
1 

 

Memorie van Aangifte des Boedels en Nalatenschap van Abe Scheltes Brandsma, 

indertijd boer gewoond hebbende te Tjerkgaast en aldaar overleden den vijfden September 

achttienhonderd zesentwintig door Hendrik Scheltes Brandsma, werkman wonende te 

Idskenhuizen, broeder van de overledene, Wijbrigjen Gerbens Brandsma, echtgenoote van en 

gesterkt met Bastiaan Cranendonk, werkman wonende te Vledder, Aagjen Gerbens 

Brandsma, meerderjarig zonder bedrijf, mede te Vledder wonende, Yke Jochems Stellinga, 

weduwe van Gerben Scheltes Brandsma, kolonist in de kolonie Frederiksoord Gemeente 

Vledder, in kwaliteit als moeder en voogdes over hare twee minderjarige kinderen met namen 

Schelte en Jochem bij harer opgemelde wijlen man en echte (…) en Schelte Jans Kok, werkman 

wonende te Oudehaske, de laatsten alle broeders en zusters, kinderen namens overledenen Abe 

Scheltes Brandsma en te zamen erfgenamen uit kracht der wet zijner nalatenschap zullende (…) 

van den griffier W. van Eijck te Balk, gekwoteerd met no. 43. 

 

De nagelaten goederen, het actief uitmakende van evengenoemden Boedel en Nalatenschap, 

bestaan in, als hier gebragt worden. 

 

Een tweede gedeelte in een boere reeuw en beslag waar van de andere een tweede in eigendom is 

behoorende aan de erfgenamen van Margjen Feyes in der tijd echtgenoote van den overleden 

Abe Scheltes Brandsma gewaardeerd op Acht honderd guldens    ƒ  800,00 

 

Een tweede gedeelte in de Meubelen en Huisgeraden massaal gelijk boven gewaardeerd op Vier 

honderd tachtig guldens        ƒ  480,00 

 

Een tweede gedeelte in de Gouden en Zilveren werken, massaal gelijk boven gewaardeerd op Twee 

honderd guldens          ƒ  200,00 

 

Een tweede gedeelte in de Contanten, massaal gelijk boven, welke bedragen Zes honderd drie en 

zeventig guldens en vijftig cents        ƒ  673,50 

 

Een tweede in een schuldbekentenis, massaal gelijk boven ten laste van Froukjen Hendriks te 

Langweer in dato 21e Mey 1826, bedragende vier en twintig guldens vijfenzeventig cents  

           ƒ   24,75 

 

Een tweede in een dito massaals als boven ten laste van Hendrik Scheltes  en Lolkje Siebes, 

in dato 20e December 1807, bedragende veertig guldens    ƒ   40,00 

Verschenen renten tot den dag van het overlijden twintig guldens    ƒ   20,00 

Sedert 20 December 1807 tegen 4 Hfl.  

 

Een tweede in een dito massaal als voren ten laste van Feykjen Arjens de Jong te Wijckel zonder 

datum 1824, bedragende vierentwintig guldens      ƒ   24,00 

 

Een tweede in een dito, massaal als voren ten laste van Feykjen Arjens, weduwe van Klaas 

Sjoukes te Wijckel in dato 12e Mey 1798 bedragende twee honderd vijftig guldens ƒ 250,00 

Verschenen interessen tot den dag van het overlijden tien guldens dertig cents 

Sedert den 12e Mey 1798 tegen 4 Hfl.        ƒ   10,30 

 

Een tweede in een dito, massaal als voren ten laste van dezelfde in dato 22e Mey 1803, 

bedragende vier honderd vijfentwintig guldens      ƒ 425,00 

Verschenen interessen tot den dag van het overlijden twee en twintig guldens en dertig cents 

Sedert den 22e Mey 1826 tegen Hfl. 4       ƒ   22,30  

 

Een tweede in een dito, massaal als voren ten laste van dezelfde in dato 12 Mey 1805, bedragende 

driehonderdvijftig guldens         ƒ 350,00 

Verschenen renten tot den dag van het overlijden bedragende achttien guldens en vijfendertig 

cents 

Sedert den 12e Mey 1826tegen Hfl. 4        ƒ   18,35 

 

Een tweede in een dito, massaal als voren ten laste van Meine Wybes Gaastra te Eesterga in 

dato 1824, bedragende zesentachtig guldens      ƒ  86,00 

Verschenen interessen tot den dag van het overlijden zeven guldens    ƒ    7,00 

Sedert den 12e Mey 1824 tegen 4 Hfl. 
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Een tweede in een dito, massaal als voren ten laste van denzelven groot Drie honderd vijftig 

guldens nog een tweede, massaal als voren, in eene aan den boedel verantwoorde pretentie, 

bedragende tachtig guldens         ƒ  80,00  

 

Het actief bedraagt Drie duizend acht honderd een en zestig guldens en twintig cents 

         ______________________ 

           ƒ 3861,20 

 

De schulden het (…) van den boedel uitmakende, zijn als hier volgen. 

De boedel verschuldigd voor een tweede gedeelte twee jaren huur van eene zathe en landen  te 

Tjerkgaast volgens innenlands gepasseerd voor den notaris Huber, residerende te Sneek en 

getuigen den 16e November 1826 en volgende dagen als over den Jare 1825 van dato; gedeelte 

honderd zesenzestig guldens en zesenvijftig cents      ƒ  166,56 

En over den Jare 1826 van dat een tweede gedeelte honderdachtendertig guldens en een en 

twintig cents           ƒ  138,21 

 

De boedel voor een tweede gedeelte verschuldigd aan Dienstbodenloon over den Jare 1826 

volgens voorschreven Innenlands de somma van honderdachtenvijftig guldens en vijftig cents

           ƒ  158,50 

 

Den boedel verschuldigd aan den Medicinae Doctor Bruining te Sloten wegens gedane visites en 

geleverde medicijnen in de laatste ziekte van den overledene Abe Scheltes Brandsma de somma 

van drie en dertig guldens         ƒ   33,00 

 

Begraveniskosten Zevenenzestig guldens       ƒ   67,00 

         _______________________ 

Belopende het (…) vijf honderd drie en zestig guldens en zeven en  

twintig cents          ƒ  563,27 

 

 

Recapitulatie 

 

Het actief bedraagt         ƒ 3861,20 

De schulden bedragen          ƒ   563,27 

         _______________________ 

            

ƒ 3297,93 

 

Zoodat het zuiver saldo des boedels is Drieduizend twee honderd zeven en negentig guldens en 

drie en negentig cents.  

 

 

Van welke zuivere som een derde toekomt aan den aangever Hendrik Scheltes Brandsma, volle 

broeders van den overledene Abe Scheltes Brandsma, bedragende Een duizend negen en negentig 

guldens en een en dertig cents        ƒ  1099,31 

 

Een derde te zamen aan  

Wybrigjen Gerbens Brandsma 

Aagjen Gerbens Brandsma 

Schelte Gerbens Brandsma en 

Jochem Gerbens Brandsma 

alle vier broeders kinders van den overledene, bedragende mede Een duizend negen en negentig 

guldens en een en dertig cents        ƒ 1099,31 

 

en een derde aan Schelte Jans Kok, zusters zoon van den overledene, bedragende insgelijks Een 

duizend negen en negentig guldens en een en dertig cents    ƒ 1099,31  

        _____________________________ 

 

Makende dus wederom         ƒ 3297,93 
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Eindelijk verklaarden de gemeenschappelijke aangevers dat door dit overlijden geen (…) 

gedevolveerd, noch vruchtgebruik vervallen is en dat door niemand buiten hun iets uit deze 

nalatenschap wordt genoten. 

 

Vertekend te Tjerkgaast den achtentwintigsten Juny achttienhonderdzevenentwintig. 

 

Hendrik Scheltes Brantsma 

S.J. Kok 

W.G. Brandsma 

B. Cranendonk 

Aagjen G. Brandsma 

Yke Jochems Stellinga 
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Expeditie 

Op heden den Achttienden Augustus achttien honderd zeven en twintig compareerden voor ons 

Idske Poppes, Plaatsvervanger Vrederegter van het kantoor Lemmer, bij afwezigheid van den 

heere Vrederegter diens functien waarnemende, geadsisteerd met onzen Griffier Wieger van Eyck 

in het Logement de Wildeman te Lemmer, Hendrik Scheltes Brandsma, werkman te 

Idskenhuizen, en Bastiaan Cranendonk, mede werkman, thans zonder vaste woonplaats doch 

werkende aan de Lemmer, in dezen handelende voor Zijne Echtgenoote Wybrigjen Gerbens 

Brandsma, Dewelke ons bezochten om in onze handen den eed te mogen afleggen ter bevestiging 

der deugdelijkheid van de memorie van aangifte der nalatenschap van Abe Scheltes Brandsma, 

gedomicilieerd te Tjerkgaast en aldaar overleden den vijfden September des vorigen Jaars.  

Dientengevolge hebben de Comparanten in deze handen den eed afgelegd voorgeschreven bij art. 

13 der Wet op het regt van Successie in dato zeven en twintigsten December Achttien Honderd 

Zeventien No. 37, waarvan wij dit Procesverbaal hebben opgemaakt, hetwelke na voorlezing door 

de Comparanten met ons  en onzen Griffier is verteekend.  

Was geteekend 

H.S. Brandsma 

B. Kranendonk 

Idske Poppes 

W. van Eyck Griffier 

 

Op de minute staat “Gratis geregistreerd te Lemmer den drie en twintigsten Augustus achttien 

honderd zeven en twintig, deel 7, fol. 40 W, vak 5 

 

 

Eedaflegging  

 

Tekst onleesbaar op microfilm 
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Memorie van successies 

Kantoor Lemmer 1826 

Memories van successie 1818 – 1827; toegangsnr. 42, inventarisnr. 12005, aktenr. 219. 

Raadpleegbaar op microfilm 240 op de studiezaal van Tresoar 

 

  

Geboekt den 6 Maart 1828 fol. 51 

Op heden den negenden augustus achttienhonderd zevenentwintig compareerde voor ons, 

Vrederegter van het kanton Meppel, Provintie Drenthe, geadsisteerd met onzen Griffier, 

Aagje Gerbens Brandsma en Yke Jochems Stellinga, beide wonende te Frederiksoord, 

gemeente Vledder, de laatste in kwaliteit als moeder en voogdesse over de minderjarige Schelte 

Brandsma en Jochem Brandsma, erfgenamen van Abe Scheltes Brandsma, overleden te 

Tjerkgaast in de Provintie Vriesland, den vijfden September achttienhonderd zesentwintig, dewelke 

onder eede hebben verklaart, dat zij in gemoede vermeen bij de aangifte der nalatenschap van 

wijlen Abe Scheltes Brandsma niets verzwegen te hebben, dat tot diens boedel behoort, en om de 

regeling van het regt van successie heeft moeten worden aangegeven: nog dezelve schuld twee of 

meermalen te hebben gebragt, nog eenige schuld te hebben opgegeven, welke niet uit den boedel 

moet worden betaald; voorts de buitenlandsche bezittingen (zoo er zijn) en de roerende goederen, 

van welke de waardering bij de wet op het regt van successie, aan den aangever of aan de tauxatie 

van deskundigen is overgelaten, tot dien prijs te hebben gesteld, welke zij in gemoede houden als 

de waarde derzelven, zoo als die bij de wet op het regt van successie wordt gevordert; en 

eindelijk, dadelijk te zullen doen aangifte van, en het regt van successie te zullen voldoen, voor de 

goederen welke zij naderhand vernemen niet of kwalijk te hebben aangegeven. 

Van welke eedaflegging wij dit proces-verbaal hebben opgemaakt, en met onzen Griffier getekend. 

Gratis geregistreerd te Meppel den zestienden Augustus 1800 zevenentwintig 

Ondertekening 


