
Heden Dingsdag den zestienden November des jaars Eenduizend Achthondert en dertig ten 

sterfhuis van wijlen Rienk Sijmens Pijpstra gewoond hebbende en overleden te Aalsum op 

den achtentwintigsten October dezes jaars in de huizinge nummer negen en veertig zijn wij 

Gerhardus Wiebes Posthuma Openbaar Notaris residerende te Dockum Kanton Dockum 

Arrondissement Leeuwarden Provincie Vriesland en in tegenwoordigheid van na te noemen 

getuigen ten huize voornoemd en ten verzoeke van Hijke Rienks Pijpstra huisvrouw van en 

gesterkt met Lieuwe Oebeles Woudwijk koemelker onder Aalsum, Jan Banga Landbouwer te 

Nijkerk  in kwaliteit van voogd over Trientje en Sijtske minderjarige kinderen van  wijlen 

Sijmen Rienks Pijpstra, Freerk Reinders Spriensma Landbouwer te Sijbrandahuis in kwaliteit 

van voogd over Sijtske, Reinder en Rienk minderjarige kinderen van  wijlen Ymkje Rienks 

Pijpstra gehuwd geweest met wijlen Tjerk Reinders Spriensma en van Froukjen Sikkes de Jong 

weduwe van wijlen Rienk Sijmens Pijpstra voor zich en als moeder en voogd over Ymkje, 

Sijmen en Sikke bij gedachte haren wijlen man in echte verwekt, overgegaan tot de 

Inventarisatie der goederen aan den Boedel van wijlen den overledene en deszelfs weduwe 

behorende ten einde daar uit te vinden hetgeen opgemelde kinderen als Erfgenamen van 

hunnen wijlen vader en deszelfs weduwe krachtens het huwelijk uit den boedel kompeteert 

en zulks in het bijwezen van Pieter Jacobs van der Werff Landbouwer te Hantum in kwaliteit 

van toeziend voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Sijmen Rienks Pijpstra en Rienk 

Sijmens Pijpstra voornoemd en van Lieuwe Oebeles Woudwijk voornoemd in kwaliteit van 

toeziend voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Ymkje Rienks Pijpstra bovengemeld 

zijnde de Taxatie gedaan door Antje Johannes van der Meulen huisvrouw van Jeen Martens 

Looyenga Taxateursche van roerende goederen wonende te Dockum na welks doend wij 

hebben gevonden 

In de Zuidelijke kamer 

Een bruin eken Pulpetum op achttien guldens      18,00 

Een spiegel met bruine lijst op tien gulden      10,00 

Een klok zijnde een staartstuk        20,00 

Een vuren kaptafel         3,00 

Vijf schilderijen          6,00 

Een groote en een kleine Tromp, drie blikken blaadtjes en een zwavelstokbakje  1,25 

Een vuurhaartje en tang         1,20 

Tien ordinaire stoelen          4,00 

Een turfbak en scherm         1,25 

Twee boven en twee beneden glasgordijnen met koperen roedtjes    2,50 

Drie matten           0,75 

Vier stoven          0,75 

Een wieg met toebehoren        7,00 

Een bed met peul en bedzak        18,00 

Een Bonte en een spaansche deken en twee lakens     9,00 

Twee kussens en een sloop        2,50 

Drie kussens met slopen        7,00 

Twee bonte dekens         5,00 

Twee lakens          2,50 

Een bed met peul         30,00 



Twee bordjes, een kop en een pot       0,35 

 

In de Gang 

Een veger, gordijntje en een klein rakje       1,00 

 

In de noordelijke kamer 

Een vuren kabinet met stel        20,00 

Een spiegel met bruine lijst        3,00 

Een damtafeltje en kinderstoel        1,50 

Twee houten en een blikken blaadtje       1,25 

Acht schilderijtjes         1,00 

Twee koffijkannen en een tromp       2,00 

Een koperen bedstoof          1,25 

Drie trekpotten, spoelkom en zuikerpot       1,75 

Drie vlessen, tragter, tromke en cichoreytrompke     0,30 

Een pot met groene erten en een goed tafelkleed     1,00 

Twee theebusjes en een zuikerpot en lessenaar      0,75 

Bed en peul met een kussen        24,00 

Een Spaansche deken         2,00 

Zeventien witte en drie met blauwe rantjes      2,00 

Vijf boterbortjes, souskom, trekpot, theebus      0,70 

Drie halfdozijnen theegoed        3,00 

Drie trekpotten, twee zoutvatjes, zes schoteltjes en vier kopjes    2,00 

Ijzeren vuurpot, haal en tang        3,00 

Een koperen ketel en een vuurpottje       2,50 

Een theestoof en ketel          1,25 

Koffijketeltje, steenen komfoor, doofpot, hangijzer en veger    0,75 

Gootlinkje en emmer         1,50 

Een tafel          1,00 

Acht theeschoteltjes en negen kopjes       1,00 

Twee theebussen, spoelkom en zuikerpot en korf     0,60 

Drie lepels, zes vorken, twee messen en een zuikerschaar    0,60 

Een kinderwagentje en een dito wiegje       1,00 

Een vatje met zeep         1,60 

Een kan met olij en pannen        1,00 

 

In de keuken 

Een tafel          0,75 

Een theekist met wortels en een dito met aardappels     1,00 

Een Bakerkorf, turfkorf, treeft en assekop      1,00 

Eenig Romlarij          0,25 

Een tobbe, een emmer, twee luiwagens en een rak     3,50 

 

In ´t achterhuis 

Een oud kasje          1,00 



Twee lampen, een kandelaar, olijkantje en gieter en lantarentje   2,00 

Een koperen groot en klein gootling       3,00 

Een tinnen waterpot         0,75 

Een blikken ketel en koffijkan        0,75 

Drie schapekaasjes         1,25 

Een tobbe en handwaskerskop        0,75 

Eenig steengoed         1,00 

Ongeveer zestig zegge zeventig ton gebaggeld turf     40,00 

Een resje lange turfen en enig talhout       10,00 

Een vleeschvat          2,00 

Een vatje, een korf, drie theekisten en bakerkist     0,75 

Vijf lakens          7,50 

Vier slopen          2,00 

Twee lakens          3,00 

Een dito en drie slopen         2,00 

Drie peulzakken         2,00 

Zes stoelen          2,50 

Het rundvleesch in het vat        20,00 

De huisgeraden met linnen en wollen bedragen een som van                341,80 

 

Mans Lijf en Klederdracht 

Zes hembden zegge zeven        8,40  

Een Zwart Sarrisch Rok         2,00 

Een dito          1,00 

Een zwart broek en batje        1,00 

Een dito broek en Rok         5,00 

Twee paar kouzen         1,20 

Een jas doek en een paar schoenen       2,00 

Mans Lijf en Klederdracht de somma van      20,60 

 

Vrouwen Lijf en Klederdracht 

Zes hembden          7,50 

Een laken en twee slopen        3,00 

Vier Doeken          1,25 

Een doek en vier topmutzen        1,00 

Vier bonte doeken         4,00 

Een paar wollen kousen en zwart mutske en eenig lint     2,00 

Een vlerkmuts en eenige Koralen       3,00 

Een Blauwe Indigo Rok         2,00 

Een Bont Jak en Rok         5,00 

Een dito Jak          3,00 

Een dito Rok          2,50 

Een dito          2,50 

Een wollen streepte Rok        3,00 

Een Bonte rok          1,20 



Een Teschaft Jak         4,00 

Een spreekte rok         0,75 

Een zwarte rok          0,75 

Een Teschaft Jak         1,25 

Een hembt Borstrok         1,00 

Een wit streept rok         2,00 

Een zwart Rasma Pak         5,00 

Een Boezelaar, schooldoek, zijden doek en zwarte muts en witte onderdoek, 

een paar kouzen en een paar muilen       4,00 

Twee hoedtjes en een paar schoenen       2,50 

Vrouwen Lijf en Klederdracht een som van      62,20 

 

Goud en Zilver tot den Boedel behorende: 

Een Brandesrijnskop groote keur weegende achttien loden zes wigjes   15,81 

Een leepel kleine keur weegende vijf lood een wigje                 3,92 ½ 

Een roomlepeltje dito keur weegende twee lood     1,54 

Tot Vrouwen Lijf en Klederdracht behorende: 

Een gouden oorijzer van twintig karaten wegende 116 wigjes               157,76 

Een steentje boot van achttien karaaats      6,50 

Een zilveren knipje kleine keur wegende zes loden drie wigjes    4,85 

Een dito naairing dito keur wegende acht wigjes     0,61 

Goud en Zilver bedragende een somma van                 190,99 

 

Contanten 

Aan Zilvergeld twee hondert negen en veertig guldens     249 

Door het vredegeregt is aan de weduwe van den overledene bij de bezegeling 

tot nadere verantwoording ter hand gesteld Een hondert en vijftig Gulden  150 

Contanten bedragen een somma van        399 

 

Effecten 

1. Een obligatie in dato drie en twintigsten Maart 1814 gepasseerd door den notaris 

ten laste van Harmen Roelofs de Lang Landbouwer te Nijkerkgroot aan Kapitaal 

Een duizend guldens doende tot intrest vijf ten hondert in het jaar   1000 

2. Een dito ten laste van Trientje Douwes huisvrouw van Gerrit Jans Wiedema  

Landbouwer te Hantumhuizen in dato zevenentwintigsten April 1815 groot aan  

Kapitaal Een duizend guldens doende tot intrest vijf ten hondert in het jaar  1000 

3. Een dito ten laste van Gerrit Jans Wiedema voornoemd in dato zesden October 

1812  groot aan Kapitaal Een duizend guldens doende tot intrest vijf ten hondert 1000 

4. Een dito ten laste van wijlen jonkheere Albertus van Harinxma thoe Slooten en 

Freule Albertina Titia van Harinxma thoe Slooten  wonende te Holwerd in dato  

twintigsten Augustus 1804 groot aan Kapitaal Vijf hondert guldens doende tot  

intrest vier en een half ten hondert in het jaar     500 

5. Een dito ten laste van deezelven in dato twaalfden September 1800 groot aan  

Kapitaal Een duizend guldens doende tot intrest vijf ten hondert in het jaar  1000 



Volgens scheiding van den zes en twintigsten Maart 1828 zijn in de boedel van  

den overledene schuldig wegens toehaak op moederlijke goederen 

 

6. wijlen Rinske Wybes de som van Drie duizend drie hondert negentig guldens  

doende tot intrest vier en een half ten hondert in het jaar    3390 

7. Hylkje Rienks Pijpstra de som van Twee duizend negen hondert een en twintig 

 guldens doende tot intrest vier en een half ten hondert in het jaar   2921 

8. De kinderen van wijlen Ymkje Rienks Pijpstra Twee duizend een en zestig 

 guldens doende tot intrest vier en een half ten hondert in het jaar   2061 

9. Een onderhandsche schuldbekentenis ten laste van Lieuwe Oebeles  

Woudwijk voornoemd in dato twee en twintigste Mei 1830 groot aan 

Kapitaal twee hondert en twee guldens doende tot intrest vier en een half  

ten hondert in het jaar        202 

10. Acht en twintig zilveren knopen        7,05 

Effecten bedragen eene somma van            13081,05 

 

Schulden 

Aan Heerke Willems Minnenga te Hantumhuisen wegens landshuur   48 

Aan  Johannes Wybes Wijbenga te Hantumeruitburen wegens als boven  55 

Aan Douwe Meints op de Joure wegens als boven     38 

Aan Wieger Jans Fenema te Dockum zegge Aalsum en Wiebe Nauta te 

Dockum wegens als boven        115 

 

Gevaleerd van ’s morgens negen tot ’s avonds half zes uren en zijnde  

voortzetting van desen Inventaris uitgesteld tot op Dingsdag den drie en 

twintigsten deser des morgens ten negen uur tegen melkerstijd wij de 

Komparanten hebben uitgenodigd zich tot de voortzetting van desen 

Inventaris alhier te sisteren. 

Gedaan en gepageerd ten huize en op dato voornoemd in tegenwoordigheid van Rienk 

Schregardus Kastelein en Koene Wijngaarden Wagenmaker beide wonende te Aalsum 

als verzochte getuigen welke desen met de verzoekers toeziende voogden Taxateur en 

Notaris na voorlezing hebben geteekend. 

Geregistreerd 23 nov. 1830 

 

De voortzetting van de Inventaris op de volgende pagina 

 

 

 

 



Heden Dingsdag den dertigsten November des jaars Eenduizend Achthondert en 

dertig  

zijn wij Gerhardus Wiebes Posthuma Openbaar Notaris residerende te Dockum 

Kanton Dockum Arrondissement Leeuwarden Provincie Vriesland  ten verzoeke en in 

tegenwoordigheid als voren overgegaan tot de voortzetting van den Inventaris op 

navolgende wijze 

 

Voordelige staat 

Te goede aan Pieter Jacobs van der Werff Landbouwer onder Hantum de eeuwige 

rente groot twaalf guldens zestig cents den twaalfden Mei dezes jaars 

Aan de Kinders van Sijmen Rienks Pijpstra eenige voorschotten welke op heden niet 

juist kunnen worden opgegeven 

 

Schadelijke Staat 
Aan Harmanus Demes Koopman te Dockum zestien guldens twee en zestig 

en een halve cent       

 16,62½  

Aan den heer Willem Roelof van der Weide zeven guldens Doctor te Dockum 7,00 

Aan Sybren Westra Schoenmaker te Dockum drie guldens zeven en negentig  

en een halve cent        3,97½  

Aan den heer Andrea Apotheker te Dockum vier guldens twintig cents  4,20 

Aan K.P. Wijngaarden te Aalsum een gulden twintig cents   1,20 

Aan Machiel Schregardus aldaar drie guldens acht en vijftig cents  3,58 

Aan Hendrik Pogmans te Dockum elf gulden negenentachtig en een halve cent

 11,89½ 

Aan Pieter Wytzes Feddema voor wegeiden drie guldens te Hantum  3,00 

Aan Martje Talsma te Dockum vijf guldens tien cents    5,10 

Aan Harmanus en Jan Helder te Aalzum elf guldens dertig cents   11,30 

Aan Hyke Rienks Pijpstra voornoemd 

a De som van een duizend twee hondert guldens wegens ontvangen gelden  

    van Hendrik  Sytsma uit de Koopschat der verkochte huizinge en herberg  

    onder Oostrum strekkende in mindering van hun schuld in dezen boedel 1200 

b Eene somma van twaalf hondert guldens wegens bij den overledene op  

    den zes en twintigsten October dezes jaars ontvangen penningen  1200 

Aan den notaris G.W. Posthuma te Dockum ene somma van circa Een 

hondert guldens wegens kosten gevallen over het schrijven eener Koopacte 

en Testament met Zegels Afschriften Registratie etcetera   100 

Aan Jouke Hietkamp te Aalsum volgens ingeleverde rekening    15,75 

Aan de weduwe Rein Bennema te Aalsum wegens huishuur van den 

twaalfden Mei dezes jaars zestig Guldens in het jaar               ______ 

        zamen            2515,75 

 

Dood en begraveniskosten van den overledene 
Aan Doctor Van der Weide te Dockum vijf guldens veertig cents  5,40 



Aan den Apotheker Andrea aldaar vier guldens twintig cents   4,20 

Aan K.P. Wijngaarden te Aalzum zes guldens     6,00 

Aan Sytze Aartsma te Dockum vier guldens     4,00 

Aan Eelke Keuning aldaar zes guldens veertig cents    6,40 

Aan T.J. van der Werff aldaar drie guldens vijf en zestig cents   3,65 

Aan Frans Klaver aldaar                 10,22½ 

Aan Johanna van Gelder aldaar       0,65 

Aan Sieger Fenema te Aalzum       1,40 

Aan de Buren         3,00 

Aan R.D. Stienstra te Joure       6,80 

Aan de weduwe van Kleine       7,70 

Aan Machiel Schregardus te Aalzum      23,90 

Aan Jouke Veltkamp te Aalzum       2,00 

Aan H. en J. Helder aldaar       24,00 

  Dood en begraveniskosten              109,32½ 

 

Aan B. de Haan wegens contributiegeld van den maand  

February tot November        2,00 

Aan de Kinders van Symen Rienks Pijpstra volgens scheiding 

vorengemeld                  439,00 

 

 

Zijnde voorts in de boedel bevonden een bruin Eke Kabinet behorende 

aan de weduwe van Symen Rienks Pijpstra en de daarin zijnde 

goederen aan de kinderen van wijlen dezelfde: 

Een blikken blaadje en trekpot en eenig theegoed    2,00 

Een Bont jak         1,25 

Een Kleed en een zakdoek       0,60 

Drie vrouwen hembden        3,00 

Vier mans hembden        5,00 

Een kortling laken en een sloop       2,00 

Een nette doek         0,20 

Bedragende eene somma van veertien guldens vijf cents   14,05 

 

Onroerende goederen alleen aan den overledene behorende 

1. Twee drie vijfde bunder greidland gelegen onder Aalsum 

2. Ongeveer drie en zeventig roeden dito gelegen onder Hiaure 

3. Een vier vijfde bunder dito aldaar 

4. Een en een tiende bunder dito aldaar 

5. Een en een halve bunder dito onder Betterwird 

6. Twee en twee vijfde bunder dito gelegen onder Oostrum 

7. Een Bunder en ruim zes en veertig roeden dito onder Wetzens 



Gevaleerd zegge behorende nog aan de overledene 

Eene huizinge en erve cum annexis benevens twee stukken Greidland groot ongeveer 

twee en vier vijfde Bunder gelegen onder Foudgum bij Jan Douwes Edema in gebruik 

 

Gevaleerd van ’s morgens negen tot twaalf uren en geene goederen meer te 

inventariseren zijnde deze Inventaris gesloten na de verklaring van Froukjen Sikkes 

de Jong weduwe van den overledene welke in de bewaring der goederen was, te 

hebben aangehoord dat alles in gemoede en naar ’t beste door haar op en 

aangegeven en willens noch wetens niets te hebben achtergehouden of verzwegen 

wordend vervreemd of tot vervreemd biedend aan deze haar verklaring met eed te 

willen bevestigen 

Gedaan en geparafeerd ten huize en op dato voornoemd in tegenwoordigheid van 

Koene Wijngaarden Wagenmaker en Rienk Schregardus Kastelein beide wonende 

onder Aalzum als verzochte getuigen welke dezen met de verzoekers toeziende 

voogden Taxatrice en ons Notaris na voorlezing hebben geteekend 

 

 


