
 

Heden den elfden April van het jaar achttienhonderdachtenvijftig ben ik, Jan Albarda, Notaris standplaats 

hebbende te Marrum, in het eerste arrondisement der provincie Friesland, in tegenwoordigheid der hierna te 

noemen getuigen, in het sterfhuis nommer 19 te Jislum, overgegaan tot de beschrijving der 

gemeenschappelijke boedels van Pieter van der Beek en Grietje Tjipkes Dijkstra, Echtelieden te Jislum en 

aldaar beide overleden. 

Aan voormeld sterfhuis zijn als Requiranten van Inventaris voor mij verschenen: 

1. Willem Fransen Galema. Notarisklerk wonende te Marrum, als gelastigde bij onderhandsche volmagt, 

verteekend den Achtentwintigsten Maart jongstleden, welke , na door den lasthebber in 

tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en door allen met 

mij geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht, om met dezelve gelijktijdig ter 

registratie te worden aangeboden van ten eersten: Gerardus Pieters van der Beek, Arbeider te Jislum, 

ten tweeden Antje Pieters van der Beek, zonder beroep, echtgenoot van en tot het verlijden door 

volmacht gemagtigt door Dirk Wigles Boersma, koopman onder Marrum, ten derden Akke Pieters van 

der Beek, zonder beroep, echtgenoot van en tot het verlijden door volmacht gemagtigt door Wytze 

Meinderts van Dijk gardenier te Westernijkerk,  , ten vierden Tjipkje Pieters van der Beek, arbeidster 

te Oenkerk, weduwe van Jitze Jacobs Faber, ten vijfden Jacob Marcus de Vries, schipper 

gedomicileerd te Ureterp, als beheerder der legale gemeenschap tusschen hem  en zijn echtgenoot 

Pietje Pieters van der Beek, ingevolge het Burgerlijk Wetboek bestaande, ten zesden Antje Pieters 

Loonstra, statushoudster onder Marrum, weduwe van Bauke Pieters van der Beek in betrekking van 

wettelijke voogdes over Pieter Baukes van der Beek, hare minderjarige zoon bij wijlen haar man 

voornoemd, in echte gewonnen, ten zevenden Pieter Pieters van der Beek,  arbeider wonende te 

Jislum, en ten achtsten Arendtje Pieters van der Beek, meerderjarig ongehuwd, zonder beroep, 

wonende  te Jislum. 

2. Gerardus Pieters van der Beek, Arbeider wonende te Jislum, in betrekking van toeziend voogd over de 

minderjarige hiervoor onder nommer zes vermeld, als zoodanig benoemd, door den heer Regter van 

het kantoor Holwerd, blijkens deszelfs procesverbaal van den zevenentwintigsten Maart dezes  jaars.  

Alvorens tot de voorbedoelde boedelbeschrijving over te gaan, gaf de eerste comparant te kennen: 

 dat Pieter van der Beek en Grietje Tjipkes Dijkstra, voornoemd, zijn overleden te Jislum, de eerste op 

den zestienden Maart en de tweede op den zesden Februari beide van dit loopende jaar; 

 dat genoemde echtelieden bij Notariële Testamenten van den twaalfden  December 

achttienhonderdzevenenvijftig elkander over en weder het vruchtgebruik hunner nalatenschap 

hebben besproken, zoover de wet dat toelaat dat mitsdien door het overlijden der langstlevende van 

beide, hunne nalatenschappen ingevolge het Burgerlijk wetboek zijn vererfde , op hunne kinderen, de 

lastgevers hier voorgenoemd, ieder voor een achtste gedeelte 

 dat de lastgevers de waardering der roerende goederen tot deze nalatenschappen  behoorende 

hebben opgedragen aan Bauke Jelles Oosterga, politie bediende,   wonende onder Wanswerd, alhier 

mede tegenwoordig, welke verklaarde zich met die waardering te belasten en in handen van den Heer 

Regter van het kanton Holwerd den vereischten eed te hebben afgelegd, blijkens deszelfs proces 

verbaal van den zevenentwintigsten vorige maand 

 dat te kennen gegeven zijnde is tot de beschrijving overgegaan naar de op – en aangave van Arendtje 

Pieters van der Beek, meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep te Jislum, in manieren als volgt: 

 

 In de kamer: 

Een eiken houten kabinet, geschat op Achtentwintig guldens, zegge    f 28,- 

Twee stoeltjeklokken  (ik laat vanaf nu “geschat op .. guldens, zegge” weg)   f 7,- 

Een bed en peluw         f 26,-  



Twee dito, met twee kussens, vier dekens en twee lakens    f 19,- 

Een bed met peluw, kussens dekens lakens en verder toebehoren   f 36,25 

Negen stoelen en een kinderstoeltje       f 8,20 

Een groote tafel en een spiegeltafeltje       f 3,50 

Een scherm, turfbak en tang        f 2,05 

Twee schoorsteenkleeden, vuurhaardtje, een touw met haak, stander en veger  f 3,15 

Een plaatstoof, een groote bank en draaitreef       f 4,75 

Zes theeblaadtjes, drie schilderijen, vier trommeltjes, een spiegel en 

 zesentwintig groote en kleine borden       f 5,40 

Acht porceleinen kopjes, twee diti bordtjes, twee bierglazen en drie romers  f 1,55 

Een dozijn porceleinen theegoed       f 3,20 

Tweeentwintig theeschoteltjes en dertien diti kopjes     f 3,- 

Twee zuikerpotjes en een trekpotje       f 0,80 

Vier theeschoteltjes, een bordtje, vijf witte en bonte dito, twee koppen, 

 een romer, twee vlessen, twee trekpotten, twaalf schoteltjes en kopjes  

benevens drie blaauwe koppen        f 3,45 

Een tabaksdoos, een zwavelbakje, komfoortje, kwispeldoor en lamp   f 1,05 

Twee theestoofen met ketel, een borstel, een hamer, zes dweilen, drie  

baalzakken, vijf spaansche matten en vier messen     f 6,15 

Zeven vorken, zes lepels, twee scharen en eenig rommel    f 1,35 

Een koperen theeketel, twee dito schenkketels, een dito koffijketeltje en  

twee dito gootlingen         f 11,- 

Vijfenvijftig nederlandsche ponden gedroogd spek     f 44,- 

Een mud aardappels         f 2,- 

 

 In het kabinet: 

Zeventien kortling lakens         f 34,- 

Zes dekens sloopen, een diti hemd en een peulrak     f 5,70 

Drie katoenen hemden, een peulzak, een laken en een sloop    f 2,55 

Twee doosjes met Coralen, een scheermes en eenige kleinigheden   f 2,25 

Een hoedtje, vier doeken, drie bonte sloopen, vijf witte ditoen twee  

tipmutzen benevens eenige lappen       f 4,20 

 

 In de bank 

Een partij lappen en een rommel, benevens drie paar handschoenen   f 3,50 

 

 In de winkel 

Een vuren kabinet         f 10,- 

Twee tafels, een kift, een trap, een rakje, een kastje, een tijn, een kistje en eyerrekje f 5,35 

Een glazen kastje, een koof, een heuvel, ketting en een blikken maat   f 2,45 

Twee witte karaffen, dertien glazen, een bitter vlesje en een kommetje   f 2,- 

Acht schoteltjes, vier kopjes, en een schilderij      f 1,05 

Twee bierglazen, een kruik, een tabaksvatje, drie korfjes, twee pannen,  

een schrijfbord, puthaak en twee reiszakken      f 2,- 

Eenige glasroedtjes, een haspel, een lantaren, een topke met spijkers,  

een eyerrakje en een komfoortje        f 1,90 

Een zuikerpotje, een trekpot, zes maten, een bakje met koper, tien bonte  

borden en een kom met rommel       f 3,25 

Een tinnen trekpot, een theestoofje, twee theebussen, vier koperen  



schalen, een dito koffijpot en strijkijzer       f 4,80 

Een blikken koffijkan en diti keteltje, een tabaksvattje, een trekpot,  een kom,  

een zuikerpot, een melkkannetje, zes witte bakjes, en negen stoofen   f 4,80 

Een koffijmolen, twee bankjes, acht messen en een schotelbank   f 3,95 

Een oliebak          f 1,50 

Een toonbank          f 3,50 

Een houten Evenaar met schalen       f 0,60 

Zes ijzeren en vijf koperen gewigten, met dito schalen en Evenaar   f 3,50 

Twee tinnen maten, een tregter, een koperen pan, een koffijmolen,  

drie vegers, een scherm en meelkift       f3,90 

Een tafel en bank, twee vattjes en een vat met zeep     f 3,10 

Een vat met zout, een potje met siroop, en twee trommels met  rosijnen en candij f 2,40 

Een trompje met zuiker, een doos met peper, een potje met zuiker en 

een doos met candij         f 3,- 

Vier ellen zwartbont stofjes, vier wollen mutzen, zeventien el 

schier katoen, drie ellen dito en negen bonte doeken     f 7,35 

Veertien ellen doek         f 5,60 

Vijf ellen bontgoed, twaalfeneenhalve ellen toppen     f 3,25 

Eenhonderdvijftien eentweede ellen schier katoen     f 17,50 

Twee ellen schier katoen en een lapje dito      f 4,57 

Een en een/vierde el wit Voering, en drie/vierde el roodbaai, benevens  

zes el bokkebaai         f 7,70 

Veertien ellen bokkebaai        f 14,- 

Negen en een/vierde el rokstreept, vier el dito, en nog acht ellen dito   f 11,10 

Zes en een tweede el boezelaar       f 2,40 

Vier en een halve el blaauw boezelaar       f 1,80 

Veertien drie/vierde el bruin boezelaar       f 7,35 

Vijftien ellen zwart pilo         f 2,60 

Vijftien en een/vierde el broeksgoed       f 7,70 

Achtenveertig een tweede el bombarijn      f 8,15 

Twee ellen Molton, negen drie/vierde el voerkatoen en twee  

en een halve ellen Hankes        f 2,95 

Twee busjes met zuikergoed, acht een vierde pond cichorei, en  

twintig paar klompen         f 5,50 

Een Bus met thee, een dito met koffijbonen, een diti met thee, een 

doos met candij en een ledig kistje       f 9,25 

Een Vattje, een kistje, twee leders, drieëndertig knikkels zijde en eenig lampkatoen f 3,05 

Eenig Linnen garen, een doosje met zijde en garen     f 2,20 

Drie een/vierde nederlandsche ponden krultabak, en een en een halve gelijke  

ponden blanke tabak         f 3,35 

Een partijtje Wit en ander garen benevens vijf ellen franjes    f 2,50 

Een partijtje linnen garen, dertig ellen wollen band, honderdzes  

stukjes katoenen band en drie doosjes met koorde, garen, haken en oogen  f 6,22 

Een glas met Indigo         f 0,40 

Drie stukjes zachte zeep, een trommel met thee, vier blikken buisen, 

een groote vles, een en een half pond koffijbonen en twee dweilen   f 6,25 

Een paar kouzen, twee paar sokken, een lapje laken, twee zijden mutzen, twee dito 

mutzen, twee el zwart merrinos en twee en een halve ellen gewaterd kanevas  f 7,25 

Elf ellen pilo          f 3,20 



Negentien ellen bruin engels leer, vier el bevertijn, negen en een  

halve el blaauwkatoen en vier en een halve elphyschagt    f 12,25 

Drie en een half ellen druktgoed, twee el zwartbontgoed, vijf  

ellen linnen en vijf eentweede el turkslinnen      f 3,55 

Drieentwintig ellen Hankes, drie en dertig ellen rij linnen en negentien el opdrukt,  

vier eentweede el broekstreept en drieëndertig eentweede el voerkatoen  f 21,40 

Drie ellen zwartlinnen, twee ellen blaauw linnen, vier el rijlinnen en  

vijf eenvierde el stofjes         f 2,85 

Vijf drie/vierde el stofjes, een doek, vijf leders, een blikken bus, een 

pot met smeer en een Kaas        f 8,25 

Twee tregters, twee houten maten, vijf planken, zes witte en negen bonte glaskleden f 6,20 

Drie bonte schoorsteenkleeden, een en een vierde el korenblaauw,  

zes onderkleedtjes, een laken, twee ellen kortling en een lap met katoen  f 3,40 

Zeven witte doeken, eenige witte lappen, vier bonte sloopen, 

een merrinassen doek en eenige oude bonte doeken     f 3,15 

Vijf doeken, een dweil, twee dassen, een glaskleed, een wollen lap,  

een borstel en acht schrobbers        f 2,- 

Een plank, een loopwagen, een vattje, een dito met zeep, een schraa, 

tien plankjes, drie kleedtjes, twee theekiften en twee planken    f 2,85 

 

 Op de zolder 

Een bed met peluw, twee kussens en toebehoren     f 13,50 

Een Linnenzak, Spinwiel, een partijtje oud ijzer, eenige mandtjes,  

twee bakjes en een rommel        f 4,15 

Vier kruiken, een kift, een vat, twee broeken en een buis    f 2,30 

Twee theekorven, een bank, een snijder, een kwatt en twee haken   f 1,55 

Enig brandhout, een slede, twee zakken, een hark, een houk, drie theekiften,  

eenige turven, drie stoofen, twee planken en eenig strooen walhooi   f 5,05 

 

 In de loods 

Drie baalzakken, een watervat, een luiwagen, boender en veger   f 2,75 

Een koperen baksaak, een tafeltje, een tobje, twee dweilen en een handdoek  f 2,15 

Een linnen zak, een kift, een schotelbank, een peluwzak, twee 

zakken, twee tobben en twee ijzeren potten      f 5,80 

Twee vattjes, een ijzeren pan, een doofpot met knegt, twee boterladen,  

een kistje met lappen, een armkorfje en een ijzeren pot    f 3,55 

Een houwer met stok, een trap, een kastje, een hoep, twee bakjes,  

een tuinklauw en koekpan        f 1,45 

Een kandelaar, een maat, eenig grof aardewerk, een secreet, vier  

emmers en tinnen pot         f 5,80 

Steenpan, een kaasvattje en theems, een tobje, een vat en drie 

groote steenen potten         f 2,20 

Een schaap          f 18,- 

 

 Gouden en zilveren werken 

Een gouden oorijzer, wegende een en zeventig wigtjes zes korrels, twintig caraats f 98,- 

Drie zilveren roomlepeltjes, wegende vijf eentweede lood, tweede titel  f 4,50 

Een uitpluizer met zilveren beslag       f 0,70 

 



De werkzaamheden van de deskundige hiermede geëindigd zijnde, heeft dezelve alhier onmiddellijk 

na aan hem gedane voorlezing onderteekend 

B.J. Oosterga 

Vorderingen 
Van Pieter Johannes Wouda te Lichtaard voor geleverde winkelwaren  f 13,12 

Van Kornelis Johannes Folkertsma onder Ferwerd voor als boven   f 4,27 

Van Klaas Boersma te Wanswerd voor als boven     f 2,62 ½ 

Van Jan Swart te Hogebeintum voor als boven     f 5,15 

Van Jan Stoker weduwe te Jislum voor als boven     f 2,70 

Van Dirk H. de Vries te Rinsumageest voor als boven    f 2,61 

Van Douwe Jans de Boer weduwe te Jislum voor als boven    f 8,- 

Van Anne Ouwes Terpstra te Lichtaard voor als boven    f 7,52 

Van Jan Kok te Blija voor als boven       f 1,- 

Van Wijbren Rosinga te Jislum voor als boven     f 3,80 

Van Theunis Douwes Regnerus onder Westernijkerk voor als boven   f 28,38 

Van Andrieske Hoekstra, vrouw van Piebe van der Meulen te Wanswerd  f 8,43 ½ 

Van Douwe Wiersma te Ferwerd voor als boven     f 4,02 

Van Thijs Aans Woudsma te kkerwoude voor als boven    f 3,13 ½ 

Van Armvoogden van Jislum voor als boven      f 7,85 ½ 

Van Marten Mellema te Wanswerd voor als boven     f 12,86 

Van Gerrit Baukes van der Woude weduwe aldaar voor als boven   f 4,62 

Van Ede Gosses Kingma te Hogebeintum voor als boven    f 0,60 

Van Doctor Feenstra te Holwerd voor als boven     f 2,60 

Van Teye Andries Hoornsma te Genum voor als boven    f 3,23 

Van Gerardus Pieters van der Beek te Jislum voor als boven    f 99,26 

Van Tjipkje Pieters van der Beek te Jislum voor als boven    f 15,08 ½ 

Van Arendtje Pieters van der Beek te Jislum voor als boven    f 4,90 

Van Pieter Pieters van der Beek te Jislum voor als boven    f 6,- 

Van Dirk Wigles Boersma onder Marrum voor als boven    f 5,95 

Van Wijtze Meinderts van Dijk onder Nijkerk voor als boven   f 26,34 

Van Jacob Marcus de Vries te Ureterp voor als boven    f 35,33 

Van IJde Freerks Leystra te Jislum voor als boven     f 101,44 ½ 

Van diversen alsnog tegoed wegens winkelwaren     f 21,69 ½ 

 

Contanten 

In verschillende mantspecien bevonden de som van     f 262,31 ½ 

 

Titels en papieren 

Tot de beschrijving der titels en papieren overgaande is mij tot dat einde behandigd: 

Een afschrift van een Notarieel proces verbaal van voorlopige en eindelijke toewijzing  van den dertienden 

en negenentwintigsten October achttienhonderdeenentwintig , dusverre niet overgeschreven, waarbij 

door Aaltje Lieuwes Swart, laatst weduwe van Tjeerd Oenses Straatsma te Jislum is verkocht aan Pieter 

van der Beek en vrouw aldaar, een huis en erf nommer 19 te Jislum, Kadastraal bekend gemeente Blija in 

sectie D, nommer 250, ter grootte van twee roeden zestig ellen 2.60 

(in het aanhangsel bij deze akte staat , een huis nommer 19 te Jislum met erf en aanbehooren, Kadastraal 

bekend gemeente Blija in sectie D, nommer 14, ter grootte van twee roeden zestig ellen) 

 



De Baten dezer Nalatenschappen bedragen aervo tezamen  f 1431,54 

 

De comparant lasthebber verklaarde voorts dat ten laste dezer nalatenschappen zijn ingekomen de 

navolgende opgaven van  Schulden 

Aan den Heer Johannes van der Veen te Leeuwarden terzake geleend geld blijkens  

notariële Obligatie van den achttienden Mei achttienhonderd twee en twintig f 400,- 

De renten tegen Vijf ten honderd in het jaar  hierop verschuldigd   f 20,- 

Aan den heer Fredrik van der Veen aldaar voor geleverde winkelwaren  f 263,98 ½ 

Aan de Gebroeders Pareberg te Heerenveen voor als boven   f 148,61 ½ 

Aan J.H. Drontman en Zonen te Leeuwarden voor als boven   f 11,20 

Aan Gerrit W. Gorter aldaar voor als boven      f 14,10 

Aan Oege Ottema aldaar voor als boven      f 8,54 ½ 

Aan J. R. Ruitenschild aldaar voor als boven      f 10,45 

Aan A. Zijlstra aldaar voor als boven      f 4,85 

Aan Jacob en IJpe Viersen te Wanswerd wegens vrachtloon    f 2,20 

Aan Harmen Aans Woudsma te Jislum  voor weidloon van een schaap  f 10,- 

Aan Reinder Johan Kahrel te Groningen voor geleverde winkelwaren   f 13,- 

Aan Johannes Hiddes Folkertsma te Ferwerd voor geleeverde boonen  f 0,87 ½ 

Aan Feenstra te Holwerd voor geleverde geneesmiddelen    f 42,50 

Aan Becker Zonen te Dockum voor winkelwaren     f 18,42 ½ 

De kosten der beeediging van den Taxateur, deszelfs salaris, benevens de  

kosten van dit Inventaris dusverre niet bekend zijnde, worden alhier gebragt  voor memorie 

Aan Grond personele en Patentbelasting alnog verschuldigd    f 8,68 

Aan T. A. Dijkstra te Dockum voor geleverde winkelwaren    f 13,10 

Aan Gebroeders Tacones te Leeuwarden voor als boven    f 4,25 

Aan Dirk Zeper aldaar voor geleverde zeep      f 11,44 

Aan Brenninkmeyer te Sneek voor geleverde Manufacturen   f 121,59 

Aan IJme IJdema te Ureterp voor geleverde vijf tonnen turf    f 3,25 

Aan Arendtje van der Beek te Jislum wegens geleverde goederen aan  

Andrieske Lokkes Hoekstra        f 8,40 

Aan Jacob Hoekstra te Wanswerd voor het maken van twee doodskisten  f 36,- 

 

Totaal der Schulden buiten de memoriepost      f 1175,45 ½ 

 

Balans 
De roerende baten bedragen        f 1431,54 

Alzoo meer voordelig        f 256,08 ½ 

 

Dit gedaan en niets meer gevonden zijnde wat op dit Inventaris behoort gebragt te worden, is al het 

geinventariseerde gelaten in het bezit van de Aangeversche Arendtje Pieters van der Beek voornoemd, die 

zich met de bewaring daarvan heeft belast en aangenomen hetzelve te verantwoorden, dan aan wien 

zulks zal behooren. Enz enz. 

Aldus gedaan en hiervan dit proces verbaal opgemaakt en gesloten op tijd en plaats voorgeschreven ter 

presentatie van Reinder Dirks Kloosterman, gardenier te Marrum en Frans Douwes Sterk, Arbeider te 

Jislum wonende, als getuigen die gelijkmede al de verschenen personen mij notaris bekend zijn. En is deze 

minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door de partijen de Getuigen en mij Notaris 

 


