
Voor mij meester Lambert Willems van Kleffens notaris in het eerste arrondissement der 

provincie Friesland ter standplaats Metslawier zijn in tegenwoordigheid van den Edelachtbaren 

Heer Meester Horatius Ferff, rechter in het kanton Bergum wonende te Bergum en in 

tegenwoordigheid der natenoemen getuigen verschenen: 

 Jelle Tjipkes Biesma, winkelier, wonende te Oenkerk, voor zich en in hoedanigheid van 

toeziend voogd over natenoemen minderjarige 

 Hendrik Tjipkes Biesma, timmerman, wonende te Bozum,  

 Tjipke Jans Popma, arbeider, wonende te Wieuwerd 

 Jan Bruins Popma, arbeider, wonende te Giekerk, voor zich en hoedanigheid van wettelijke 

voogd over Hinke Jans Popma door hem bij zijn wijlen huisvrouw Grietje Tjipkes Biesma in 

echte verwekt 

 Albert Klazes Pot, arbeider, wonende te Oenkerk als beheerder der huwelijksgemeenschap 

bestaande tusschen hem en zijne huisvrouw Antje Jans Popma, zonder beroep, bij hem 

inwonende 

 Romke Gerardus van der Beek, arbeider, wonende te Oenkerk als beheerder der 

huwelijksgemeenschap bestaande tusschen hem en zijne huisvrouw Jitte Jans Popma, zonder 

beroep, bij hem inwonende 

 Jacob Jochums Dragt, gardenier, wonende te Oenkerk als beheerder der gemeenschap van 

goederen bestaande tusschen hem en zijne huisvrouw Hinke Tjipkes Biesma, zonder beroep, 

bij hem inwonende. 

 

Welke comparanten mijn notaris te kennen gaven dat zij nog in massaliteit bezitten de 

goederen en hun aangekomen uit de huwelijksgemeenschap bestaan hebbende tusschen nu 

wijlen Tjipkes Jelles Biesma en diens wijlen huisvrouw Antje Hendriks van der Hoek benevens 

de afzonderlijke nalatenschap van eerstgenoemde, welke massaliteit zij bij deze acte 

wenschten te scheiden 

 dat van die gemeenschap en nalatenschap tot heden geen inventaris is opgemaakt, weshalve 

eene beschrijving de scheiding zal moeten voorafgaan 

 dat de aangifte zal geschieden door den comparant Jelle Tjipkes Biesma als zijnde deze het best 

met den stand des boedels bekend, welke comparant zich daartoe bereid verklaarde. 

 

De aangever gaf nu te kennen dat Tjipkes Jelles Biesma en Antje Hendriks van der Hoek, ouders 

van den aangever, van zijnen broeder Hendrik Tjipkes Biesma, van zijne zuster Hinke Tjipkes 

Biesma en grootouders van de minderjarige Hinke Jans Popma en van Tjipke, Antje en Jitte Jans 

Popma, zijn gehuwd onder de werking van den Codec Napoleon 

 dat dit huwelijk en die gemeenschap door den dood van hunne moeder en grootmoeder werd 

ontbonden 

 dat toen nog in leven was hunne zuster, nu wijlen Grietje Tjipkes Biesma, welke in algeheele 

gemeenschap van goederen was gehuwd met Jan Bruins Popma voornoemd 

 dat vóór het overlijden van Grietje Tjipkes Biesma tusschen de erfgenamen van Antje Hendriks 

van der Hoek onderling is verdeeld hetgeen hun toekwam uit de nalatenschap van 

laatstgemelde 

 dat evenwel nog is onverdeeld gebleven en thans alleen uitmaakt het bestanddeel der bij deeze 

te scheiden gemeenschap eene vordering op afzonderlijke nalatenschap van Tjipkes Jelles 

Biesma ter zake vergoeding door die nalatenschap aan de gemeenschap te doen wegens uit de 

gemeenschap gekomen gelden welke gestrekt hebben tot aankoop van door den erflater met 

anderen in onverdeelden eigendom bezeten onroerende goederen, welke vordering bedroeg 

de som van achthonderd twee en zeventig gulden zeven en negentig cent, f 872,97, doch 



volgens verklaring des aangevers door de erfgenamen van Tjipke Jelles Biesma aan de 

gemeenschap vergoed en thans in contanten voorhanden is 

 dat vermits de onroerende goederen der afzonderlijke nalatenschap zijn verkocht en de 

koopprijzen reeds door  de rechthebbenden ontvangen de afzonderlijke nalatenschap, voor 

zoover onverdeeld, alleen bestaat in contanten; ten deele voortgekomen uit opbrengst van 

verkochte roerende goederen, welke nadat daaruit schulden, dood- en begrafeniskosten en 

vergoeding aan de gemeenschap waren voldaan, bleken te bedragen drie honderd achttien 

gulden vijf en tachtig cent, f 318,85 

 dat overigens ten opzichte van deze beschrijving niets meer is aan te geven terwijl hij voorts 

verklaarde niet te hebben verduisterd noch gezien heeft noch weet dat iets verduisterd is van 

hetgeen tot het bestek dezer beschrijving behoort en welke verklaring hij, aangever, met den 

eed in handen van mij notaris afgelegd, heeft bevestigd. 

 

Hierna verklaarden partijen dat, blijkens bovenstaande beschrijving de in deze te scheiden 

gemeenschap bestaat uit: 

Actief aan contanten ten bedrage van achthonderd twee en zeventig gulden zeven en 

negentig cent, f 872,97 

terwijl de afzonderlijke nalatenschap des erflaters mede uit contanten bestaande aan actief 

bedraagt drie honderd achttien gulden vijf en tachtig cent, f 318,85 

gesamenlijk bedrag der massaliteit een duizend een honderd een en negentig gulden twee en 

tachtig cent f 1191, 82 

waarin toekomt  

 den deelgenooten Jelle Tjipkes Biesma, Hendrik Tjipkes Biesma benevens Hinke Tjipkes Biesma 

ieder als erfgenamen hunner moeder een achtste;  als erfgenamen van hunnen vader een 

achtste – alzoo ieder hunner een vierde; terwijl zij uit de afzonderlijke nalatenschap ieder mede 

een vierde hebben te vorderen; 

 den deelgenoot Jan Bruins Popma als deelgenoot der gemeenschap bestaan hebbende 

tusschen hem en zijne huisvrouw Grietje Tjipkes Biesma, die erfgenaam was van hare moeder 

voor een achtste, uit de ouderlijke gemeenschap een zestiende gedeelte;  

 den deelgenoten Tjipke, Antje, Jitte en de minderjarige Hinke Jans Popma tesamen bij 

plaatsvervulling van hunne moeder Grietje Tjipkes Biesma uit de gemeenschap als erfgenamen 

van hunne grootmoeder een zestiende en als erfgenamen van hunner grootvader een achtste 

en uit de afzonderlijke nalatenschap tesamen een vierde gedeelte 

alzoo 

 den deelgenoot Jelle Tjipkes Biesma een vierde is  f 218, 24 en een vierde is f 79,71 

 den deelgenoot Hendrik Tjipkes Biesma een vierde is  f 218, 24 en een vierde is f 79,71 

 den deelgenoot Jacob Jochums Dragt een vierde is  f 218, 24 en een vierde is f 79,71 

 den deelgenoot Jan Bruins Popma een zesde is  f 54,55 

 den minderjarige Hinke Jans Popma drie vierenzestigste is f 40,92 en een zestiende is f 19,93, 

dat is samen f 60,85 

 den deelgenoot Tjipke Jans Popma eveneens f 60,85 

 den deelgenoot Antje Jans Popma eveneens  f 60,85 

 den deelgenoot Jitte Jans Popma eveneens  f 60,85 

 

Voor de ten uitvoerlegging dezer acte verklaarden partijen domicilie te kiezen in het 

gemeentehuis van Tietjerksteradeel. 

Gedaan en verleden te Bergum opheden Donderdag den twaalfden November achttien 

honderd vier en zeventig in het gemeentehuis van Tietjerksteradeel. 


