Dokkum brengen ter algemeene kennis dat zij met den Nieuwe Schroefstoomboot de Stad
Dockum ingericht voor 40 zitplaatsen enz. enz. een dienst zullen openen van Dockum op Groningen met vermelding van
tussenstops, vertrektijden en tarieven enz. jaar 1887 (4)
Boersma H. A. Dokkum Schip de Stad Dokkum , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891
Boersma H. B. ---- hij ondertekend samen met 9 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Hallum een
document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz.
tevens ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) mede jaar 1814 (2)
Boersma H. 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)
Boersma H. B. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Boersma H. Dokkum Openbaar Personen Vervoer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Boersma H. Dokkum Schip de Nooitgedacht, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

6
1882-1918

Boersma H. Dokkum Schip de Twee Gezusters, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

6631

1187
26-09-1814

6258

643, 5-8
28-06-1815

6100

1215-7
29-11-1823

Boersma H. E. Kerkvoogd 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)
Boersma H. E. (Hotze Egberts).---- Sytsema ….? , Manger ….?, Symens P. (Pieter) die als Maire en Wiersma G. S. als
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 H. E. (Hotze Egberts) benevens Boer de Jan Willems enz.
enz. jaar 1815 (4)
Boersma H. E. (Hotze Egberts)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)

6242
6060
6047
5664
5666

6383

93
23-04-1814

6078

95-8
25-01-1822
1432
01-11-1814

6633

5663
5663
5663

24
30-03-1898
25
20-04-1899
66 =Minuut
18-04-1889

Boersma H. E. (Hotze Egberts)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)
Boersma H. E. (Hotze Egberts)te Veenwouden, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in
genoemde plaats ontvang Veenwouden enz. enz. jaar 1822 (3)
Boersma H. E. , Kerkvoogd---- 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 enz. Wiersma G. S. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
voorstaande enz. jaar 1814 (4)
Boersma H. F. Dokkum Schip de Stad Dockum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Boersma H. F. Dokkum Schip de Stad Dockum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Boersma H. F. Dokkum Schip de Stad Dockum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889

5663

9 ook 32
=Minuut
19-04-1888

Boersma H. F. Dokkum Schip de Stad Dockum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888

5666

8
1882-1918
17, 9
08-04-1897
25
1900-1918

Boersma H. F. Dokkum Schip de Stad Dokkum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Boersma H. F. Dokkum Schip de Stad Dokkum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Boersma H. F. Dokkum Schip de Stad Dokkum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

5664

29-3 + 37-2
1900-1918

Boersma H. F. Dokkum Schip de Stad Dokkum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

6034

398
30-05-1818

8308

1070-8
279-321
28-10-1840

8210

966/7 en
881/14
Bladz. 5>>
27-08-1839

Boersma 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)
Boersma H. J. te Hichtum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan
de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag
der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Boersma H. J. te Hichtum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8220

1137/13
Blz. 1
06-11-1839

8308

1070-8
408-450
28-10-1840

6633

1359
03-11-1814

8280

517-11, 15
19-05-1840

6251

1090
14-11-1814

6252

1186-6
29-11-1814

8280

517-11, 16
19-05-1840

6276

1102-19
18-12-1816

5663
5664

Boersma H. K. 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)
Boersma H. K. de weduwe 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)
Boersma H. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft eerbiedig te kennen als en namens de
Armvoogden der Stad Dockum dat bij besluit van de Koning enz. verder Tamminga Schelte is met zijn vrouw te Anjum
Vergaard en heeft aldaar enige tijd onderstand genoten in 1808 met de woon na Dockum heeft hij van tijd tot tijd enz.
Loodsma Theunis Johanis en Zijlstra Trijntje Sijdzes geboren te Anjum hebben 6 jaar te Dockum gewoond en onderstand
genoten ook in de Doodziekte van de man die voor veertien weken overleden is enz. jaar 1814 (2)
Boersma H. te Holwerd wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Holwerd Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Boersma H. W. , Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de
Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland enz. enz. dat de
Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers
aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van gebouwde en ongebouwde
eigendommen maar 16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en
dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)
Boersma H. W. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het
besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Boersma Harmen W. 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)
Boersma Hend’k P., 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)

683 18-A blz.
0
28
21-011824

Boersma Hend’k 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)

8204

829/20, 264
Blz. 4v
14-08-1839

Boersma Hendrik Berend 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)

6418

248-C 1e bat
1e blz.
Nom. Staat
09-06-1817

Boersma Hendrik Rink * Beers 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)

9465

Deel 2, 22
28-02-1853

9180

1054
05-06-1915
264
06-02-1915
155
03-02-1917

Boersma Hendrik te Dokkum Beurt en Veerdienst van Dokkum naar Groningen, 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 1853 (8).
Boersma Hendrik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Boersma Hendrik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Boersma Hendrik, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar
1917 (4)
Boersma Hessel Jans, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter
bestrijding der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van
Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)
Boersma Hessel Keimpes Bootsma Jentje Lieuwes gehuwd met Heeres Tjitske Jans, een staat der Hypothecaire
inschrijvingen tegen hem en crediteur van de hypotheekverstrekker Boersma Hessel Keimpes Overal staat bij een
omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar en tegen welk bedrag, jaar 1841 (9)
Boersma Hessel Kiempes te Oosthem , Hij tekent een brief samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en
Oosthem dat zij kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz. en dat het onderhoud van de school en toren van
Oudega enz. enz. en dat zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3)
Boersma Hielke Ebes Molenopzichter te Koten , Vermeld op de staat van Beambten bij de belasting van het Gemaal te
Achtkarspelen jaar 1822 (3)
Boersma Hoijte B. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Boersma Hoite 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)
Boersma Hoite B., 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)
Boersma Hotse 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)
Boersma Hotze E., ---- 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)
Boersma Hotze---- 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)
Boersma Hotze M. de weduwe 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)
Boersma Ide 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)
Boersma Ids Jans Administreend Kerkvoogd een door hem geschreven en getekend briefje met lakzegel als onderwerp het
betalen van de Schoolmeester enz. is een bijlage bij het berigt van de schout van de gemeente Rauwerd op het voor de
schoolonderwijzer van Terzool aan de gouveneur over het schoolmeesters tractement enz. jaar 1815 (4)
Boersma Ids Jans Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)

9180
9184
6251

1092
09-11-1814

8378

777/2
09-08-1841

6256

353
13-04-1815

6089

1159
12-12-1822
487 blz. 8
07-04-1814

6626
6082

453
03-05-1822

6276

1102-8
18-12-1816

6257

410-12
28-04-1815

6255

226
06-03-1815

6267

195
12-03-1816

8308

2086-14
01-11-1840

6082

453
03-05-1822

6264

1175
07-11-1815

6047

379
03-06-1819

6070

424-6
25-05-1821

6060

480
06-07-1820

6276

1102-10
18-12-1816

5672

8285

8211

3594
8308

3594
8308

8210

6087

Boersma Ids 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)
Boersma Ids 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)

Boersma Isje Y., 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)
145
Boersma J. , President Commissaris Stoomboot My. Dokkum naar Amsterdam v.v. verzoekt in een door hem mede
17-02-1898 ondertekende brief samen met Wiemers S?. de Directeur Boekhouder om met de schroefstoomboot “De Koophandel “
met vermelding van de maten enz. in de provincie Friesland te mogen Varen en Sleepen, enz met correspondentie en de
vergunning wordt verleend enz. jaar 1898 dossier (9)
615-2, 11-2 Boersma J. de weduwe te Wanswerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
19-06-1840 Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene
naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en
door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
988-3, 11
Boersma J. de weduwe te Wanswerd, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de
Bladzijde 2 maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten
26-09-1839 van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839
(7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Map 88-F
Boersma J. H. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij
1876-1878
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)
1070-8
Boersma J. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
64-106
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
28-10-1840 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)
Map 88-F
Boersma J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle
1876-1878
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)
1070-8
Boersma J. J. te Roordahuizum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
537-579
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
28-10-1840 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)
966/7 en
Boersma J. J. te Roordahuizum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
881/14
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
Bladzijde 13 deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
27-08-1839 achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
917
05-10-1822
966/7 en
881/14
Bladzijde 9
27-08-1839

Boersma J. K. ---- Eijsinga I. F. van (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel ondertekend een document samen met
de zetters der Belastingen van genoemde gemeente enz. jaar 1822 (4)
Boersma J. K. de weduwe te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten
bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6271

602 -3
18-06-1816

8364

481-6
17-05-1841

Boersma J. K. staat vermeld op het document samen met 37 inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de de schaden
van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Boersma J. L. wordt vermeld in een dossier van het 3e regiment Infanterie Reserve Bataillon met Geneeskundige
verklaringen enz. jaar 1841 (4)

8308

1070-8
665-708
28-10-1840

6081

377
13-04-1822
480
06-07-1820
453
03-05-1822

8210

6060
6082
6047

379
03-06-1819

6070

424-4
25-05-1821

8285

615-2, 41-2
19-06-1840

Boersma J. M. in leven gehuwd met Kingma A. K. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het
Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende
het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op
een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van
het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Boersma J. S. , Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk wat gaat over getuigenissen en
gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12)
Boersma J. S. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Boersma J. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Boersma J. S. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Boersma J. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Boersma J. S. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8386

949/41
20-09-1841

Boersma J. S. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de
maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen
als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

684 36-A
0
blz. 14
22-041824

Boersma J. T. 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)

8380

833-2
24-08-1841
Oostdongeradeel

Boersma J. te Ee staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (5) Gehele provincie (122)

8386

949/26
20-09-1841

8210

958/2 211
Bladz. 2>>
17-09-1839

Boersma J. te Ee, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Boersma J.. P. , te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals
achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

9465

Deel 2, 1
19-12-1856

9134

658 en 733
02-05-1883

6865

1-C no. 66
24-01-1825

6271

574-6
06-07-1816

9180

330-36
17-02-1915

Boersma Jacob Harts te Twijzel , Beurt en Veerdienst van Twijzel naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie
is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8)
Boersma Jacob Hzn.---- Bakkers K. S. en Barneveld J. L. en Hazelhoff D. zij hebben in een handgeschreven brief met
hun handtekeningen ontslag genomen van het college van zetters te Dokkum wegens vertrek naar elders voor hen in de
plaats worden voorgesteld Vollmer Gerhardus Henricus, Boersma Jacob Hzn. En Toornstra Pieter allen te Dokkum, de
laatste drie worden benoemd op 16 Mei en zij hebben in een handgeschreven brieven met hun handtekening de
benoeming aanvaard .. jaar 1883 (9)
Boersma Jacob Roelof,---- Cremer Jan , plaatsvervanger voor Boersma Jacob Roelof, 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)
Boersma Jakob Rengers, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve
van het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Boersma Jan Met signalement VeldwachterTietjerksteradeel jaar 1915 (3)

642 609
4
10-121817

Boersma Jan 19 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 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 (5)

3698

B-14
22-02-1832

9180

633
06-04-1915

Boersma Jan Abes, 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)
Boersma Jan Anton Oostermeer Veldwachter Zijn ontslag jaar 1915 (2)

6276

1102-16
18-12-1816

6100

1215-16
29-11-1823
35
16-04-1903
24-C
nrs. 1-10
09-02-1839

Boersma Jan C., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt
ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande
Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd
document jaar 1816 (4) dossier (21)
Boersma Jan Clazes te Cubaard, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Wommels in 1823
die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Boersma Jan E. Bergum Veerschip en Wagendienst, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A. L. Sanders te
Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden , jaren 1913 - 1918
Boersma Jan Elings, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)

3701

24-D
nrs 8-14
08-02-1842

Boersma Jan Elings, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

3700

24-A
nrs. 1 - 11
08-02-1835

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

3700

24-B
nrs. 1 - 11
03-02-1836

Boersma Jan Elings, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

3700

24-C
nrs. 1 - 11
05-02-1837

Boersma Jan Elings, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

5564
3701

6254

126-11
16-01-1815

6278

194-3
20-02-1817

6281

583- 51
05-06-1817

6276

1102-3
18-12-1816

6418

255-BB
01-06-1817

Boersma Jan Feikes Armbezorger, 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)
Boersma Jan Feikes Graanhandelaar & Weider 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)
Boersma Jan Feikes, Graanhandelaar, 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)
Boersma Jan Gerrits de weduwe 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)
Boersma Jan Heines 474 Oudwoude is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

684 36-A
0
blz. 28
22-041824

Boersma Jan J. 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)

6298

216
17-03-1821

6864

60-C-11
13-01-1825

Boersma Jan K., ---- Algera Sjoerd Halbes, Onderwijzer der Jeugd , in de vergadering van de Grietenijraad op 5 Maart
1821 is eerstgenoemde voorgedragen voor vereevend en tevens financieel gunstig ontslag te geven ter verbetering van het
Schoolonderwijs te Wommels enz. enz.en dat mate algemene stemmen is besloten hem ontslag te geven, verder over zijn
betaling, dit stuk is ondertekend door Eyzinga J. Frans en Hijlaridus Wierd P. tevens aanwezig de Notulen van de
vergadering waarbij aanwezig Hijlaridus Wierd P, Boersma Jan K., Wassenaar A. G., Ferwerda Hans W., Hoekstra W.
K. Secretaris enz. jaar 1821 (6)
Boersma Jan Klazes te Cubaard, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6871

28-03-1825
28-12-1825
33/1-C

6089

1194 blz. 17
23-12-1822

Boersma Jan Klazes te Hennaarderadeel, 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)
Boersma Jan Klazes te Kubaard 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)

6089

1199 blz. 16
26-12-1822

Boersma Jan Klazes te Kubaard, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en
bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6078

95-19
25-01-1822

Boersma Jan Klazes te Kubaard, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Wommels enz. enz. jaar 1822 (1)

6100

1192-16
26-11-1823
522
15-04-1814

6626

8383

Boersma Jan Klazes---- Wassenaar Arend Gerrits te Welsrijp en Boersma Jan Klazes te Cubaard zij zijn als Schatters
over 1824 te Wommels gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Boersma Jan Kornelis---- Oudshoorn van G. Schout van Ternaard ondertekend een brief aan de Heer Commissaris
Generaal van Vriesland dat de Herbergier en Tapper Boersma Jan Kornelis het Reglement tegen het tapen s’avonds na
tien uren niet heeft ontzien om op zondagavond 10 april 1814 te tappen en daarom een boete van zes guldens enz. jaar
1814 (2)
874/9 no. 23 Boersma Jan Lubberts--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in
04-09-1841 depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (6)

6100

1215-4
29-11-1823

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

6385

139
06-07-1814
95-4
25-01-1822
1194 blz. 4
23-12-1822
574-4
06-07-1816

Boersma Jan Pieters te Dockum 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)
Boersma Jan Pieters te Ee Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Anjum , enz. enz. jaar 1822 (2)
Boersma Jan Pieters te Ee 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)
Boersma Jan Pieters, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve
van het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
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Boersma Jan renzes Slagter 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)
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Boersma Jan Siedses Onderwerp: Betaling Landmilitie en daarop bezwaar en uitspraak jaar 1814 (1)
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Boersma Jan Siedses---- Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van de gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bijeenkomst in het Koffiehuijs alhier een zamenkomst geweest wegens
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enz. aanwezig waren de eigenaren van de Veer en Veerschepen: Kuur de Klaas, Stolte Teunis Klasen, Boersma Jan
Siedses, Vries de Cornelis Jans, Timstra Bote Hanses, Tanja Arjen Jans, en de Griffier de Notaris van Loon en viel Stolte
Teunis Klasen zeer lastig door te zeggen dat de Tractementen van de Schouten veel te hoog waren Boersma Jan Siedses
viel\ ook al uit dat zijn zwager Bientse enz. jaar 1815 (2)
Boersma Jan Taekes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Boersma Jan Taekes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Boersma Jan Taekes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Boersma Jan Taekes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Boersma Jan Takes de erven een Boerderij te Nieuw Kruisland met (20 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij
vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige
gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de
Commissarissen Generaal verpligt waren enz. jaar 1817 (3) dossier (6)
Boersma Jan Takes de weduwe, Naayster,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)
Boersma Jan Vrouwenparochie Veldwachter te Het Bildt jaar 1919 (5)
Boersma Jan Wigles, 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)
Boersma Jan Wigles, 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)
Boersma Jan Wigles,, 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)
Boersma Jannigje 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)
Boersma Jantje Jans ---- Greveling Jan Tjerks van Boerenbedrijf te Sint Johannesga in kwaliteit van Boersma Jantje Jans
staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de Civiele
Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden waarvoor hij
voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)
Boersma Jarig Y. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november
1839 ontvang Sneek, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk,
Sneek en Bolsward (17)
Boersma Jas? Jans---- Oosterhof Johannes Hendrks Schoolmeester te Terzool, hij schrijft en tekent een brief waarin hij
verteld dat mijn tractement steeds is betaald door de kerkvoogden, maar in het jaar 1811 heb ik maar de helft en wel 75
guldens gehad en in het jaar 1812 en 1813 geheel niets en dat de Kerkvoogden mij mededeelde dat de kas het enz. tevens
een brief van de Kerkvoogden Boersma Jas? Jans en Heyes Geben door beide getekend waarin zij mededelen dat de Kas
leeg is enz. jaar 1815 (6)
Boersma Jelke Johannes Veenschipper te Grouw , Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen
der plaatselijke belastingen (2)
Boersma Jelle Boukes ---- Klijnstra Jasn Pieters, Huisman en Veenbaas te Harich Gemeente Balk , een door hem
geschreven brief en ondertekend dat hij wordt aangesproken voor een boete van 400 guldens , de waarde van 4 varkens
welke door hem in de maand Novemeber 1814 zonder geslagt te hebben enz. enz. tevens een verklaring geschreven en
getekend door Boersma Jelle Boukes Arbeider, Duyker Luijkes Gerrijts Turfmaker, en Kool Luijkes allen te Oudega die
verklaren dat zij Klijnstra Jans Pieters geduurende de maand November 1814 in zijne Turfgravery heeft opgehouden en
zij dit onder eede willen bevestigen jaar 1815 (4)
Boersma Jelle Sjoerds, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve
van het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Boersma Jelle, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2)
Boersma Jelle, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
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Boersma Jelmer Douwes 52 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)
Boersma Jelmer Douwes, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve
van het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Boersma Jitze Stevens te Wanswerd No. 37, Onderwerp; Proces verbaal of acte van schatting der huurwaarde van zijn
gebruikte burgerwoning en bakkerij jaar 1824 (7)
Boersma Joh’s Gerbens 107 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie
van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden
bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn te
Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3) hele staat (9)
Boersma Johannes Cornelis, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de
termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner
verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn
vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)
Boersma Johannes Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Boersma Johannes Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending
naar de Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)
Boersma Johannes Cornelisz, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending
naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar
waarbij zij enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de
bedoelde kinderen verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10)
Boersma Johannes GrouwVeerschipper jaar 1840
Boersma Johannes Rinzes Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de
Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt
enz. jaar 1815 (5)
Boersma Johannes te Het Bildt, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17
augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in
de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839
(5) dossier (8)
Boersma Johannes wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging
op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4)
Boersma Johannes, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (3)
Boersma Jos Jans 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)
Boersma K. J. (Klaas Jans) van beroep Huisman te Cornjum Adjunct Maire wordt voorgedragen tot het waarnemen van
de functie van de Schout Ypey E. van de Gemeente Jelzum bij zijn afwezigheid enz. en Jong de Hero Yskes fungerend
Secretaris wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)
Boersma K. J. (Klaas Jans) van beroep Huisman te Cornjum Adjunct Maire wordt voorgedragen tot het waarnemen van
de functie van de Schout Ypey E.van de Gemeente Jelzum bij zijn afwezigheid enz. en Jong de Hero Yskes fungerend
Secretaris wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)
Boersma K. J.---- Akker van den Pieter Dirks tapper van beroep wonende in huizing 66 teJelzum de Herberg Bontekoe
genaamd, en Tullener Willem Johannes Gardenier van beroep aldaar bij zijn schoonvader inwonende geweest verklaren
op verzoek van de schout dat de schade welke dor hun is geleden wegens de brand in de nacht van de 20e op de 21e mei
etc. dan volgt een berekening van de schade , enz. Tania Frans Rinzes Mr. Timmerman, oud 74 jaar en Reitsma Jacob
Ydes voorheen Timmerman thans rentenier oud 83 jaar dit document wordt ondertekend door de Schout van Jelzum de
heer Boersma K. J., Tullener Johannes, Beekkerk Haije, Feddes Claas Cornesz., Wageningen van G. .en jaar 1815 (5)
Boersma K. J. hij ondertekend als Schout van de Gemeente Jelzum een document betreffend eeen begroting enz. jaar 1814
(1)
Boersma K. J. ondertekend een document als Ad. Schout van de Gemeente Jelzum enz. verder ondertekenen (in kopie)
Haersma van S. namens het Plaatselijke Bestuur van Leeuwarderadeel en Jongh de H. IJ. Gezw. Klerk en secretaris van
de Gemeente Jelzum jaar 1814 (1) dossier (6)
Boersma K. P. te Wanswerd, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Boersma K. S. te Wanswerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
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Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente
zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
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Boersma K. T. 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)
Boersma K. te Roordahuizum hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning om een
uitweg te mogen maken langs de rijksweg wegens uitbreiding van zijn woningenz. met de toestemming en de
voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk) enz. tevens wordt hierin genoemd Schaap E.
Bouwkundige te Roordahuizum die in een handgeschreven brief (met gedrukt briefhoofd) met zijn handtekening vraagt
om 2 stobben van bomen enz. jaar 1915 (11 )
Boersma Klaas Aukes en Huisman Louw Arends beide te Oppenhuizen wonende in qualiteit als Kerkvoogden dat heden
hunne Kerkadministratie in drie Zathen en Landen zijn waarvan de Inhuuring op Petri en Meij 1814 is verschenen en
aqfgelopen en dat de omslagtige en kostbare verhurings ordes waarvan zij schrikken en zowel de verlossing van de
Fransche overheersching enz. en dat zij mogen worden gemagtigd enz. jaar 1814 (3)
Boersma Klaas Aukes en Huisman Louw Arends beide wonende te Oppenhuizen in een door beide ondertekend (in
copie) Request aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland te kennen dat zij in qualiteit
als Kerkvoogden van genoemd dorp betreffende een Zathe en Landen en ook dat het woord Hospice niet anders kan
betekenen dan een Gasthuis enz. jaar 1814 (3)
Boersma Klaas Bokkes te Ferwerderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke
gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30
November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Boersma Klaas D. pachter der Tolgelden geheven bij de draaibrug over de nieuwe doorgraving ten zuiden van
Bergumerdam met als borgen Buning Johannes en Kramer Jacob. enz. jaar 1878 (4)
Boersma Klaas Jans te Leewarden, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz.
jaar 1841 (4)
Boersma Koop---- Feddema Pieter Feddes Veehouder te St. Johannesga en Boersma Koop Veehouder te St. Johannesga
en Jong de Harmen Roelofs Veehouder te Rotserhaule zij worden voorgedragen voor de functie van Veeschatter te St.
Johannesga jaar 1841 (1)
Boersma Kornelis L. de weduwe, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen
en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars
of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Boersma Kornelis L. de weduwe, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Boersma Kornelis L. de weduwe, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en
Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of
gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
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Boersma Kornelis Thomas 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 Assen van P. (Petrus) als
gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag
enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Boersma Kornelis, Handgeschreven brief van de Broodbakker Kornelis Boersma te Harlingen , Jaar 1840
Boersma L. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Boersma L. F. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter
de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Boersma L. te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Boersma L. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand
Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Boersma L. U te Lutkewierum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
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Boersma Lammert Feikes gewoond hebbende en overleden te Burum 7 december 1840 het betreft de Borgtogt in zake
Successie enz. jaar 1841 (2)
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Boersma Lammert Sasses wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen
bedrag der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Boersma Leuwe Montes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4
en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Boersma Leuwe Moutes 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)
Boersma Lieuwe B. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Boersma Lieuwe Montes te Hallum 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)
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Boersma Lieuwe Montes 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)
Boersma Lieuwe Montes wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de
Grietenij Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte sum van f. 200.= aan
Grondlasten betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd
enz. met vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Boersma Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum ,------ 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)
Boersma Lieuwe Simons koopman te Workum, onderwerp; van hem aangevoerde koeien afkomstig van Noord Holland
en alle volkomen gezond verklaard jaar 1841 (2)
Boersma Lieuwe Simons,----- Mossel W. Veearts van de provincie Friesland, Boersma Lieuwe Simons, Kramer Bauke ,
Tromp Rintje Klazen, Wanders Dirk allen veehouders; onderwerp de gezondhied van hun koeien enz. jaar 1841 (2)
Boersma Lieuwe, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (3)
Boersma Louw Doedes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier
(13)

Boersma M. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96
manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de
datum van Desertie jaar 1814 (5)
526-1, 1
Boersma M. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
22-05-1840 plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
117
Boersma M.---- Assen van J. Schout van de Gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
04-02-1815 betreffende de gevorderde bewijzen (zijn aanwezig) tot staving dat Bottinga Sibe Hendriks een reeks van jaren door de
Armvoogden van Ferwerd enz en wel een verklaringen van en ondertekend door de Armvoogden van Ferwerd met name
Boersma M., Bos E., Crol E., Dijk van W. J. en Hoogland W. P. tevens een verklaring van en ondertekend door Boer de
Tjalling Menzes 73 jaar, Binnema Melle Roelofs 57 jaar en Hofma Auke Taekes 49 jaar en Blom H?. enz. jaar 1815 (2)
424-3
Boersma M. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
25-05-1821 in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
424-4
Boersma M. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
25-05-1821 in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
398
Boersma M. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
30-05-1818 grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
966/7 en
Boersma M. M. te Rauwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
881/14
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
Bladzijde 12 deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
27-08-1839 achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
1384
ingebonden
tussen 1377
en 1378
24-10-1814

Boersma M. W. ---- 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)
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Boersma M. W. hij ondertekend als Zetter en lid van de Raad der Zetters in de Gemeente Augustinusga mede een
docoment betreffende de Controleur de Belastingen te Dockum betreffenfde o.a. belastbare Huurprijs enz. jaar 1815 (3)
Boersma M. W.---- Mulier F. J. , Wijma R. L. , Boersma M. W., Kloosterman J. B., Hoeksma F. P. en Henstra A. H. een
handgeschreven brief met hun handtekeningen als Zetters van de Gemeente Augustinusga jaar 1816 (6)

Boersma M. W. te Strobos staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd
vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (5)
Boersma M. W. te Strobos staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd
vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz.
jaar 1841 (5)
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Boersma M. W. te Stroobos wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Achtkarspelen als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Boersma Mark Wytzes 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 Assen van P. (Petrus) als
gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag
enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Boersma Mark Wytzes te Augustinusga 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)
Boersma Mark Wytzes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Drogeham in 1823 die dat ook
in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Boersma Mark Wytzes, Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen van het district van Ontvang
Augustinusga jaar 1821 (3)
Boersma Marten Pieters hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens
van de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet
bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst
zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4)
Boersma Marten 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)
Boersma Meindert 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)
Boersma Meindert wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten
van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
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Boersma Meindert, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
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Boersma Meindert, 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)
Boersma Meinderts 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)
Boersma Mekke Feikes, Gardenier, 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)
Boersma Monte 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)
Boersma Monte B. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Boersma Monte B., 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)
Boersma Monte 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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Boersma N. J. te Terzool te Sijbrandaburen 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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Boersma Nicolaas Woelesius staat op een lijst de nadere te designeren Schutters in plaatze van de geroijeerden op de
primitieve Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden wegens gegronde reclames, ook wordt zijn woonadres vermeld,
jaar 1814 (1)
Boersma O. F. , ---- Mebius Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van
Reneman L. CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren
enz. enz. deze handgeschreven brief is ondertekend door; Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F.,
Boersma G. O. , Leistra F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W., Faminga D. F.,
Westra K. A., Rijpstra A. B., Husinga H. J., Wouda T. P., Faber A. S. jaar 1822 (8)
Boersma Oenze T., 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)
Boersma P. te Sint Annaparochie, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts
Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke
oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
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Boersma P. H. te Genum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een
door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente
zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8211

Boersma P. H. te Genum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
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Boersma P. M. de weduwe Boerin van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners
van Wieuwerd 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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Boersma P. P. te Rinsumageest staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
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Boersma P. S. ---- Onderwerp: Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel, bewijzen en inlichtingen dienende tot
staving van de grenzen tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e bewijzen noiet alleen de
gedrukte kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in
1718 en tot bewijs dat Lycklama a Nijeholt Jonkheer, verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland,
Luinjeberder schar of kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en
Opsterland, Idaarderadeel, Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland en Doniawerstal getekend door Wier
v.d. R. R., Boersma P. S., Rijpkema T. T. , Hesling W of H. , Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M. jaar
1821 (7)

683 7-A blz. 5 Boersma P. S. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag
4
18-02der Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd,
1824
Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der
Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3)
Dossier 6
837 708-5_29 Boersma P. S?. te Rauwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in
5
20-07een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem
1841
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn met vermelding van de hoeveelheid en
soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der
Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
6252

1186-5
29-11-1814

Boersma P. W. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het
besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)

641 287-D
9
17-071817

Boersma Pieter Joukes 23 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een
bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij
een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale
Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting
op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

6282

Boersma Pieter M., Boer te Wieuwerd met (11 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)

737-13
07-07-1817

9465

Deel 2, 78
31-10-1866

9465

Deel 2, 78
31-10-1866

9187

1475
05-10-1918

9187

1341
06-09-1918

Boersma Pieter Willems te Menaldum, Beurt en Veerdienst van Menaldum op Franeker, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 1202-1789)
Boersma Pieter Willems te Menaldum, Beurt en Veerdienst van Menaldum op Leeuwarden , hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 1202-1789)
Boersma Pieter, 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)
Boersma Pieter, 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)

684 36-A blz.
0
9
22-041824

Boersma R. Anskes Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van
Ydaard 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)

6034

398
30-05-1818

8378

779/4
09-08-1841

8309

1099-11
06-11-1890
379
03-06-1819
424-4
25-05-1821

6271

602 -3
18-06-1816

8308

1070-8
665-708
28-10-1840

8210

966/7 en
881/14
Bladz. 9
27-08-1839

Boersma R. D. 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)
Boersma R. F. Baker te Birdaard, Zij waren aanwezig bij een ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomst en zijn tot heden
onvervolgd gelaten en er wordt overwogen ze wel te vervolgen enz. enz. en er staat een bedrag aan boete bij. jaar 1841
(2)
Boersma R. F. loteling van de ligting van 1840 uit de Grietenij Wonseradeel behoorende tot de 7e afd. Inf. verzoek om een
Remplacement enz. jaar 1840 (4)
Boersma R. K. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Boersma R. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Boersma R. K. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de de schaden
van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Boersma R. K. te Wommels staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan
de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag
der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Boersma R. K. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

958/2 211
Bladzijde 3
17-09-1839

Boersma R. L. 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)

6082

453
03-05-1822

6068

214
17-03-1821

Boersma Rein 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)
Boersma Rein Douwes ,Hij staat vermeld als Tauxateur op een document Staat van de Reclames over ongebouwde
eigendommen waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd enz. jaar 1821 (2)

6047

379
03-06-1819

Boersma Rein 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)

6070

424-6
25-05-1821

6070

424-7
25-05-1821

6068

214
17-03-1821
480
06-07-1820
255-BB
01-06-1817

Boersma Rein Douwes 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)
Boersma Rein Douwes 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)
Boersma Rein Douwes, Hij staat vermeld als Tauxateur op een document Staat van de Reclames over ongebouwde
eigendommen waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd enz. jaar 1821 (2
Boersma Rein Douwes, 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)
Boersma Reinder Pieter 149 Menaam (Menaldum) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is
getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen
met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Boersma reinder Taekes Bakker te Birdaard, Veroordeeld bij de rechtbank van Leeuwarden d.d. 2 April 1841 wegens het
houden van ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten der Seperatisten (4)

6047
6070

6060
6418

8362

440/1
02-04-1841

8384

914/2
15-09-1841

Boersma Reinder Taekes te Birdaard, een veroordeling wegens het houden van een ongeoorloofde Godsdienstige
bijeenkomst enz. jaar 1841 (3)

8379

808-4
17-08-1841

8379

808-4a
17-08-1841

8374

685/2
13-07-1841

Boersma Reinder Taekes te Birdaard----Wieren van Reinder Gerbens te Rijperkerk, een veroordeling wegens het houden
van ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten , wordt ook in genoemd Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude,
With de Teunis Egberts te Birdaard, Boersma Reinder Taekes te Birdaard, Prins Egbert Jans te Birdaard, Terpstra
Johannes Wiegers te Wouterswoude jaar 1841 (3)
Boersma Reinder Taekes---- Wieren van Reinder Gerbens te Rijperkerk, een veroordeling wegens het houden van
ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten , wordt ook in genoemd Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude, With
de Teunis Egberts te Birdaard, Boersma Reinder Taekes te Birdaard, Prins Egbert Jans te Birdaard, Terpstra Johannes
Wiegers te Wouterswoude jaar 1841 (4)
Boersma Reinder Takes te Birdaard onderwerp een vonnis van 31 maart 1841 met een boete van 23.82 gulden incl.de
kosten wegens het houden van ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten te Kollum enz. jaar 1841 (2)

684 36-A
0
blz. 26
22-041824
819 730-2
9
18-071839
9188
6256

481-c
18-04-1919
361
13-04-1815

8308

1070-8
623-665
28-10-1840

8210

966/7 en
881/14
Bladzijde 3
27-08-1839

8380

833-2
24-08-1841
Kollumerland en
Nieuw
Kruisland
988-3, 36
Bladzijde 3
26-09-1839

8211

6070

424-4
25-05-1821

Boersma Rense de weduwe Arbeidster van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere
inwoners van Warga op een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen
van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen
info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard
(53)
Boersma Riemer Teekes---- Broersma Freerk Jans te Rinsumageest van beroep Veldwachter en
bediende van de Politie te Birdaardvergezeld van Westra Hessel Tjebbes te Rinsumageest is
gegaan naag een Godsdientige samenkomst bij Boersma Riemer Teekes aldaar waar 30 personen
waren onder leiding van Prins Egbert Jans te Birdaard enz. jaar 1839 (3)
Boersma Rinze Vrouwenparochie Veldwachter teHet Bildt jaar 1919 (5)
Boersma Roelof Louwrinzes, Landbouwer, ---- Zijlstra Durk Gales, Rentenier, Zijlstra Hendrik Gales, Rentenier,
Kuipers Willem Durks, Koopman, Sibrandy, Winkelier, en Boersma Roelof Louwrinzes, Landbouwer alle te Buitenpost
wonende en ondertekenaars van een document aan de Gouveneur van Vriesland als volgt dat zij crediteuren zijn van het
voormalige District Achtcarspelen en dat zij gezamenlijk in den jare 1809 aan de Baljuw en Gemeente Bestuur van het
voormalige District Achtcarspelen zevenduizend vijf en zestig guldens onder speciale bepalingen enz. enz. maar dat zij
tegenstaande hunne herhaalde aanmaningen enz. enz. jaar 1815 (3)
Boersma S. A. te Tjerkgaast 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)
Boersma S. A. te Tjerkgaast 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)
Boersma S. F. te Burum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en
Nieuw Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met
de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Boersma S. F. te Hardegarijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Boersma S. 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)

819 729/5,
9
290
Bladzijde
4-v
17-071839

Boersma S. H. te Nijland is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding
der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen
informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die
Patentplichtig waren (76)

8210

966/7 en
881/14
Bladz. 11>>
27-08-1839

Boersma S. H. 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)

8280

526-1, 26,5
22-05-1840

Boersma S. H. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)

819 729/5,
9
290
Bladz.
27-v
17-071839

Boersma S. H. te Tirns is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der
Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen
informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die
Patentplichtig waren (76)

6082

Boersma S. Hortes, 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)

453
03-05-1822

642 609
4
10-121817

Boersma S. J. 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1
wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de
Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S.
Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

8210

966/7 en
881/14
Bladzijde 9
27-08-1839

Boersma S. J. de weduwe te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten
bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9186

370
30-03-1918

5666

Jaar 1888
akte 9

Boersma S. J. te Twijzel , een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping en een
uitweg op zijn in vruchtgebruik hebbende perceel kadastraal bekend te Kooten enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk)
van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (11)
Boersma S. P,---- Wijbenga D. B. Azn. de Stoomboot-Onderneming Oostermeer-Opeinde te Oostermeer enz. deelt mede
in een handgeschreven brief met zijn Handtekening en de handtekeningen van het Bestuur Reeling R., Veer v.d. A. S.,
Veenland W.J?. en Boersma S. P. dat de dienst op Groningen zal worden gestaakt enz. jaar 1888 (4)

837 7085
5_26b
20-071841
837 7085
5_26b
20-071841
8211

988-3, 26
Bladzijde 2
26-09-1839

8285

615-2, 26,1
19-06-1840

8285

615-2, 26,4
19-06-1840

5673

83
21-09-1905

8257

70/1, 10
21-01-1840

6394

257 deel 2
31-03-1815

6626

487 blz. 12
07-04-1814

6401

859-1+10
10-10-1815

6383

81
23-04-1814

6060

480
06-07-1820

Boersma S. te Ee staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en
Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand
juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Boersma S. te Ee staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en
Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand
juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Boersma S. te Ee wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839
(7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Boersma S. te Ee wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Boersma S. te Ee. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Boersma S. te Warga, een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “Recerve“ gebruik te mogen maken van de
Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de
maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1905 (1)
Boersma Sibbele Abes te Doniawerstal, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der
Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Boersma Sible Abes 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)
Boersma Siebren H. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Boersma Siebren Huites staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4
en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Boersma Sieds L. 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)
Boersma Siemen 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)

8309

1103-21,
1, 12
07-11-1840

Boersma Sijbe Sijbes staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6
kolommen informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6)
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Boersma Sijbe Wigles 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)
Boersma Sijmen 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)
Boersma Sijmen Poppes---- Sijtzema Sijtze Jelkes---- Sijtzema Jurrit Jelkes, Huisman te Gaast, Sijtzema Sijtze Jelkes te
Rottum en Boersma Sijmen Poppes, Huisman te Gaast een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en
een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en getekend door Boersma
Sijmen Poppes dat zij moeten betalen om het tekort van de dienst van de Gemeente van 1814 te betalen moeten enz. als
antwoord komt er dat de klagten niet gegrond zijn enz. ook aanwezig de lijst met namen die aan deze reparatie moeten
betalen enz. jaar 1815 (12)
Boersma Sijmentje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar
1836 (3)
Boersma Sijmetjen Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Boersma Sijz Ypes 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)
Boersma Sjoerd J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november
1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen,
Gorredijk, Sneek (17)
Boersma Sjoerd, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Boersma Steven A., 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)
Boersma Sybe A., 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)
Boersma Syberen Jans, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de
Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
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1102-9
18-12-1816

6044

149
08-03-1819

6385

142
06-07-1814

6082

453
03-05-1822

Boersma Sybren H., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens
genoemd document jaar 1816 (4) dossier (21)
Boersma Sybren Hoites gehuwd met Olivier Trijntje Alefs, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als
reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der
registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)
Boersma Sybren Hoites te Hallum 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)
Boersma Symen 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)

684 36-A
0
blz. 23
22-041824

Boersma Symen renzes Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners
van Warga op een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van
woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.
Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6047

Boersma Symon 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)
Boersma Symon L. 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)
Boersma Sytse Ouwes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de
Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
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922-1+ 8
09-12-1815

Boersma T. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de
Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden,
jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Boersma T. J. en Wijde van der J. B. De Gouveneur van Groningen heeft de Heer Schout van Grijpskerk aangeschreven
om de Grietenij lasten van voornoemden te doen invorderen enz. enz. en te doen toekomen aan de Grietenij ontvanger
Groenman ….? Van Kollumerland enz. jaar 1822 (12)
Boersma T. Johan 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)

684 36-A
0
blz. 45
22-041824

Boersma T. L. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard
op een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en
gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12)
hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8210

958/2 211
Bladz. 4>>
17-09-1839

Boersma T. S. te Birdaard staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals
achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8210

958/2 211
Bladzi. 6>>
17-09-1839

Boersma T. S. te Oosthem staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals
achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6070

424-3
25-05-1821

8280

526-1, 8
22-05-1840

8285

615-2, 26,2
19-06-1840

6276

1102-8
18-12-1816

6047

379
03-06-1819
1194 blz. 2
23-12-1822
95-2
25-01-1822

Boersma T. T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Boersma T. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de
uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Boersma T. te Oostrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Boersma Taalze 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)
Boersma Taeke T. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Boersma Taeke T. te Hallum 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)
Boersma Taeke Tijssen te Hallum, Hij verklaard in een document zijn functie als zetter der belastingen over 1822 te
zullen continueren in genoemde plaats, enz. enz. jaar 1822 (2)

6100

1215-2
29-11-1823

Boersma Taeke Tijssen, , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Hallum in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
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Boersma Taeke Tijsses wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen
bedrag der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Boersma Take Jans, Gardenier, 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)
Boersma Take Stevens wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner
aanslag, tot vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van
Tolsma Gosse Ades gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk
enz. jaar 1814 (3)
Boersma Take T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Boersma Talke Stevens Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf
en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude,
Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden ,
Jaar 1815 (2) dossier (17)
Boersma te Anjum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

3618

24
22-03-1877

6089
6078

Boersma te Bergum J. E. Wagendienst van Bergum naar Veenwouden, Wordt vermeld in een dossier Staat van de in de
provincie Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in 1876 enz. jaar
1877 ((5) incl. spoorgids (63)

6256

313
29-03-1815

6252

1257
20-12-1814

9180

330-5
17-02-1915
1247- 22
18-12-1817

6285
9182
9183
6388
9181

285/5
07-02-1916
1731
05-12-1916
128
26-10-1814
2110
08-12-1915

Boersma Teeke, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de
agterstallige schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan
Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
Boersma Teunis Jimkes wegens een reis van zijn paard enz., Staat vermeld op een document Rekening ten laste van de
maires van de 17e Ring te Vriesland wegens het kopen van Kustkanonnen ingaande 29-09-1813 einde 03-03-1814 enz.
jaar 1814 (5)
Boersma Teunis Met signalement Veldwachter te Minnertsga jaar 1915 (3)
Boersma Theun H. ,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)
Boersma Theunis Minnertsga Veldwachter Met Signalement jaar 1916
Boersma Thomas , Komt voor op een document (blz.3) 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)
Boersma Thomas Cornelis, hij is samen met andere officieren en onderofficieren erkend en benoemd bij het 7e Bat.
Landstorm door enz. in het document wordt tevens hun rang vermeld. Enz. jaar 1814 (1)
Boersma Thomas, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915
(3)
Boersma Tjalke Ynzes, Hij is met meerderheid van stemmen benoemd als 2e Luitenant der 2e Compagnie Landstorm
enz. enz. jaar 1814 (2)

6385

48
09-07-1814

8257

74/14
25-30
21-01-1840

6278

195-9
20-02-1817

6626

527
18-04-1814

6278

194-4
20-02-1817

6623

109
08-01-1814

6243

157
04-03-1814

6078

95-41
25-01-1822
1194 blz. 40
23-12-1822

Boersma Tjepke Arjens 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)
Boersma Tjerk Geerts, 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)
Boersma Tjerk Jans ---- 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)
Boersma Tjerk Jans Landbouwer te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz.
tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt
waren enz. jaar 1817 (3) dossier (6)
Boersma Tjerk Jans ---- 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)
Boersma Tjerk Jans , ---- 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)
Boersma Tjerk Jans te Warns , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Stavoren enz. enz. jaar 1822 (3)
Boersma Tjerk Jans 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 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6623

166-167
11-01-1814

Boersma Tjerk Jans, 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)
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Boersma Tjerk Jans, 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)
Boersma Tjerk Jans, 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)
Boersma Tjerk Jans, 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)
Boersma Tjerk Joh’s , 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)
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Deel 2, 16
18-06-1857

Boersma Tjerk te Bolsward Beurt en Veerdienst van Bolsward naar Franeker, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8).
Boersma Tjipke O. wordt vermeld in een document Geextraheert uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de
Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814 (6)
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Boersma W. D. Fabrijkant te Makkinga, het betreft door de Commiesen te Makkinga opgemaakt proces verbaal tegen
Boersma W. D. terzake misbruik van de vrijdom van accijns op den Turf enz. jaar 1841 (2)
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Boersma W. D. Pottenbakker van beroep, een procesverbaal van bevinding gemaakt door de ambtenaren gestationeerd te
Makkum ten laste van hem enz. jaar 1841 (4)
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Boersma W. 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)
Boersma W?. ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem
ondertekende brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college gunstig zal beschikken op zijn verzoek
betreffende het in de vaart brengen van een motorvaartuig enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de
handel in vee en varkensteelt gaat met ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder
een dossier met correspondentie daarover ook diverse ander brieven van b.v. Houtstra Joh. W. te Gorredijk dat hij heeft
gehoord van de aanvraag der vergunning en hij dat ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk,
Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door de directie Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in
persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te Donkerbroek. in persoon van Hartmans M??
(handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek De Vooruitgang te Wijnjeterp in persoon van Berg
v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te Hemrik in persoon van Boersma W?. enz. verder een
aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr., Vondeling
Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F., Stoker H. H?, Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d.
J. F?., Siesinga P. J., Luiting J., Witvoet J., Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?, Meet O.M.? tevens het complete
Friesch Weekblad van 12 Maart 1904 jaar 1904 (21)
Boersma Wiebren Ebes Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf
en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude,
Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden ,
Jaar 1815 (2) dossier (17)
Boersma Wijtze Harmens, hij wordt samen met 5 anderen beschuldigd van vernieling en diefstal van het brikschip de
Ajax maar ontheven van de beschuldiging verklaard bij vonnis van het Hof van Assises omdat de getuigen en wel de
bemanning hen niet meer goed herkende enz. jaar 1822 (1)
Boersma Wijtze Marks, 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)
Boersma Wijtze Marks, 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)
Boersma Wygle Sybes 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)
Boersma Yme te Oudega aanbevolen als Zetter van de gemeente Oldephaert c.a. jaar 1919 ( 7)
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Boersma Tjitte, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Boersma U. J. 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)
Boersma U. J. te Ternaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd
en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Boersma W. Amersfoort Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter te Tietjerksteradeel jaar 1919 (2)

Boersma Ynse Tjalkes 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)
Boersma Zijne Rinzes Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Almenum enz. enz. jaar 1822 (2)
Boersma……… gehuwd met Horjus Rinkje , Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land
van bestemming, jaar 1916 (4)
Boerstra Hendrik Lambertus Met signalement Politiedienaar Haskerland jaar 1915 (3)
Boerstra Albert H. 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.
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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)
Boerstra Albert Hilbrands 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)
Boerstra Hendrik Jans Langezwaag Politiebeambte jaar 1839
Boerstra Hendrik Lambertus Haskerdijken Politiedienaar Met Signalement jaar 1916
Boerstra Hielke, 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
1917 (5)

Boerstra Lolle L. te Parraga wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of
bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de
gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8
kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Boerstra T. S. 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)
Boersum Meile Eddes hij tekent als Diacen een request voor de Diaconie der Gemeente te Holwerd, Onderwerp: Dat
hunne voorgangers in November 1811 aan Bokma B. D. lid gemeentebestuur West Dongeradeel enz. wegens de regeling
van Inquartiering der Franschen en zij hebben verhuurd ee schone huizing de Nieuwe Beyer genaamd enz. en dat zij de
huurpenningen enz. enz. jaar 1815 (4)
Boert de J. S. Bergum Schipper jaar 1840
Boert Aart 148 is zijn volgnummer en Bergambacht 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)
Boert Pieter 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)
Boertie Jouwke Huberts, hij is geplaatst op de lijst bij den trekking d.d. 25 en 26 Januari met achter zijn naam het nummer
31 enz. enz. en dat achter de naam Wal van der Jacob Sjoerds het nummer 1547 staat maar dat dit moet zijn 1557 en er
wordt verzocht enz. jaar 1814 (2)
Boertje de Jouke Huberts (er stond eerst Jouke Haberts de Boer maar aangevuld en veranderd) 217 Balk 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)
Boertje Geert Pieters te Goijengarijp (Goingarijp) 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)
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Boertje Gerrit Pieters 239 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)
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Boertje Hendrik Huberts moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk
om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e
Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8
gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Boertje Hendrik Huberts, 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)
Boertje Hendrik, ---- Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar
request betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer
varende op Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz. dit document wordt ondertekend door Dalmolen H.
Schout van Haske en de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens? And. , Knobbs R. K. , Loo F.
J. C., Homans C., Kooiker S. G., Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs ook haar request in een zelf geschreven

brief met haar handtekening waarin zij o.a. vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel Boon
van Johannes Martens, Knobbe Roelof Koops, Smijnga Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje (Boertje) Hendrik,
Vries de Anne Haitzes jaar 1814 (7)
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Boertje Hubert Hendrik, 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)
Boertje Thomas Klazes, Hij ondertekend mede een brief met als onderwerp; dat zij allen Eigenerfde Ingezetenen van den
Dorpe Haskerdijken zijn en Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk voornaam Landeigenaar van HaskerdijkenDat bij
de samenstelling de nieuwe gemeenten tijdens het Fransche bewind het voormelde dorp is betrokken onder Oldeboorn en
dat de inkomsten van de dorpsgoederen aan de gemeentkas zijn vervallen enz. enz. zij verzoeken dan ook dat enz. enz.
jaar 1814 (4)
Boertjes Jouke Huberts wonende te Balk wordt vermeld in een extract uit het resolutieboek van Gedeputeerde Staten
houdende bezwaren over de uitspraak van de Militie Raad dat Jager de Auke Jurjens Loteling is afgekeurd wegens blaren
op de voeten enz. door of voor den voorzoon van den appellant huisvrouw Gerritsma Tjalling Fokkes loteling enz. jaar
1841 (5)
Boerum van Etje S., 199 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)
Boerum van Jan Symons---- Lang G. F. Policie Agent te Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij met zijn Dienaar Vrij Pieter alle Coffijhuizen en Herbergen
in deze stad naar 10 uuren alles welbevonden hebbende maar afgaande op rumoer vond ik voor de deur van Boerum van
Jan Symons enige enz. en er werd op de deur geslagen door Beenen Jorrijt en Dirks Thijs fuseliers Landmilitie en Tjeerds
Klaas Schippesknegt verder genoemd Aukes Taeke het is een rapport van arrestatie enz. jaar 1816 (9)
Boerum van Ytje S., 350 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)
Boes Aaltje, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren
en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel jaar 1819 (4)
Boes 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)
Boes Dirk Foppes----- Duijff Reinier Jans en Duijff Jan Reiners, Duijff Sieds Reiners huisvrouw van Boes Dirk Foppes
te Hindelopen verzoekt kwijtschelding van een boete wegens niet op tijd ingeleverde aangifte wegens de nalatenschap
van Heijes Jarig Sjierds jaar 1824 (3)
Boes Pieter Hendriks staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten
van Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van
Vollenhoven de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)
Boes Sijtze E. 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)
Boesaard Teunis 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 260
Boesaard Theunis is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen
en een opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1)
gevangenen nummer 266
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Boese Pieter Rinses 542 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)
641 287-A_5 Boese Pieter wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de Commanderende Officier Majoor
9
e
Eekhardt van het Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
Compagn Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817
ie
een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841
23-06(3)
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Boeske C. T. de weduwe te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van
de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6833

27-A blz.13
06-02-1824

Boeske Corn’s T. 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
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Boesma Fokke J. te Sexbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Boeter Joh’s M. staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn
Arrondissement enz. jaar 1841 (3)
Boetes Aaltje Reinders---- Zuidema Popke Willems en Luimstra Sijtske Sijmons in leven echtgenoten, bij akte van
scheiding gepasseerd voor den Notaris Vries de M. te Augustinusga den 12e maart 1840 en. de nalatenschap verdeeld
onder hun zes nagelaten kinderen Zuidema Simon Popkes, Zuidema Jan Popkes, Zuidema Wytske Poppes , Boetes Aaltje
Reinders, Zuidema Romkje Poppes, Zuidema Willem Popkes, de boedel beloopt aan vastigheden f. 12.000.= levende
have f. 3200.= enz. er wordt precies vermeld wel kind wat krijgt enz. jaar 1841 (7)
Boetes Beitskewordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Boetes Jacobus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Boetes Joh’s M. te Augustinusga wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de
Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Westergeest, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Boetes Joh’s M. te Augustinusga wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de
Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de gemeente Surhuizum in het Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

Boetes Johannes Meines---- Haersma S. (Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat
Boetes Johannes Meines en Coenes Abele Jans een brief heeft ontvangen van Coenes Klaas Jans
van beroep Schipper laatst gewoond hebbende te Augustinusga enn thans liggende mat zijn schip
te Amsterdam dat zijn zoon Coenes Jan Claasses * 1799 met hem op zijn schip varende enz. jaar
1817 (2)
Boetes Johannes Meines te Drogeham wonende is Patentpligtig en staat op een document
opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een
document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier
ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
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Boetes Meine Johannes, hij wordt voorgesteld en benoemd als Stafofficier bij het 6e Bat. Landstorm in de gemeente
Augustinusga enz. in het document wordt zijn rang genoemd en de plaats waar gelegerd enz. jaar 1814 (1)
Boetje A. A. te Akkrum 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)
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Boetje Auke Klazes---- Willemsma H. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden van de
hervormde gemeente en hoofden der huisgezinnen te Haskerdijken naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren
uit ons midden te commiteren en te benoemen de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs beide
Veenlieden en Boetje Auke Klazes alle te Haskerdijken ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper Euverman
Hendrik Jans den 27e april , jaar 1823 (4)
Boetje Auke Klazes---- Andrea Daniel Hermannus Gajuszn. Tusschen de here Staatsraad enz. gerepresenteerd door
voorgenoemde heer der registratie der Domeinen, ter eenre zijde Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs
Veenlieden en Boetje Auke Klazes en ten andere zijde Vegelin van Claerbergen Jonkheer Valerius Lodewijk en Abinga
van Humalda Jonkheer Idserd Onderwerp: voor het daadelijk herstel van der Kerk en Toren der Hervormede gemeente
van Haskerdijken enz. enz. jaar 1823 (2)
Boetje Auke Klazes lid der hervormde gemeente en hoofd van zijn huisgezin te Haskerdijken---- Onderwerp: Afkoop van
het onderhoud der Hervormde Kerk en Toren in Haskerdijken met een lijst van punten met beschrijving der kerk en de
bedragen van afkoop enz. enz. jaar 1822 (6)
Boetje Auke Klazes, ----, Haskerdijken , onderwerp: het een aanbod om den afkoop van het onderhoud van den
Hervormde Kerk en de Toren aldaar enz. enz. ten huize van Euverman Hendrik Jans Tapper te Haskerdijken zijn
aanwezig de heer Grietman van Haskerland namens de heer staatsraad Scholten Fannirus er is een 1e aanbod en een 2e
aanbod enz. enz. tevens aanwezig Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor van de Grietenij Haskerland verder
aanwezig de leden van de kerkeraad die teenen als volgt: Moed R. Jans , Dijk van W. L., Groot de W. A., Boetje Auke
Klazes, Veen van der J. W., Moed H. Jans, Hoekstra B. Henderijk, Veen van der J. W., Dijk van P. L., Romkema Kornelis
Romkes, jaar 1822 (6)
Boetje Auke Klazes, het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en
waarvan Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt
deze overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en
zijn op uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde
er één is enz. jaar 1821 (9)
Boetje Hendrik, ---- Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar
request betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer
varende op Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz. dit document wordt ondertekend door Dalmolen H.
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Schout van Haske en de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens? And. , Knobbs R. K. , Loo F.
J. C., Homans C., Kooiker S. G., Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs ook haar request in een zelf geschreven
brief met haar handtekening waarin zij o.a. vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel Boon
van Johannes Martens, Knobbe Roelof Koops, Smijnga Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje Hendrik, Vries de
Anne Haitzes jaar 1814 (7)
Boetje Jan P. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe
Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en
Cuperus Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar
1814 (3)
Boetje Jan P. te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente
Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen
aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt
penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Boetje Klaas Thomas te Dronrijp Katoendrukker en Zwartverwer staat vermeld in een dossier genaamd Extract uitb het
resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met reclame op enig patent
1840/1841 met aangiftebiljet, een door hem ondertekende brief enz. jaar 1841 (17)
Boetje P. G. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum,
mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)
Boetje P. G. 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)
Boetje P?. G. 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)
Boetje Pieter 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)
Boetje Pieter 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)
Boetje Pieter Gerrits, 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)
Boetje S. A. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat
hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij
verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier
(15)
Boetje S. A.Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat
hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij
verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier
(15)
Boetje Sybe Gerrits Schipper jaar 1837
Boetje Sybe Gerrits Schipper op de Twee gebroeders jaar 1837
Boetjes Pieter 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)
Boetsma D. J. . te Nes Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Boetsma G. P. te hantum 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)

837 708-5_38 Boetsma G. te Hantum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een
5
20-07door Harinxma thoe Slooten van J. S. (Johan Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel
1841
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 Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar
1841 (6)
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Boetsma G. te Hantum, wordt vermeld op: Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij
Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken
enz. als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Boetsma Jan ---- Pieterse Siedt (ook Sieds), en G. Pieters een brief aan de Commisaris Generaal van Friesland met de
mededeling dat de kolonne met de wagens Haver welke 31 Januari is vertrokken naar Zwolle van Oudeberkoop zich
verscheidene voerlieden niet hebben ontzien om nagenoeg enz. in de haver te Wanneperveen te losschen en er meerdere
onregelmatigheden hebben enz. de Voerman Elsinga H. van deeze stad zijn haver te Suameer afgeladen en teruggekeerd
onder voorwendsel dat zijn wagen was gebroken enz. ik verzoek dan ook om controleur Boetsma Jan hier naar toe te laten
komen enz. jaar 1814 (5)
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Boette Johannes Meenes 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)
Boette Johannes Mijnes 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)
Boetzelaar van W. G. S. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep,
bedragen enz. genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna
volgende Ambtenaren en Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11)
Boetzelaar van P. A. Burgemeester van Amsterdam laat dter ordonnantie een brief ondertekenen aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Soest van Arie behorende tot de loting voor de Nationale Militie
dat hij absent is maar de opgave van de ouders dat hij de Kermismarkten in Vriesland rond reist bedienende van een
Koopman in Potten en Pannen enz. jaar 1815 (1)
Boetzelaar van P. A. Burgemeester van Amsterdam, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in
een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van
de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der
Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier
40
Boetzelaar van P. A. in Noord Holland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij
de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode
der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel
Jaar 1822 (5) dossier (43)
Boetzelaar van P. A.---- Oebles Wiebe , hij wordt door de Burgemeester van Amsterdam Boetzelaar van P. A. vermaand
naar het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie te begeven enz. jaar 1814 (1)
Boetzelaar van P. A.---- Oebles Wiebe, Boezelaer van P. A. de Burgemeester van Amsterdam schrijft en tekend een brief
aan de Gouveneur van Vriesland dat eerstgenoemde opgeroepen voor active dienst zich in Amsterdam bevind en dat hij
hem enz. enz. jaar 1814 (1)
Boetzelaer C. C. (de Baron) te ‘s Gravenhage, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een
document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de
President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche
Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Boetzelaer van C. C. (Baron) in Zuid Holland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke
Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg.
Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien.
Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle
provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

Boetzelaer van P. A. ---- Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militiedat hij niets
onbeproeft gelaten heeft om Damstra Jan Jacobs op te sporen, tevens de Burgemeester v
Boetzelaer van P. A. an Amsterdam geschreven die antwoorde dat hij niet meer in Amsterdam
bevind verder een ondertekende brief van de Commissaris van Politie Aardenburg van te
Amsterdam dat hij onderzoek heeft gedaan naar Damstra Jan Jacobs en aan den Capitein P.
Stachouwer met wien hij van Suriname was gekomen enz. jaar 1817 (5)
Boetzelaer van P. A. Burgemeester van Amsterdam dat ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie geeft enige informatie dat Borneman
Nicolaas de door hem samen met zijn zuster gedreven Kruidenierswaren maar dat hij zedert
zijn 15e jaar veel heeft ter zee gevaren enz. jaar 1817 (2)
Boetzelaer van P. A.---- Riemsdijk van G. hij is benoemd tot administrateur van het District No.
1 staat vermeld in een brief van de Permanente Commissie van het Authorisatie Syndicaat
ondertekend door Boetzelaer van P. A. enz. jaar 1824 (3)
Boetzer Hiltje kind van BoetzerYpkje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de
Gemeente Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Boetzer Hiltje of Ymkje te Het Bildt, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit
van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente
dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz.
jaar 1839 (5) dossier (8)
Boetzer Ymkje dochter van Boetzer Ypkje Hendriks, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente
Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van
minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of
om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)
Boetzer Ypkje Hendriks, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen
van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner
verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn
vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)
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Boetzer Ypkje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Boetzolts J. te Marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn
en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Boewen van Jan ontvangt een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua betreffende de gemeente
Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt enz. enz. jaar 1818 (5) dossier
(13)
Boeyen Pieter Arnoldus Achtkarspelen Politieagent jaar 1838

837 7085
5_23b-v
20-071841

Boeyenga H. 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)

6418

Boeze Pieter Rintjes * 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)
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Hom
e

Boeze Pieter Rinzes 37 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 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)

