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We, ondergetekenden Hendrikjen Wiebes Haarsma, huisvrouw van en gesterkt met mijnen man 

Anne Wiebes de Boer, huisman wonende in Scharren onder de Grietenij Doniawerstal, en door 

dezelven tot het passeeren dezer geautoriseerd, W. Wiebes Haarsma, huisman, Jelle Wiebes 

Haarsma en Hendrik Wiebes Haarsma, beide huislieden, benevens Jantjen Wiebes Haarsma, 

zonder beroep, de vier laatstgenoemden wonende te Tjerkgaast, allen in de Provincie Vriesland, 

domicilie kiezende te Tjerkgaast in de huizinge gequoteerd met no. 4, verklaren dat wijlen Margjen 

Feijes, onze moeder is overleden te Tjerkgaast den negentwintigsten July Een duizend agthonderd 

en zesentwintig en laatst gedomicilieerd (…) aldaar. 

Dat aangezien gemelden overledene zonder uiterste wilsbeschikking is komen te versterven en alzo 

opgenoemde hare vijf kinderen ab intestato (= bij gebrek aan testament) hare nalatenschap ieder 

voor eenvijfde geregtigd zijnde en is mitsdien van dezelve geen regt van successie verschuldigd als 

behorende tot dezulken welke bij art. 24 (…) den wet op het regt van successie geheel zijn 

vrijgesteld. 

Onder(?)staande onroerende goederen door de overledene nagelaten in Een vierde gedeelte in een 

zathe en landen te Tjerkgaast, zegge een twintigste gedeelte over hoog en laag in een zathe en 

landen te Tjerkgaast en aldaar gequoteerd met no. 4, groot over het geheel vierenveertig Bunder 

elf roeden drieëntwintig ellen en zestig palmen, belendend ten oosten aan Jan Martens van der 

Weg, ten westen Rintje Sietzes Sietzema, ten zuiden de (…) en ten noorden de rijdweg. 

(…) verklaren de aangevers dat door dit overlijden geen (…) gedevolveerd, noch vrugtgebruik 

vervallen is, en dat niemand buiten de aangevers iets uit dezen boedel geniet. 

 

Gedaan en ondertekend en ten kantore van het zegel van successie in het kantoor Lemmer 

overgegeven door de in het hoofd dezer genoemde aangevers op (…) den zevenden Juny Een 

duizend agthonderd zeven en twintig. 

 

Hindrikje Wiebes Harsma 

A.W. de Boer 

W.W.Harsma 

Jelle W. Harsma 

H.W. Harsma 

J.W. Harsma 

 

 

 

NB: het gaat hier om een huis en erf, boomgaard, wei- en hooilanden, kadastraal bekend als 

Langweer, Sectie E 670 (hooiland), 671 (hooiland), 672 (hooiland), 673 (weiland), 674 (weiland), 

677 (weiland), 678 (weiland), 679 (weiland), 680 (huis en erf), 681 (boomgaard), 682 (bos), 697 

(weiland), 698 (weiland), 699 (weiland), 701a (hooiland), 702 (hooiland) en 703 (weiland) 

 

  

 

 


