Landerijen en wegen, in en rondom de "Stavorsche Noordermeer polder".

Boorsma finne.
Buiten de (ten Oosten) Staversche Noordermeer polder

MOLKWERUM

De Staverse
Noordermeer-polder

de Boorsma finne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volgens "de vrije Fries" van 1928 op landkaartje na blz 400 wordt hier gebruikt de naam "Boosma fenne"
Het ligt tegen de Finke (of het Fentke) aan Zuidelijk "de Gaast" en Noordelijk de "Wester-wijmerts".
Het behoort tot de kleine weidescharren.
In 1666 groote = 13 - 0 - 18, aantal deelnemers = 30.
---------------------------------------------------------------------------Proclamatie-boek Gaasterland (S - 15.)
30 Proclamatie 22-06-1808.
1808 Popke Freerks, huisman te Molkwerum Begeerd B. en C. op de koop van zekere fenne lands
(genaamd Boorsma finne) gelegen onder Molkwerum, groot ongeveer elf Hoofden,
belast op No. 134 aldaar.
Hebbende de Vaart ten Oosten, Wytze Atzes ten Zuiden,
de Noordermeer ten Westen en de koper ten Noorden.
Aldus uit de hand bekomen van Hette Jurjens, koopman woonagtig op de Joure
voor de somma van Een Duizend en Vierhonderd Caroli guldens.
---------------------------------------------------------------------------Proclamatie-boek Gaasterland (S - 15.)
30 Proclamatie 16-06-1807.
1807 Hette Jurjens, wonende op de Jouwre, Bied Bod & Consent op de Coop van een heerlijke fenne land
gelegen tussen Molqueren en Warns onder het behoor van het eerste Dorpe,
genaamd Boorsma-fenne, groot ongeveer elf hoofden, belast op Nr. 134 te Molqueren,
hebbende de vaart ten Oosten, Wytze Atzes ten Zuiden,
de Noordermeer ten Westen en Popke Freerks ten Noorden,
met de daarbij behorende Tjasker, voorts in voegen als hetzelve nu
laatslijk door de beide eerstgemelde verkopers als mede Eigenaars is
gebruikt geweest en door de kooper op St. Petri 1807 kan worden aanvaart.
Aldus publiek in koop bekomen van Anne Lammerts en Fok Lammerts beide woonachtig
D. Strikwerda,
laatst bijgewerkt: 23 augustus 2012
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de Boorsma finne bij Molkwar.
op de Grouwen onder Molqueren, ieder voor 1\8 gedeelte en te zaamen het regt van Erfscheiding
verkregen hebbende van Rein Lammerts en Jan Lammerts woonende te Warns en van
His Lammerts, cum marito gesterkt en woonende te Stavoren voor 3/8 gedeelte,
Neeltje Lammerts huisvrouw van Klaas Douwes en met dezelve gesterkt, wonende te Westermeer
voor 1/8, Klaas Douwes als last en procuratie hebbende van Holk Lammerts te Blokzijl
voor 1/8 part en Gouinus Keuchenius Secrt. te Koudum als last en procuratie hebbende
van Jaapje Lammerts, gesterkt met haar man Klaas Alberts ten Oever te Andijk
voor de resterende 1/8 gedeelte
voor een Zumma van Een duizend negen honderd Caroli Guldens van XX stuivers 't stuk.
----------------------------------------------------------------------------
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