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NOTARIËLE ARCHIEVEN TRESOAR (Toegang 26) 

1826 Sneek, notaris L.J. Huber 
Inventaris en vervolg 
Abe Scheltes Brandsma te Tjerkgaast, erflater 
 

Inventarisnr. 119021, repertoirenrs. 179, 190, 204 en 209 d.d. 16 november 1826 

 

No. 179 
 

In den jare Een duizend acht honderd zes en twintig den zestienden dag der maand November des 

morgens ten negen uren. 

Ten verzoeke van Hendrikje Wijbes, huisvrouw van en gesterkt met haar man Anne Wijbes de 
Boer, boer wonende te Oldeouwer, Grietenij Doniawerstal, Wijmer Wijbes Harsma, arbeider 

wonende te Tjerkgaast, Jelle Wijbes Harsma, boerezoon aldaar, Jantje Wijbes Harsma, 

boeredochter mede aldaar geëmancipeerde dochter geadsisteerd met haren toegevoegden 

raadgever Meine Wijbes Gaastra, boer wonende te Eesterga, bij besluit van de familieraad 

gehouden onder voorzitting van den Heere Vrederegter van het Kanton Lemmer in dato den acht 

en twintigsten October dezes jaars, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Wijbe Jans, overleden 

in den jare achttien honderd negen, en van Margjen Feijes, overleden in den jare achtiien 

honderd zes en twintig den negen en twintigsten Junij, en alzoo erfgenamen, ieder voor hun 

respectief aandeel, – en van Hendrik Scheltes Brandsma, arbeider wonende te Idskenhuizen, 

broeder van de hier na te noemen overledene, – Wijbrigje Gerbens Brandsma, huisvrouw van 

en gesterkt met Bastiaan Kranendonk, arbeider in de Kolonie Frederiksoord onder Fledder 

Provincie Drente, zijnde gemelde Wijbrigje Gerbens Brandsma hierbij niet tegenwoordig doch 

gerepresenteerd wordende door haar man Bastiaan Kranendonk evengenoemd, bij onderhandsche 

procuratie in dato den veertienden November laatstleden behoorlijk geregistreerd luidens kwitantie 

daarop staande Geregistreerd te Lemmer den zestienden November achttien honderd zesentwintig 

deel zes fol. twee en vijftig. Perso van twee, ontvangen met de verhogingen  Een gulden een cent, 

geteekend (…), – aan deze minste geannexeerd – Aagje Gerbens Brandsma, ongehuwde jong 

dochter wonende te Frederiksoord, – Yke Jochems Stellinga, weduwe van Gerben Scheltes 
Brandsma, Koloniste in Frederiksoord, in kwaliteit als moeder en voogdesse over haar 

minderjarige kinderen als: Schelte oud zeventien en Jochem oud twaalf jaren, in echte verwekt 

bij haar wijlen man evengenoemd, geadsisteerd met haren toezienden voogd Jan Bult, Kolonist te 

Frederiksoord, over de voornoemde minderjarigen, daar toe benoemd bij besluit van de 

familieraad, gehouden onder voorzitting van den Heere Vrederegter van (…) dato den acht en 

twintigsten September achttien honderd zes en twintig en behoorlijk geregistreerd, - Schelte Jans 
Kok, arbeider wonende te Oudehaske, Grietenij Haskerland, alle broeders en zusters kinderen van 

den overledene Abe Scheltes Brandsma, overleden den vijfden September dezes jaars ten huize 

alwaar wij ons heden bevinden, laatst weduwnaar van genoemden Margje Feijes met welke hij in 

den jare achttien honderd dertien in gemeenschap van goederen is gehuwd. 

Tot bewaring der rechten van partijen en van alle andere belanghebbenden  onder alle reserve en 

profijt van regten, wordt door Mr. Lambertus Johannes Huber, Openbaar Notaris in het 

arrondissement Sneek, Provincie Vriesland, in tegenwoordigheid van de twee hier na te noemen 

getuigen ten sterfhuize van Abe Scheltes Brandsma meergemeld, toegetreden tot de inventarisatie 

en respectieve beschrijving van alle roerende en onroerende goederen zoo van meubelen, 

huisgeraden, levendig vee en boeregereedschappen, zilver en goud, koper en tin, linnen en wollen, 

contante penningen en vastigheden als papieren en verder alle andere tot de gemeenschappelijke 

boedel die tussen voormelde Abe Scheltes Brandsma en Margje Feijes behoorende zijnde dit alles 

gevonden in een huizinge en schure staande te Tjerkgaast en aldaar gekwoteerd met nommer vier. 

Alles volgens open aangave van Jelle Wijbes Harsma in het hoofd dezes gemeld als bewaarder 

der zegels gelijk mede van Hendrik Wijbes Harsma meergemeld, beide door den Heere 

Vrederegter genoemd aangesteld. 

Zullende de begrooting der goederen gedaan worden van de geheele boedel door Huite Filippes 
Bouwer, boer en Jan Martens van der Weg insgelijks boer, beide woonachtig te Tjerkgaast, als 

deskundig en door partijen verkozen overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, die dadelijk den eed 

in handen van den Heer Vrederegter meergemeld hebben afgelegd, en zulks naar mate dat de 

goederen verzegeld door den heer Vrederegter zullen zijn ontzegeld en opgeteekend volgens zijn 

bevel, staande achter het procesverbaal van voorschreven gedane verzegeling bij den aanhef 

gedagteekend den zesden September dezes jaars behoorlijk geregistreerd. 

Dit gedaan zijnde is men overgegaan tot de inventarisatie en respectieve beschrijving in dezer 

voegen. 
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Vooraf wordt gepremitteerd dat de losse goederen zoo boerereeuw en beslag, als mede de 

meubelen en huisgeraden, behooren aan de gezamenlijke erfgenamen van Abe Scheltes Brandsma 

en zijn vrouw Margje Feijes. 

Dat er eenige goederen in de boedel aanwezig zijn welke niet den Voorkinderen behooren en welke 

niet mede getauxeerd en beschreven zullen worden, worden zulks door alle de comparanten 

goedgekeurd door de onderteeekening dezes geapprobeerd. 

 

 

In het land 
 

Twee vare koeijen1 (zwartbont) gewaardeerd op vijftig guldens   ƒ   50,00 

Twee zwartbonte koeijen gewaardeerd op zes en zeventig guldens   ƒ   76,00 

Twee roodbonte dito op twee en zeventig guldens     ƒ   72,00 

Twee zwartbonte dito op een en zestig guldens     ƒ   61,00 

Twee dito op drie en veertig guldens       ƒ   43,00 

Twee dito op vier en negentig guldens        ƒ   94,00 

Twee dito op zes en zestig guldens        ƒ   66,00 

Twee roodbonte dito op acht en zestig guldens      ƒ   68,00 

Twee zwartbonte dito op zeven en zeventig guldens      ƒ   77,00 

Twee dito rieren2 op zeventig guldens       ƒ   70,00 

Twee dito op negen en dertig guldens       ƒ   39,00 

Twee dito hokkelingen3 op vijftig guldens       ƒ   50,00 

Een blauw en een zwartbonte dito op vier en veertig guldens     ƒ   44,00 

         Latus4 een ƒ 810,00 

 

Twee witte schapen gewaardeerd op twaalf guldens     ƒ   12,00 

Een zwart dito op zes guldens         ƒ     6,00 

Twee witte lammeren op zes guldens       ƒ     6,00 

Twee bruine paarden op een honderd vijftig guldens      ƒ 150,00 

Drie varkens op dertig guldens        ƒ   30,00 

Een zwartbonte stier op negen guldens       ƒ     9,00 

Een blauwbont kalf op acht guldens       ƒ     8,00 

Twee zwartbonte dito op vijftien guldens       ƒ   15,00 

Twee dito op zeventien guldens        ƒ   17,00 

 

 

In het buithuis  
 
Een zwartbont koe waarvan Meine Wijbes Harsma de helft behoort, gewaardeerd 

de helft op een en twintig guldens        ƒ   21,00 

Een spind5 op vijftig cents        ƒ     0,50 

Een tafel op vijf en twintig cents        ƒ     0,25 

Zes kannen op twee guldens         ƒ     2,00 

Drie potten en een kantje op een gulden      ƒ     1,00 

Drie gootlingen6 op vier guldens en vijftig cents     ƒ     4,50 

Een koperen dekzel op vijftig cents       ƒ     0,50 

Een dito ketel op een gulden en vijftig cents      ƒ     1,50 

Een oud vat op vijftig cents        ƒ     0,50 

Drie molkenvaten7 op acht guldens        ƒ     8,00 

Twee houten emmers op twee guldens en vijftig cents     ƒ     2,50  

Een partij rommeling8 op zeventien guldens       ƒ   17,00 

Elf kazen op elf guldens        ƒ   11,00 

Tien koperen emmers op zestig guldens      ƒ   60,00 

                                                           
1
 Een ‘vare koeij’ is een ‘vaars’. Dat is een koe tot twee jaar oud, die nog niet heeft gekalfd  

2
 ‘Rieren’ zijn ‘vaarzen’ 

3
 Een ‘hokkeling’ is een éénjarig kalf 

4
 ‘Latus’ is het Latijnse woord voor bladzijdenbedrag 

5
 Een ‘spind’ is een eenvoudige, manshoge kast waarin werkkleding wordt bewaard 

6
 Een ‘gootling’ is een scheplepel 

7
 Met ‘molkenvaten’ worden waarschijnlijk melkvaten, melkbussen bedoeld 

8
 ‘Een partij rommeling’= losse spullen 
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Een dito hamketel9 op twee guldens vijftig cents      ƒ     2,50 

Een kaasketel en treeft op dertien guldens      ƒ   13,00 

Een kaaspars10 en koeltrog op zeven guldens      ƒ     7,00 

Een sleeptrog en bank op vier guldens       ƒ     4,00 

Een partij wol op vier guldens        ƒ     4,00 

Rommeling op twaalf guldens vijftig cents       ƒ   12,50 

         Latus twee ƒ 426,25 

 

 
In de schuur  

 
Een rijdwagen gewaardeerd op vijftig guldens      ƒ   50,00 

Een hooiwagen op vijftig guldens       ƒ   50,00 

Een dito op acht en twintig guldens       ƒ   28,00 

Een dito op vijf en twintig guldens       ƒ   25,00 

Een kruiwagen op drie guldens        ƒ     3,00 

Drie leiders op vier guldens vijftig cents      ƒ     4,50  

         Latus drie ƒ 160,50 

 

 

Men is bezig geweest zoo tot het opmaken van het hoofd dezes als tot de beschrijving en 

waardeering van al het geen voorschreven is met vier vacatien sedert hedenmorgen negen uren tot 

dat de klok des avonds zeven uren geslagen had, en is het vervolgen van deze inventarisatie 

uitgesteld tot en bepaald op vrijdag den vier en twintigsten dezer maand des morgens ten negen 

uren, zijnde alle de hiervoren staande benevens de nog niet ontzegelde goederen gelaten in het 

bezit en onder de bewaring van de aangevers en bewaarders Jelle Wijbes Harsma en Hendrik 

Wijbes Harsma, in het hoofd dezes gemeld, die zulks ook erkennen en zich belasten om dezelve 

weder ten voorschijn te brengen en te verantwoorden wanneer en aan wien  zulks behooren zal. 

Eindelijk hebben de mede comparanten Bastiaan Kranendonk, Aagje Gerbens Brandsma, Yke 

Jochems Stellinga en Jan Bult allen meergemeld verklaard dat zij om de verre afstand denkelijk 

niet weder terug kunnen komen en derhalve last geven aan Schelte Jans Kok voornoemd, hier 

mede present, om deszelfs belangens bij de inventarisatie te behartigen en de processenverbaal te 

teekenen en voorts zodanig te handelen met de boedel als wij verstaan zal te behooren. 

En hebben partijen benevens den bewaarders en de waardeerders als mede Hotze Zandstra, 

Meester Zeilmaker en Jan Joustra, Zeilmakersknecht, beide wonende te Sneek, als ten dezen 

expres verzochte en bevoegde getuigen welke deze na gedane voorlezing alhier geteekend. 

Verklarend Yke Jochems Stellinga niet te kunnen schrijven noch teekenen als hebbende zulks niet 

geleerd. Vooraf goedgekeurd te hebben de woorden Kanton Meppel op de tweede pagina in 

margine geschrevene woorden. 

 

H. Wiebes 

W.W. Harsma 

J.W. Harsma 

H.W. Harsma 

J. Wiebes Harsma 

A. W. de Boer 

M. Wiebes Gaastra 

Hendrik Scheltes Brantsma 

B. Kranendonk 

J. Bult 

A.G. Brandsma 

S.J. Kok 

H.F. Bouwer 

J.M. van der Weg 

J. Joustra 

H. Zandstra 

 

 

 

 

                                                           
9
 Een ‘hamketel’ of ‘hesp’ is een roodkoperen ketel waarin ham werd bereid 

10
  Een ‘kaaspars’ is een kaaspers 
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No. 190 
 
En ten voorschreven dage, op heden den vier en twintigsten November Een duizend achthonderd 

zeven en twintig des morgens ten negen uren, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande 

vacatie gemaakt, wordt door de ondergetekende Mr. Lambertus Johannes Huber, openbaar Notaris 

residerende te Sneek, Arrondissement Sneek, Provincie Vriesland, geadsisteerd met na te noemene 

getuigen, overgegaan tot het vervolgen van deze inventaris ten verzoeke, in qualiteit en in 

tegenwoordigheid als voren in manieren als volgt: 

 

Een oud paardetuig gewaardeerd op        ƒ    9,00 

Eenige rompselarij op drie gulden tien cents      ƒ    3,10 

Het hooi twintig koeiseeten het koeiseeten op dertig gulden                   ƒ   30,00 

De groote buiten huiszolder rommelarij op zeven gulden    ƒ    7,00 

Op de tweede zonder11 takken op zes gulden      ƒ    6,00 

Bid12 en ploeg op negen gulden       ƒ    9,00 

De wender molen op twee gulden       ƒ    2,00 

Een lange dissel en rommelarij op vier gulden      ƒ    4,00 

 

 

De kleine kamers zonder 
 

De kammolen gewaardeerd op twee gulden vijftig cents    ƒ    2,50 

Harken en vorken op zes gulden       ƒ    6,00 

Talhout13 op acht gulden        ƒ    8,00 

Een panladder op een gulden        ƒ    1,00 

 

 

Op de middelhuis zolder 
 
Beezemreis14 gewaardeerd op een gulden      ƒ    1,00 

Rommelarij op drie gulden        ƒ    3,00 

 

 

Op de kamerzonder  
 

Vierendertig houten aden15 gewaardeerd op veertig guldens    ƒ   40,00 

         Latus vier ƒ 131,60 

 

 

Vier houten aden gewaardeerd op twee en dertig guldens    ƒ   32,00 

Een koperen goteling en pan op vijf guldens      ƒ     5,00 

Een ijzeren pot op twee gulden        ƒ     2,00 

Een kast met dat er in is op twee gulden vijftig cents     ƒ     2,50 

Twee oude kisten op twee gulden vijftig cents      ƒ     2,50 

Rommelarij op twee gulden        ƒ     2,00 

 

 

In de kelder 
 

Twee molkenvaten getaxeerd op vier guldens      ƒ     4,00 

Potten en pannen op vier gulden       ƒ     4,00 

Twee kannen op zeventig cents       ƒ     0,70 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Het woord ‘zonder’ wordt hier en verderop gebruikt in de betekenis van ‘zolder’ 
12

 ‘Bid’ = bit 
13

 ‘Talhout’ is geschild eikehakhout dat werd gebruikt om vis te roken 
14

 Met ‘beezemreis’ wordt rijshout bedoeld waarvan je een bezem kon maken 
15

 Een ‘aad’ is een schaalvormige bak van 25 – 30 liter voor het afromen van melk 
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In de kleine kamer 
 

Een kast gewaardeerd op vier gulden       ƒ    4,00 

Een eyerrek op dertig cents        ƒ    0,30 

Een kasje16 op een gulden        ƒ    1,00 

Zes porseleinen schoteltjes en kopjes twee op een gulden    ƒ    1,00 

Acht delfsche17 kopjes en twee schoteltjes op zestig cents    ƒ    0,60 

Een tinnen en een stenen trekpot18 op een gulden     ƒ    1,00 

Twee suikerpotjes en een kwispedoor19 op vijftig cents    ƒ    0,50 

Drie glaasjes op vijfentwintig cents       ƒ    0,25 

Een tafel op een gulden        ƒ    1,00 

Een spiegel op vijfenzeventig cents       ƒ    0,75 

Twee kommen op veertig cents       ƒ    0,40 

Een kasje op een gulden        ƒ    1,00 

Zes toppen lakens op zes guldens       ƒ    6,00 

Twee kussenslopen op een gulden       ƒ    1,00 

Een karn met zijn toebehoren op achttien gulden     ƒ   18,00 

Een pannekoekspan met hangijzer op twee gulden     ƒ    2,00 

Een blaasbalg, tang en bokkenbrader op een gulden vijftig cents   ƒ    1,50 

Een strijkijzer op een gulden        ƒ    1,00 

De potten en pannen op de schotelbank20 op vier gulden vijfentwintig cents  ƒ    4,25 

Een koffijmolen op zeventig cents       ƒ    0,70 

Drie aalessen en twee lampen op een gulden      ƒ    1,00 

Een schoolbord op vijftig cents        ƒ    0,50 

         Latus vijf ƒ 102,45 

 

Vijf pannentjes gewaardeerd op vijftig cents      ƒ    0,50 

Een tinnen pan en rak21 op een gulden       ƒ    1,00 

Twee stelzel22 twee vlessen op tien cent      ƒ    0,10 

Een boter aad op een gulden        ƒ    1,00 

Een kasje op drie gulden        ƒ    3,00 

Drieentwintig lepels twee rakken op twee gulden en dertig cents   ƒ    2,30 

Twee koperen theepotten op vier gulden      ƒ    4,00 

Rommelarij op vijfenzeventig cents       ƒ    0,75 

   

 

In de kelderskamer 
 

Zestien porseleinen borden op de regel op vijf gulden vijftig cents   ƒ    5,50 

Zeventien kommen op twee gulden       ƒ    2,00 

Een kabinet op achtenvijftig guldens       ƒ   58,00 

Twee kommen op tien cents        ƒ    0,10 

Drie porseleinen kommetjes op vijftig cents      ƒ    0,50 

Een klok op de schoorsteenmantel op achttien gulden     ƒ   18,00 

Tien porseleinen kommen op drie gulden negentig cents    ƒ    3,90 

Veertien porseleinen kopjes op een gulden veertig cents    ƒ    1,40 

Het goed op een kast op drie gulden vijfenzeventig cents    ƒ    3,75 

Vijf houten emmers op vijf gulden       ƒ    5,00 

Een spiegel op twee gulden        ƒ    2,00 

Twee trompjes op vijftig cents        ƒ    0,50 

Een borzel23 op dertig cents        ƒ    0,30 

Vijf stuk stelzel op de kast op drie gulden      ƒ    3,00 

                                                           
16

 ‘Kasje’ = kastje 
17

 Hier wordt bedoeld kop en schotels van Delfts blauw aardewerk 
18

 Een ‘trekpot’ is een pot waarin je thee kunt trekken 
19

 Een ‘kwispedoor’ is een spuugpot. In de 19
e
 eeuw kauwden veel mannen op pruimtabak. Het teveel aan 

speeksel alsook de pruim werden in de kwispedoor gespuwd 
20

 Een ‘schotelbank’ bestond uit één of meer planken waarop je borden kon zetten 
21

 ‘rak’ = rek 
22

 ‘Stelzel’ = stel 
23

 ‘Borzel’= borstel (?) 
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Twee roomers24 en twee bierglazen op zestig cents     ƒ    0,60 

Zes schilderijen op een gulden vijfentwintig cents     ƒ    1,25 

Twee trompjes op zestig cents        ƒ    0,60 

Gerookt spek op acht gulden        ƒ    8,00 

Turfbak op twee guldens        ƒ    2,00 

Een hoekbuvet25 op een gulden vijftig cents      ƒ    1,50 

Een bed op twintig gulden        ƒ   20,00 

Zeven kussens op eenentwintig guldens      ƒ   21,00 

         Latus zes ƒ 177,55 

 

 

Drie deekens gewaardeerd op zestien guldens en vijftig cents    ƒ   16,50 

Een bed op tweeentwintig guldens       ƒ   22,00 

Drie peluwen26 op twaalf gulden       ƒ   12,00 

Drie kussens op negen gulden        ƒ     9,00 

Twee lakens en twee deekens op acht guldens      ƒ     8,00 

Een bed en peul op achttien gulden       ƒ   18,00 

Zeven kussens op veertien guldens       ƒ   14,00 

Vijf dekens op eenentwintig guldens       ƒ   21,00 

Een bed op zeven gulden        ƒ     7,00 

Een bed en peul 27op zeven guldens       ƒ     7,00 

Twee kussens op vijf guldens        ƒ     5,00 

Twee lakens op vijf guldens        ƒ     5,00 

De klaptafel op twee gulden vijftig cents      ƒ     2,50 

Een groene tafel op vijf gulden vijftig cents      ƒ     5,50 

Dito tafel op drie guldens        ƒ     3,00 

Elf gladde stoelen op tien gulden       ƒ   10,00 

Zeven stoelen op drie gulden vijftig cents      ƒ     3,50 

Een kist op drie gulden         ƒ     3,00 

Twaalf Delftsche schoteltjes en kopjes op een gulden tachtig cents   ƒ     1,80 

Zeven dito schoteltjes en kopjes op een gulden vijftig cents    ƒ     1,50 

Zes porseleinen schoteltjes en kopjes op een gulden vijfenzeventig cents  ƒ     1,75 

Zes blauw dito op een gulden tien cents      ƒ     1,10 

Een porseleinen kopje met twee dito schoteltjes op vijfenveertig cents  ƒ     0,45 

Drie roomers op vijfentwintig cents       ƒ     0,25 

Achttien witte borden op drie gulden       ƒ     3,00 

Twee witte kommen op een gulden       ƒ     1,00 

Zestien Delftsche blauwe schotels op vier gulden tachtig cents    ƒ     4,16 

         Latus zeven ƒ 187,01 

 

 

Zes porseleinen kopjes en schoteltjes op twee gulden     ƒ    2,00 

Negen dito kopjes en schoteltjes op een gulden vijfentwintig cents   ƒ    1,25 

Zes dito kopjes en schoteltjes op een gulden vijfenzeventig cents   ƒ    1,75 

Twee dito schoteltjes en drie kopjes op tachtig cents     ƒ    0,80 

Tien glaasjes en een stelzel op een gulden      ƒ    1,00 

Een suikerpot op veertig cents        ƒ    0,40 

Een trekpot en stoofje op een gulden vijfentwintig cents    ƒ    1,25 

Elf kussenslopen op zeven gulden vijftig cents      ƒ    7,50 

Vier laken en een peulsloop op acht gulden vijftig cents    ƒ    8,50 

Vijf mans hembden op tien gulden       ƒ  10,00 

Twee vrouwen hemden op vier gulden       ƒ    4,00 

Een witte doek op vijftig cents        ƒ    0,50 

Een kinder deeken op een gulden       ƒ    1,00 

         Latus acht ƒ   39,95 

 

 

                                                           
24

 ‘Roomer’ = roemer = wijnkelk  
25

 ‘Hoekbuvet’ = hoekbuffet 
26

 Een ‘peluw’ is een kussen 
27

 ‘Peul’= peluw = kussen 
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Men is bezig geweest met de beschrijving en waardeering van al het geen voorschreven is met vier 

vacaties sedert heden morgen negen uur tot dat den klok des avonds zeven uren geslagen had en 

is het vervolgen van deze inventarisatie uitgesteld tot en bepaald op den achtsten December 

aanstaande des morgens ten negen uur; zijnde alle den hiervoorstaande benevens de nog niet 

ontzegelde goederen gelaten in het bezit en onder de bewaring van de aangevers en bewaarders 

Jelle Wybes Haarsma en Hendrik Wybes Haarsma in het hoofd dezes gemeld, die zulks ook 

erkennen en zich belasten  om dezelve weder ten voorschijn te brengen en te verantwoorden 

wanneer en aan wien zulks behooren zal. 

 

En hebben partijen benevens de bewaarders en de waardeerders alsmede Hotze Zandstra, meester 

zeilmaker, en Jan Joustra, zeilmakersknecht, beide wonende te Sneek, als ten dezen expres 

verzochte en bevoegde getuigen welke deze na gedane voorlezing alhier geteekend. 

 

 

H. Wiebes 

A. W. de Boer 

W.W. Harsma 

J. Wiebes Harsma 

H.W. Harsma 

J. Wiebes Harsma 

Meine Wiebes Gaastra 

Hendrik Scheltes Brantsma 

J. Bult 

S.J. Kok 

H.F. Bouwer 

J.M. van der Weg 

J. Joustra 

H. Zandstra 

L.J. Huber, notaris 
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No. 204 
 
En ten voorschreven dage op heden den achtsten December des jaars een duizend acht honderd 

zes en twintig des morgens ten negen uren, ingevolge de bepaling bij het slot der voorgaande 

vacatie bepaalde, moet door de ondergeteekende Mr. Lambertus Johannes Huber, openbaar 

Notaris in het arrondissement Sneek, residerende te Sneek Provincie Vriesland geadsisteerd met na 

te noemen getuigen, overgegaan tot het vervolgen van dezen inventaris, ten verzoeke in kwaliteit 

en in tegenwoordigheid als voren op navolgende wijze: 

 

Nog op de kelderskamer 
 

Drie mans hembden gewaardeerd op twee guldens     ƒ    2,00 

Een linnen laken op een gulden vijfentwintig cents     ƒ    1,25 

Zeven toppen dito op vijf guldens vijfentwintig cents     ƒ    5,25 

Drie kussensslopen op een gulden en vijftig cents     ƒ    1,25 

Zes tafellakens op drie guldens        ƒ    3,00 

Vier witte doeken op een gulden en zestig cents     ƒ    1,60 

Een peulsloop op een gulden        ƒ    1,00 

Twaalf glaasdoeken op zes guldens       ƒ    6,00 

Een slaapmuts en doek op vijftig cents       ƒ    0,50 

Een schoorsteenkleed op twee gulden       ƒ    2,00 

Negen rode doeken op een gulden en tachtig cents     ƒ    1,80 

Twee boeken op twee guldens        ƒ    2,00 

Vier paar kouzen op een gulden       ƒ    1,00 

Rommelarij op de kast op twee guldens en vijftig cents    ƒ    2,50 

Eene duffelsche28 jas op twee en twintig guldens     ƒ  22,00 

Een dito baaitje29 op vijf guldens       ƒ    5,00 

Een sargies30 dito op drie guldens       ƒ    3,00 

Twee broeken en een vest op vier guldens      ƒ    4,00 

Een hoed op een gulden en vijftig cents      ƒ    1,00 

Een paar kouzen op een gulden       ƒ    1,00 

Twee doeken op een gulden en vijftig cents      ƒ    1,50 

Een rok op een gulden         ƒ    1,00 

Wol en garen op een gulden        ƒ    1,00 

Vijf stoven op een gulden en vijftig cents      ƒ    1,50 

Drie doosjes op vijftig cents        ƒ    0,50 

Rommeling op een gulden        ƒ    1,00

         Latus negen ƒ  73,65 

 

 

Een sargies rokjen gewaardeerd op zes guldens     ƒ     6,00 

Een kalminken31 baitje op zeven guldens      ƒ     7,00 

Een machesters32 broek op drie guldens      ƒ     3,00 

Een lakens dito op zes guldens        ƒ     6,00 

Een dito vest op twee guldens        ƒ     2,00 

Twee bonte baitjes op drie guldens       ƒ     3,00 

Een bonte broek op twee guldens       ƒ     2,00 

Een hoed op vijf guldens        ƒ     5,00 

Drie doeken op twee guldens        ƒ     2,00 

Drie kinderdekens op vijf guldens       ƒ     5,00 

Acht wollen rokken op zesenveertig guldens      ƒ   46,00 

Twee schorten op acht guldens        ƒ     8,00 

Zes wollen schooldoeken33 op zestien guldens      ƒ   16,00 

Een wollen rol op twee guldens        ƒ     2,00 

Twee lappen bombazijn34 op twee guldens vijftig cents    ƒ     2,50 

                                                           
28

 Een ‘duffelsche’ jas is een jas die is gemaakt van dikke, grauwe wollen stof 
29

 Een ‘baaitje’ is een hemd 
30

 ‘Sargies’ of ‘sarjes’ is een bepaald soort stof 
31

 ‘Kalmink’ is een soort stof 
32

 Bedoeld wordt een ‘manchester broek’, een broek van ribfluweel die door werklui werd gedragen 
33

 ‘Schooldoek’ = doek om op te borduren (vaak van linnen) 
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Een schoudermantel op twee guldens       ƒ     2,00 

Een bonte rok op twee guldens        ƒ     2,00 

Een groen kleed op vijfenzeventig cents      ƒ     0,75 

Eenig kindergoed op vier guldens       ƒ     4,00 

Een bont jak op een gulden        ƒ     1,00 

Een keurslijn op vijftig cents        ƒ     0,50 

Een sarjes jak op vijf guldens        ƒ     5,00 

Een bont jak op drie guldens vijftig cents      ƒ     3,50 

Een wollen schooldoek op vijf guldens       ƒ     5,00 

Drie bonte jakken op zeven guldens       ƒ     7,00 

Een roodbont jak op drie gulden vijftig cents      ƒ     3,50 

Een greenen dito op vier guldens       ƒ     4,00 

Een bont jak op twee gulden vijftig cents      ƒ     2,50 

Drie bonte rokken op elf guldens       ƒ   11,00 

Vier schooldoeken op veertien guldens       ƒ   14,00 

Een jak en rok op negen guldens       ƒ     9,00 

Een lakens jak en rok op vijf en twintig guldens     ƒ   25,00 

Een lijfke en een rok op vijftig cents       ƒ     0,50 

Twee schooldoeken op drie guldens       ƒ     3,00 

Drie bonte dito op drie guldens        ƒ     3,00 

Rommeling op vier guldens        ƒ     4,00 

Eenig kindergoed op vijf guldens       ƒ     5,00 

Twee en twintig vrouwen hembden op drie en dertig guldens    ƒ   33,00 

Negen kussenslopen op zes guldens vijf en zeventig cents    ƒ     6,75 

         Latus tien ƒ 270,50 

 

 

Drie tafelkleden gewaardeerd op zes guldens      ƒ    6,00 

Acht glasgordijnen35 op acht guldens       ƒ    8,00 

Vier witte doeken op een gulden en vijftig cents     ƒ    1,50 

Een steekdoek36 op vier en twintig guldens      ƒ  24,00 

Vier wollen rokken op achttien guldens       ƒ  18,00 

Drie bonte dito op negen guldens       ƒ    9,00 

Twee jakken op vijf guldens        ƒ    5,00 

Drie wollen schooldoeken op zes guldens      ƒ    6,00 

Een roodbonte dito op twee guldens en vijftig cents     ƒ    2,50 

Een bont jak op vijf en zeventig cents       ƒ    0,75 

Een dito broek op twee guldens       ƒ    2,00 

Een hoedtje op twee guldens        ƒ    2,00 

Een doek op een gulden        ƒ    1,00 

Zeven witte doeken op twee guldens en vijftig cents     ƒ    2,50 

Zeven dito matzen37 op drie guldens en vijftig cents     ƒ    3,50 

Negen kantmatzen op dertien guldens       ƒ  13,00 

Twee zwarte doeken op drie guldens       ƒ    3,00 

Een rode en een witte doek op twee guldens      ƒ    2,00 

Acht en twintig rode doeken op zestien guldens     ƒ  16,00 

Zeven witte doeken op twee guldens vijf en zeventig cents    ƒ    2,75 

Vier witte dito op een gulden vijf en twintig cents      ƒ    1,25 

Vier en twintig bonte doeken op veertien guldens     ƒ  14,00 

Een lap goed op tachtig cents        ƒ    0,80 

Een lap gaas op vijftig cents        ƒ    0,50 

Een paar schoenen op een gulden en vijftig cents     ƒ    1,50 

Twee hembdrokken met zilveren knopen gewaardeerd op elf guldens   ƒ  11,00 

Zes en twintig roodbonte doeken op dertien guldens     ƒ  13,00 

Twintig witte dito op zes guldens       ƒ    6,00 

Zeven zwartbonte dito op twee guldens      ƒ    2,00 

Rommeling op een gulden vijftig cents       ƒ    1,50 

                                                                                                                                                                                     
34

 ‘Bombazijn’ = geweven stof waarvan de inslag van wol is en de schering van zijde. Het werd vooral gebruikt 

voor werkmansondergoed 
35

 ‘Glasgordijnen’ zijn vitrages 
36

 Een ‘steekdoek’ is een borduurwerk 
37

 ‘Matzen doeken’ zijn doeken van linnen of zijde, geborduurd met zijde of metaaldraad 
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Eenige oude boeken op twee guldens       ƒ    2,00 

Twee zonhoeden op een gulden       ƒ    1,00 

         Latus elf  ƒ183,05 

 

 

Goud en Zilver 
 

Goud 
 
Een gouden oorijzer van den tweeden titel wegende tachtig wigtjes en vijf korrels, 

gewaardeerd op een honderd negen guldens acht en tachtig cents   ƒ 109,88 

Een dito steentje kroontje negende veer, tien wigtjes en vijf korrels van dezelfde titel 

op zeventien guldens en tachtig cents       ƒ   17,80 

Een dito steentje kroontje van den derden titel wegende twaalf wigtjes op negen 

guldens en vijftig cents         ƒ     9,50 

Een paar haken van denzelfden titel wegende zeven wigtjes en vijf korrels op 

negen guldens zes en twintig cents       ƒ     9,26 

Een dito ring van dezelfde titel, wegende zes wigtjes en twee korrels op zeven 

guldens vijf en zestig cents        ƒ     7,65 

Een paar dito halsknoopen van dezelfde titel wegende zeven wigtjes op  

acht guldens vier en zestig een tweede cents      ƒ    8,64½ 

Twee paar dito knoopjes van dezelfde titel wegende tien wigtjes vier korrels 

op twaalf guldens vier en tachtig cents       ƒ   12,84 

Een ring dito titel weegt twee wigtjes en vier korrels op twee guldens zes en 

negentig cents          ƒ     2,96 

Een paar dito spelden dito titel wegende vijf wigtjes en acht korrels 

op zeven guldens en zestien cents       ƒ     7,16 

Dito dito, wegende vier wigtjes en drie korrels van dezelfde titel op vijf guldens 

een en dertig cents         ƒ     5,31 

 

 

 

Zilver 
 
Een beugel van den tweeden titel wegende vier en twintig looden en vijf wigtjes, 

gewaardeerd op negentien guldens twee en veertig cents    ƒ   19,42 

         Latus twaalf ƒ 210,42½ 

 

 

Een zilveren beugel van den tweeden titel wegende twintig looden en zeven 

wigtjes, gewaardeerd op zestien guldens veertien een tweede cents   ƒ   16,14½ 

een paar gespen met zilveren beugels van dezelfde titel, wegende vier en 

twintig loden en vijf wigtjes op negentien guldens en elf centen   ƒ   19,11 

Een dito leibandsgesp van dezelfde titel wegende zes lood vijf een tweede wigtje 

op vijf guldens en een cent        ƒ    5,01 

Een paar dito gespen van dezelfde titel wegende vier lood zeven een tweede witgje 

op drie guldens en zeventig cents       ƒ    3,70 

Zes dito lepels met gegoten stelen van dezelfde titel wegende zamen een en dertig 

loden negen een tweede wigtje op vier en twintig guldens een en twintig cents ƒ  24,21 

Twee dito gladde lepels dezelfde titel wegende zeven lood negen een tweede 

wigtje op zes guldens en twintig cents       ƒ    6,20 

Een dito kinderbel van dezelfde titel wegende zes looden en vier wigtjes 

op  vier guldens negen en negentig cents      ƒ    4,99 

Een zilveren bras, bestaande in een haakschaar , naaldekoker, kussensrand,  

wegende zamen twee en twintig looden van dezelfde titel op negentien guldens 

en vijftig cents          ƒ   19,50 

Zes en twintig kleine en twee groote knoopen benevens twee beltjes van den 

tweeden titel wegende zamen zeven lood en een half wigtje, gewaardeerd op 

vijf guldens negen en veertig cents       ƒ    5,49     

         Latus dertien ƒ 104,35½ 
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Een horlogieketting, van den tweeden titel wegende zeven lood twee een tweede 

wigtje gewaardeerd op vijf guldens negen en veertig cents    ƒ    5,49 

Een dito kniptasje van dezelfde titel wegende drie lood vier een tweede wigtje 

op twee guldens acht en zestig cents       ƒ    2,68 

Een dito reukdoosje dito titel wegende twee lood drie een tweede wigtje 

op een gulden twee en tachtig cents       ƒ    1,82 

Een dito, dito wegende twee lood en vier wigtjes op een gulden zeven en tachtig cents   

ƒ    1,87 

Een paar haakjes, brandewijnslepeltje, twee hoedegespen en een naairing  

wegende zamen vijf loden op drie guldens en negentig cents    ƒ    3,90 

Een dito knijft van dezelfde titel wegende drie lood zes een tweede wigtje op 

twee guldens drie en tachtig cents       ƒ    2,83 

Een dito, dito wegende vier lood en vijf wigtjes op drie guldens een en vijftig cents ƒ    3,51 

Vier stukken vreemde munt wegende zamen acht lood drie een tweede wigtje 

gewaardeerd op zes guldens zeven en twintig centen     ƒ    6,27 

Een zilveren horlogie met dito ketting op zestien guldens    ƒ  16,00 

Vier streng bloedkoralen op acht guldens      ƒ    8,00 

Drie streng bruine koralen op drie guldens      ƒ    3,00 

Een bijbel met zilveren haken en hoeken op veertien guldens    ƒ  14,00 

Een dito met haken op zeven guldens en vijftig cents     ƒ    7,50 

Een testament met haken op zes guldens      ƒ    6,00 

        Latus veertien  ƒ  82,87 

 

 

Kontanten 
 

Vijf gouden rijders, berekend tegen veertien guldens en zestig cents is  

drie en zeventig guldens          ƒ   73,00 

Stukken van tien guldens twee honderd en twintig guldens    ƒ 220,00 

Zeven ducaten, berekend tegen vijf guldens vijf en zestig cents is  

negen en dertig guldens vijf en vijftig cents      ƒ   39,55 

Ducatons zeven en dertig guldens en tachtig cents     ƒ   37,80 

Drie guldens en guldens zeven honderd drie en negentig guldens   ƒ 793,00 

Zeeuws geld een honderd zestig guldens twee en vijftig een tweede cents   ƒ 160,52½ 

Rijksgeld vijf en twintig guldens       ƒ   25,00 

Stukjes van vijf en twintig cents vijf guldens vijf en twintig cents   ƒ     5,25 

Aan Paijement drie guldens        ƒ     3,00 

        Latus vijftien  ƒ1357,12½ 

 

 

Met het zilver en goud heden begonnen zijnde is gecompareerd Gerard Reinking, Meester goud 

en zilversmid, wonende te Balk dewelke door de comparanten verzogt was om hetzelve te 

waardeeren en ook den eed in handen van den Heere Vrederegter voormeld heeft afgelegd. 

Men is bezig geweest tot het beschrijving, waardeering en tellen der Kontanten met vier vacatien 

sedert heden morgen negen uren tot dat de klok des avonds zeven uren geslagen had, en is het 

vervolgen van dezen inventarisatie uitgesteld tot en bepaald op woensdag den dertienden dezer 

maand des morgens ten negenden uren; zijnde alle hiervoren staande goederen benevens de 

Kontanten en de nog niet ontzegelde gelaten in het bezit en onder de bewaring van de bewaarders 

en aangevers voornoemd die zulks ook erkennen en zich belasten om dezelve weder ten voorschijn 

te brengen en te verantwoorden wanneer en aan wien zulks behooren zal. 

En hebben de partijen, waardeerders en bewaarders alsmede de aangevers benevens Hotze 

Zandstra, Meester zeilmaker en Jan Joustra als ten dezen  expres verzochte en bevoegde getuigen 

met ons Notaris na gedane voorlezing alhier geteekend, zijnde Jan Joustra van beroeps 

zeilmakersknegt. 

 

H. Weines Harsma 

A. W. de Boer 

W.W. Harsma 

Jelle Wiebes Harsma 

Hendrik W. Harsma 

Jantje Wiebes Harsma 

Meine Wiebes Gaastra 

B. Kranendonk 

Hendrik Scheltes Brantsma 
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S.J. Kok 

H.F. Bouwer 

J.M. v.d. Weg 

G. Reinking 

H. Zandstra 

J. Joustra 

L. J. Huber, notaris 
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No. 209 
 

En ten voorschreven dage op heden den dertienden December eenduisendagthondert zesentwintig 

des voor de middags ten negen uren ingevolge de bepalingen bij het slot der voorgaande vacatie 

gemaakt word door de ondergetekende Mr. Lambertus Johannes Huber openbaar Notaris in het 

Arrondissement Sneek residerende te Sneek Provincie Vriesland geadsisteerd met na te noemen 

getuigen overgegaan tot het vervolgen van dezen inventaris, ten verzoeke in qualiteit en in 

tegenwoordigheid als voren met uitzondering van de waardeerders, die hunne werkzaamheden bij 

het sluiten der laatste vacatie geeindigd hebben inmassieve (?) navolgende als 

 

 

Papieren 
Particuliere schuldens 

 

1. Een schuldbekentenis van Froukje Hendriks te Langweer in dato den  eenentwintigste 

Meij eenduizend agthondert zesentwintig wegens opgeschoten geld, tot aan koop van een 

gouden oorijzer groot negen en veertig guldens vijftig cents zegge  ƒ    49,50 

Gequoteerd met Numero een en geparapheerd 

 

2. Een dito ten laste van Hendrik Scheltes en Lolkje Siebes in dato een duizend 

agthondertenzeven den twintigste December groot tachtig gulden  ƒ    80,00 

Rentende drie procent verschuldigd zedert den twintigste December agtienhondertzeven de 

somma van veertig guldens       ƒ    40,00 

Gequoteerd met Numero twee, en geparapheerd 

 

3. Een dito ten laste van Feykje Arjens de Jong te Wyckel in dato den jare een duizend 

agthondert vierentwintig groot agtenveertig guldens zegge   ƒ    48,00 

Gequoteerd met Numero 3 en geparapheerd 

 

4. Een dito ten laste van Feykje Arjens weduwe Klaas Sjoukes te Wyckel in dato den 

twaalfden Mey een duizend zevenhondert agt en negentig groot aan Capitaal vijfhondert 

guldens 

ƒ  500,00 

Rentende twee guldens vijfenzeventig guldens sedert twaalfde Mey 

agtienhondertvijfentwintig zijnde twintig guldens tweeenzestig eentweede cents 

          ƒ    20,62½ 

Gequoteerd Numero vier  en geparapheerd 

        Latus zestien  ƒ  738,12½ 

 

 

5. Een schuldbekentenis ten laste van  Feijkje Arjens weduwe Klaas Sjoukes in dato den 

tweeentwintigsten Mey eenduizendagthondertendrie groot agthonderdenvijftig guldens 

ƒ  850,00 

rentende drie procento en vijftig cents sedert den tweeentwintigste Mey agtien 

hondertvijfentwintig is aan rente vierenveertig guldens tweeenzestigeentweede cents 

          ƒ    44,62½ 

gequoteerd met Numero vijf en geparapheerd 

 

6. Een dito ten laste van Feykje Arjens voornoemd in dato den twaalfde Meij eenduizend 

agthondertenvijf groot aan Capitaal zevenhondert guldens   ƒ   700,00  

Rentende tegen drie guldens vijftig cents sedert den jaren eenduizend agthondert 

vijfentwintig is groot zesendertig guldens vijfenzeventig cents zegge  ƒ     36,75 

 

 

7. Een dito ten laste van Meyne Wybes Gaastra te Eesterga in dato den Jare eenduizend 

agthondert een en twintig groot een hondert tweeenzeventig guldens  ƒ   172,00 

rentende vier procento zedert den agtiende November agtienhondertvierentwintig is dertien 

guldens zesenzeventig cents       ƒ    13,76    

gequoteerd met Numero zeven en geparapheerd  

Latus zeventien ƒ 1817,13½ 
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8. Een schuldbekentenis ten laste van Meine Wybes Gaastra te Eesterga groot aan Capitaal 

ene somma van zevenhondert gulden      ƒ   700,00 

Gequoteerd met Numero agt en geparapheerd 

 

Nog van Hendrik Scheltes Brandsma hierboven genoemd de somma van  

zes guldens         ƒ    6,00 

 

nog brengen de aangevers in voordeel wegens het meerdere ontvang als de uitgave tot op 

heden de somma van eenhondert zevenenvijftig guldens twaalf eentweede cents zegge 

          ƒ   157,12½ 

        Latus agtien  ƒ   863,12½ 

 

 

Recapitulatie 
 
Latus een  ƒ   810,00 

 twee  ƒ   426,25 

 drie  ƒ   160,50 

 vier  ƒ   131,60 

 vijf  ƒ   102,45 

 zes  ƒ   171,55 

 zeven  ƒ   187,01 

 acht  ƒ     39,95 

 negen  ƒ     73,65 

 tien  ƒ   270,50 

 elf  ƒ   183,05 

 twaalf  ƒ   210,42½ 

 dertien  ƒ   104,35½  

 veertien ƒ     82,87 

 vijftien  ƒ 1357,12½ 

 zestien  ƒ   738,12½ 

 zeventien ƒ 1817,13½ 

 achtien  ƒ   863,12½  

   ƒ 7729,67 

 

bedragende alzo de voordelige staat des boedels op zeven duizend zeven hondert negen en twintig 

guldens zeven en zestig cents, zegge ƒ 7729,67 

 

Nadelige staat  
 
Een jaar huur over de jare agtienhondert vier tot vijfentwintig na aftrek der verponding, floreen en 

andere lasten drie hondert drie en dertig guldens en dertien cents   ƒ   333,13 

 

Een jaar huur over de jare agtienhondert vijfentwintig tot den jare eenduizendagthondert 

zesentwintig de somma van tweehondert zes en zeventig twee en veertig guldens ƒ   276,42 

 

Bodeloon aan Jelle van het overlijden tot aan heden is vijf en veertig guldens vijftig cents 

           ƒ    45,50 

 

Do38 aan Hendrik de somma van vijf en veertig guldens vijftig cents   ƒ    45,50 

         Latus een ƒ   700,55 

 

Aan Jantje Wybes bodeloon dertien guldens      ƒ    13,00 

Aan Raukje Gerhardus dienstmeid ten sterfhuize tot aan Mey gerekend de somma van  

vierenvijftig guldens vijftig cents       ƒ    54,50 

         latus twee ƒ    67,50 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Do = dito 
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Recapitulatie 
        

Latus een  ƒ   700,55 

 twee  ƒ     67,50 

   ƒ   768,05 

 

de nadelige staat bedraagt ene somma van zevenhondertagtenzestig guldens vijf cents ƒ 768,05 

 

 

Balans 
Voordelige staat bedraagt  ƒ 7729,67 

De nadelige     ƒ   768,05 

     ƒ 6961,62 

bedragende alzo het zuiver voordelig ene somma van zes duizend negen hondert een en zestig 

guldens , twee en zestig cents 

 

men is bezig geweest aan al het vorenstaande met vier vacaties sedert heden morgen negen uren 

tot dat de klok des s’avonds zeven uren geslagen had, en niets meer bevonden zijnde om in dezen 

inventaris te bevatten en daarbij op te geven hebben de comparanten aangevers hiervoren 

genoemd verklaard, deze inventaris te zijn opregt en deugdelijk, en daar, en boven den eed in 

onze handen afgelegd, dat zij niets hebben weggemaakt geworden van de goederen tot deze 

nalatenschap behorende, en zijn alle de voorschrevene goederen gelaten in het bezit en in de 

bewaring van de aangevers voornoemd, welke zulks ook erkennen, en zich belasten om dezelve 

weder te voorschijn te brengen, en te verantwoorden wanneer en aan wien zulks behooren zal. 

En hebben nadat de voogd en toeziend voogd verklaren op des minderjarigens boedel niets te 

pretenderen hebben de comparanten, zo voor zichzelve als in hunne respective qualiteiten, 

alsmede Hotze Zandstra, zeilmaker, en Jan Joustra zeilmakersknegt, beide wonende en ingezetene 

te Sneek als ten dezen expres verzogte en bevoegde getuigen met ons en thans na gedane 

voorlezing getekend. 

 

H. Weibes Harsma 

A. W. de Boer 

W.W. Harsma 

J.W. Harsma 

H.W. Harsma 

J.W. Harsma 

B. Kranendonk 

J. Bult 

Hendrik Scheltes Brantsma 

Meine Wiebes Gaastra 

S.J. Kok 

H. Zandstra  

J. Joustra 

L.J. Huber, notaris 

 

 

 

 

 

Verklaring 
 

Ik ondergetekende kwalificeer bij deezen Bastiaan Kranendonk als represenderende in de 

nalatenschap Abe Scheltes bij de onsegeling en vervolgens ook bij de verdeeling of zoo als zulks 

goed mag worde gevonden. 

 

Frederiksoord 14 November 1826 

 

Wieberige Schellis Bransema  


