
Op den Tienden October 

Achttien honderd zeven en zestig compareerde voor 
mij Nicolaas Laurentius Jacobus Bruinsma, notaris, 

standplaats hebbende te Ameland, in het eerste ar 

rondissement de provincie Friesland, in tegenwoordig 
heid van na te noemen, aan mij bekende getuigen 

Engeltje Folkerts Visser, ook wel genaamd 
Engeltje Folkerts, zonder beroep, wonende te Hol 

lum, gemeente Ameland, weduwe Pieter Klazes 
Kan, zijnde zij comparante aan mij notaris 

bekend en bij vollen vertsand, zooals aan ons 
notaris en na te noemen getuigen duidelijk is gebleken. 

Welke, ten overstaan van mij notaris en in te 
genwoordigheid den twee na te noemen getuigen 

haren uitersten wil heeft verleden, dien ik no 
taris in duidelijke bewoordingen heb geschreven, 

zooals die zakelijk aan mij door de erflatersche 
is opgegeven en hier volgt: 

   Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen 

welke ik vroeger mogt hebben gemaakt, als mij 
alleen bepalende bij de tegenwoordige. 

   Ik legateer: ten eersten: aan de kinderen en 
afkomelingen van mijnen overleden broeder Sij 

ke Folkerts Visser gehuwd geweest met Tina 
Regina Gunterzon, gezamenlijk eene som van 

drie honderd gulden en ten tweeden aan mijne 
zuster Antje Folkerts Visser, weduwe Barend 

Jacobs de Vries te Michiegan in Noord-Ameri 
ka en bij vooroverlijden van deze legatrisse haar 

kind of kinderen bij plaatsvervulling, eene som 
van drie honderd gulden. 

   Ik wil dat de voorschreven legaten worden uit 
gekeerd in gereed geld zes maanden na mijn 

overlijden, vrij van successie-regt. 

   Ik stel en benoem tot mijne erfgenamen, ge 
zamenlijk, onder verpligting tot uitkeering van 

voorschreven legaten, mijne zuster Grietje Fol 
kerts Visser, weduwe Olphert Pieters Lap, mij 

ne zuster Gettje Folkerts Visser en mijnen 
broeder Jacob Folkerts Visser, allen wonende 



te Hollum, doch bij vooroverlijden van 

een of twee hunner, hunne nakomelin 
gen bij plaatsvervulling. 

   De opgave van dezen uitersten wil, buiten de te 

genwoordigheid der getuigen gedaan en het opstel 
door mij notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de 

erflatersche, alvorens de voorlezing daarvan is 
geschied, haren wil nader zakelijk opgegeven, 

daarna heb ik, notaris den hiervorenstaanden 
uitersten wil aan de erflatersche voorgelezen en 

na die voorlezing aan haar afgevraagd of het 
voorgelezene haren uitersten wil bevat, welke 

vraag zij toestemmend heeft beantwoord; zijnde 
gemelde nadere zakelijke opgave, voorlezing, af 

vraging en beantwoording geschied in tegenwoor 
digheid der getuigen. 

   Aldus gedaan en verleden ten woonhuize der com 
parante erflatersche te Hollum, in tegenwoordigheid 

van Hendrik Willems de Boer, Wethouder der gemeen 

te Ameland, zonder beroep en Johannes Cornelis Bruin 
policie-bediende, beide wonende te Hollum, als  

getuigen en is deze acte onmiddellijk nadat 
dezelve door mij notaris aan de comparante 

erflatersche, in tegenwoordigheid der getuigen 
geheel en duidelijk was voorgelezen, door de 

comparante erflatersche, de getuigen en mij, 
notaris, ondertekend. 

 
 

     w.g.  E.F.Visser 
      H.W.de Boer 

      J.C.Bruin 
       

      N.L.J.Bruinsma 

 
Geregistreerd te Holwerd den Achttienden Junij 

1800 achtenzestig deel 17 folio 11 verso ……… 
blad geen renvooi Ontvangen voor regt ƒ 2,40 

en voor 38 opcenten ƒ 91½ tezamen drie gul 
den een en dertig en een halve cent 

 
    De ontvanger 

    w.g. ? 
 


