1749-1788 Testamenten
Copia
Anno 1737 den 23 december soo hebbe Harmen Broeckinck soone van saalige Harmen Broeckinck in
presensie van sijn schoonvader Wolter Snellink en wettelijk scheydinge of verdeylinge gemaakt van
weegens sijn kint bij Aaltjen Snellinck ehelijck geprocureert ook Aaltjen genaemt op de navolgende
conditien als volgt: ten eersten soo belooft den vaeder Hermen Broeckinck an sijn kint Aaltjen verdeylinge
te doen en meede te geven soo van vader als moeders goet de met toestemminge van den bestevaeder
Wolter Snellink het hooylant het Loeslag genaemt, het olde met het nije Loeslag en ook het Boelink
slag. Het welcke het kint tot een erffenis van sijn vaeders en moeders goet sal profiteeren en ook een twee
jaerig peert en eene koe naaste de eerste en die moeders kiste en kleeren tot haaren lijve gehoorig
geweest, nog een twilburen bedde so naburlijck kan bestaan. Wat het hooylant angaet, sal dat kint te
vooren genoemd als het sestyn haaren olt geworden is. Wat angaet het peert en koe, bedden bij sijn
trouwen, ontfangen worden. Ten twieden soo sal an sijn susters en broeders van Herman Broeckink
verblijven alle het uitstaande gelt dat hij heeft te pretenderen met de voorschreven bouwerie, roerende
goederen hoe dezelve genaemt worden, soo schult als onschult, daerbij noch de landerien die tot Holten
geleegen binnen. Ten derden soo het gebuirde dat het kint Aaltjen genaemt quam te sterven sonder lijves
erven dat in dien val derselver portien, soo van de goederen die van Breuckinck sullen komen te
devolveren, soo hoylant als anders weeder sullen keeren ter sijde waer sij vandan gekomen sijn. Ten
vierden soo het kint sterft dat Snellinck sijn angebragtte goet een somma van dry hondert caroly gulden uit
Broeckinck sal genieten, soo peert als koe, kiste als kleeren, soo deselve bevonden worden. Ten vijften
soo is verstaan dat die hondert dalder die onder Snellinck sijn berustende dat sal te vooren gaan als het
kint sal tyn jaaren olt geworden of tot huises besten sal verblijven. Waarmede is dese magh of
kinderscheydinge van den bestenvader Wolter Snellink en den vaader Harmen Broeckinck soo broeder,
soo oomen als en getuygen wettelijk en wel onderteekent.
Was getekent met verscheiden handen. Harmen Broekinck als vader van kint, Wolter Snellinck als
bestevader, Jan Swiers als oom, Gerrit Broeckinck als oom, Willem Heuten als getuge, Gerhardus
Gorckink als getuige, Jan Wissink als getuige.
Copia
Ik Harmen Broekink overwogen hebbende de sekerheid des doods en mijne tegenwoordige swakheid en
ongaerne willende van dese wereld scheyden sonder vooraf mijn testament en uiterste wille te hebben
opgemaeked. Soo hebbe ik goed gevonden sulx te doen in en vermits desen ende nomineere en instituere
ik dienvolgens mijne kind Aaltjen bij mijn overleden huisvrouw Aaltje Snellink in echte geteeld tot
mijn erfgenaam en dewijl ik de uitkeringe aan mijn broeders en suster nog niet hebbe gedaan, die ik
volgens mijn huwelijks voorwaerden doen moest en derhalven op den 23 december des afgewekenen jaars
1737 een scheydinge off kinderbewijs hebbe gemaakt die alhier is ingesloten, confirmere deselve alnog in
allen deele en is mijn wettige wille dat mijn kind als mijn erfgenaam met mijn broeders en suster sal
scheyden en deylen, soo als daerbij staat uitgedrukt. Mitsgaders dat in val hetselve sonder wettige
lijfserven na te laeten mogt komen te overlijden, als dan alle de goederen van Broekink gekomen, soo
hooy als andere landen niets uitgesondert, wederom sullen versterven en vererven aan mijn broeders en
suster of hare desendenten ende sodanige drie hondert gulden als mijn overleden huisvrouw ten huwelijk
heeft aangebragt, als meede een peerd, koe, kiste en klederen, wederom sullen vererven op mijn kinds
grootvader Wolter Snellink of sijn desendenten. Voorts nominere en stelle ik tot momberen over mijn kind
Jan Swiers en Gerrit Snellink. Waermede ik testator deese mijne dispositie sluitende, begeere dat deselve
moge worden agtervolgt als een wettig testament ofte codicil gifte ter saake des doods ofte soo als die best
bestaan en effect sorteren kan. Sonder arg of list. In waerheid kennisse heb ik dese eygenhandig getekent
in de tegenwoordigheid van Wilm Heuten en Jan Wissink die als getuigen meede sijn geweest over de
ingesloten scheidinge en kinderbewijs en dewijl ik selfs geen zegel hebbe of gebruike, soo heb ik hier
onder gedrukt het signet van Derk Welmers.
Aldus gedaan january 1738.

Ick Joan Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor de
opregte waarheid dat voor mij en nabenoemde ceurnoten gecompareerd ende erschenen is Claas te
Rotbeeke bouwman op het erve en goed Sprokrieff krank te bedde liggende, edog bij goeden verstande,
overdenkende de sterffelijkheid der menschelijke natuire, de sekerheid des doods ende de onsekere uire
van dien en niet gaarne uit dese wereld willende scheiden, alvorens over sijn tijdelijke goederen hem van
Godt Almachtig genadiglijk verleent te hebben gedisponeert. Soo is het dat hij testator sijn dierbaare ziele
aan handen van Godt Almachtig en sijn doode ligchaam ter eerlijke begraffenisse is bevelende ende
revoceerd alle overige makingen, hetsij bij testamente ofte codicil off ander uiterste wille waar ter plaatse
ook mogte weesen geschiet, hetselve van nul en geender waerde is houdende. Voorts eerstelijk institueert
en nomineert hij testator tot sijn eenige en universele erfgenaam Jan Sprokrieff en desselfs huisvrouwe
Griete Klein Bruggink en in cas van vooroverlijden desselfs wettige kinderen in alle sijne nae te laetene
goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten, geene uitgesondert. Edog ten tweeden
legateerd hij testator aan sijn huisvrouw Jenneken Sprokrieff sijn in huis hebbende gerede penningen
en uitstaande obligatien, als mede het linnen ende jaerlix het nieuwe van een mudde lands gesaay om daer
mede te doen en te handelen nae welgevallen, edog die nae haar doode daervan nog voorhanden sijnde
penningen sullen tusschen hem testators naeste bloedverwanten in die van gemelde sijn huisvrouw in twee
egale portien verdeelt worden. Ten derden legateerd aan de huisvrouw van Jan te Philipsburg Janna
Sprokrieff genaemt, of in cas van vooroverlijden desselfs wettige kind of kinderen, de somma van een
hondert gulden. Ten vierden legateerd aan Jan Gerritsen Sprokrieff zoon van Jan Sprokrieff waarover
hij testator beste(vader) is de somma van een hondert gulden. Ten vijfden legateerd aan de vier kinderen
van wijlen Gerrit Sprokrieff tot Deventer gewoond hebbende, de somma van een hondert gulden en in
egale portien te verdelen, edog bij vooroverlijden van een of meer van deselve sal die portie op die in
leven sijnde versterven ende erven. Ten sesden legateert aan sijn broeder Jan te Rotbeeke de somma
van een hondert en vijftig gulden. Ten sevenden aan Claas ter Bekke zoon van Claas ter Bekke in
Buurse op de Bekke wonende legetarende de somma van een hondert en vijftig gulden. Eyndelijk
legateerd aan Jan Harmen te Rotbeeke zoon van Jan ter Rotbeeke sodane penningen als hij testator
aan Marten Nijhuis tot Endscheide wonende en Steven Leferink tot Haxbergen te goede heeft om door
gemelde Jan te Rotbeeke ingenomen te worden. Verders hem testator dit puncupatijff testament
bescheydentlijk van woord tot woord was voorgelesen en gevraegt of hij vrij en onbedwongen tot hetselve
gekomen was, soo heeft hij daer op geandwoord van jae. Willende en begerende dat hetselve nae sijnen
doode punctwelijk en onverbrekelijk nagekomen worde, soo niet als een normaal testament ten minste als
een codicil gifte ter sake des doods of onder den levendigen ofte soo en als hetzelven in beste en kragtigste
forme rechtens sal kunnen en mogen bestaan. Daar dit aldus passeerde waeren met mij verwalter richter
aan en over als ceurnoten Albert Lentelink en Gerrit ten Zijthoff. Zonder argelist. In oirconde der
waerheid hebbe ick verwalter richter dese getekent en gesegelt gelijk ook de ed. Berent ten Cate op
speciael versoek van hem testator als schrijvende onervaren en geen segel gebruikende, dese namens hem
testator getekent en gesegelt heeft.
Actum op het erve en goed Sprokrieff den 17 august 1700 neegen en veertigh.
Noodgerichte gehouden op het erve ende goed Broekink onder Marculo gelegen den 25 april 1750.
Verwalter Richter dr Joan Jalink. Assessoren Gerrit Krabbenbos en Jan Wissink.
Nadat Jan Broekink voorschreven testament met sijn segelen ongecancelleerd hadde overgegeven, is
hetselve nae nogmalige nodige visitatie door volgende respective erfgenamen gedaan, wel kerenden en ter
presentie van deselve geopent en uitgelesen als waeren Swier Snellink voor hem selfs en namens sijn
vader Wolter Snellink soo om derselver in dispositie niet present heeft kunnen komen. Voorts mede over
desselfs broeder Jan Snellink en suster Aaltjen Snellink, mitsgaders voor sijn swager Hermen
Roelvink in huwelijk hebbende Jenneken Snellink, Gerrit Snellink wonende nu op Hoevink, Berent
Philipsborg in huwelijk hebbende Maria Snellink, Jenneken Snellink weduwe Dijkink geassisteert
met Gerrit Snellink als mombaer in desen, Jan Broekink, Gerrit Broekink, Jenneken Broekink
geassisteert met Jan Broekink als momber in desen.

Ick Joan Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor de
opregte waarheid dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Harmen Aalberink en Jan Aalberink
persoonlijk gecompareerd en erschenen is Geesken weduwe Dikkers geassisteert met Roelof Grooten als
haerer verkoren en in desen toegelaten mombaer. Sijnde de comparante krank te bedde liggende edog bij
goeden verstande. Overdenkende de menschelijke natuire en de sekerheid des doods en de onsekere uire
van dien ende niet gaarne uit dese wereld willende scheiden, alvorens haare tijdelijke goederen haar van
Godt Almachtig genadelijk verleent te hebben gedisponeert. Soo is het dat sij testatrice ter assistentie als
vooren haere dierbaare ziele aan handen van God almachtig en haar doode ligchaam ter eerlijke
begraffenis is revocerende, vervolgens doodende ende te niete doende alle vorige makingen hetsij bij
testament codicil off uiterste willen wat naeme sulx ook soude mogen hebben en waar ter plaatse ook
soude mogen weesen geschied ende opgericht. Voorts institueerd en nomineerd sij testatrice tot haere
eenige en universeele erfgenaam in alle haere nae te latene goederen, soo roerende als onroerende, actien
en crediten, geene in het groote off kleine uitgesondert, haar neeff Giel Derksen Evertink of Eeftink
genaamt. Naedat haar testatrice dit voorstaande van woord tot woord bescheydentlijk was voorgelesen en
gevraagt of sij vrij en onbedwongen tot dese haere uiterste wille gekomen was, soo heeft sij daarop
geandwoord van jae. Willende en begerende derhalven ook dat hetselve nae haeren doode onverbrekelijk
naegekomen worde, hetsij als een testament codicil gifte ter saake des doods of onder de levendigen ofte
soo en als hetselve nae rechten beste sal kunnen of mogen bestaan, schoon alle solemniteiten nae rechte
vereischt wordende hier in niet waeren agtervolgt. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter
voornoemd dese getekent en gesegelt gelijk Roeloff Grooten desen, soo als mombaer en mede op speciael
versoek van de testatrice als schrijvens onervaeren en geen zegel gebruikende waer voor haar getekent en
gesegelt heeft.
Actum op het erve en goed Evertink off Eeftink in Elsen den 8 november 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor de
opregte waarheid dat voor mij en ceurnoten als Lucas ten Sende en Jan ten Sende gecompareerd ende
erschenen is Derk Huiskes wel krank te bedde liggende, edog bij goeden verstande. Overdenkende de
swakheid der menschelijken leevens, de sekerheid des doods en de onsekere uire van dien en niet gaerne
uit dese wereld willende scheiden, alvorens over sijne tijdelijke goederen hem van God Almagtig
genadiglijk verleent te hebben gedisponeerd. Zoo is het dat hij testator vooraff sijne ziele aan sijnen
Schepper en Zaligmaker en sijn ligchaam ter eerlijke begraffenisse is bevelende. Voorts institueert en
nomineert hij testator tot sijn eenige en universele erfgenamen de ses kinderen van wijlen sijn broer
Lucas Huiskes met namen Jan, Hendrik, Jannes, Berent, Jenneken en Derkjen Huiskes in alle sijne
nae te latene goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten, niets in het groote off kleine
uitgesondert om door haar in egale portien verdeelt en genoten te worden en in cas van een of meer van
gemelde sijn geinstitueerde erfgenamen minderjaerig of niet, getrouwt sijnde mogte of mogen komen te
overlijden, sal derselver portie of portien op die als dan in leven sijnde erfgenamen voorgemeld versterven
ende vererven om als dan weder onder haar in egale portien te worden verdeelt. Dog legateert hij testator
nog aan sijn nigtjen Jenneken dogter van sijn broer Lucas Huiskes voorgemeld, vermits seer qualijk
en mank gaat sijn aanpart aen de caterstede het Schreurs genaemt in de boerschap Elsen gelegen; met
dien verstande dat Jan Ligtenberg of Huiskes en desselfs huisvrouwe Berendina Huiskes (Kruiders) den
tijd van vier jaeren van gemelde aanpart van het Schreurs de opkomst te sullen trekken ende genieten.
Voorts legateert hij testator aan voorgemelde Jan Ligtenberg of Huiskes en desselfs huisvrouwe om voor
den tijd van twaalf jaeren sijn twee stukken land het Braemveld stukke en het Blik stukke in den Elsener
Esch gelegen, te mogen bouwen en saayen sonder pagt daer van te geven, dan alleen betalende de heeren
lasten. Eindelijk legateert testator nog aan gemelde Jan Ligtenberg off Huiskes en desselfs
huisvrouwe Berendina sodanen koebeest als nog van haar te pretenderen heeft, mitsgaders desselfs
linnen en wollen tot sijnen lijve gehoort hebbende, mits daar uit de doodschulden betalende en tien caroli
guldens aan den armen van Rijssen. Nae dat aan testator dit voorstaende bescheydentlijk was voorgelesen
heeft hij verklaerd hetselve sijne eenigste vrije en onbedwongen wille te sijn. Willende en begerende dat
hetselve nae sijnen dood onverbrekelijk naegekomen worde, hetsij als een testament codicil gifte ter saake

des doods of op sodanige wijse als ten besten regtens soude kunnen of mogen bestaan. Schoon alle
solemniteiten na rechten vereyscht wordende hier in niet waeren begrepen. In waerheids oirconde hebbe
ick verwalter richter voornoemd dese getekent en gesegelt, gelijk de proc. Christiaan Hulsken dese mede
op versoek van testator als schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende, voor hem getekent en gesegelt
heeft.
Actum op het Huiskes in Elsen den 24 maert 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de opregte waerheid dat voor mij verwalter richter en assessoren de welke waeren Wolter Jalink en
burgmr. Jacob Bruins persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Lucas en Jan Evertink
geboederen in Elsen wonende beyde bij seer goeden verstande. Overdenkende de sterflijkheid der
menschelijke natuire, de sekerheid des doods en de onsekere uire van dien, dat niet gaerne willende
sterven voor en aleer sij over haere tijdelijke goederen hadden gedisponeert. So is het dat sij testatoren
haer zielen Godt Almachtig bevelende en haere sterflijke ligchaemen ter eerlijke begraffenise. Voor eerst
institueert en nomineert hij testator Lucas Evertink voornoemd tot sijn eenige en universele erfgenaam
sijn lieve broeder Jan Evertink voornoemt in alle sijne nae te latene goedere, soo roerende als
onroerende geene uitgesondert of wat name deselve mogten hebben. Ende hij testator Jan Evertink
voornoemd institueert en nomineert wederom reciprocque tot sijn eenige en universele erfgenaam sijn
lieve broeder Lucas Evertink voornoemd in alle sijne nae te laetene goederen, soo roerende als
onroerende, eegene mede uitgesondert of wat naeme deselve mogten hebben. Ende wanneer sij beyde
voorschreven te sterven komende is haar willen en begeerte dat die als dan van haer nog overig sijnde
goederen, soo roerende als onroerende, sterven en vererven sullen op desselfs neeff Jan Heegeman en
desselfs huisvrouwe Jenneken Wolters off bij vooraflijvigheid van deselve op desselfs kinderen op
derselver plaats daar en denselven ervende. Naedat haer testatoren dese haare testamentaire dispositie
bescheidentlijk van woord tot woord was voorgelesen en gevraegt off sij onbedwongen tot deselve uitertse
wille gekomen sijn, soo hebben sij beide verklaerd van jae. Willende en begerende sij testatoren dat dese
haere testamentaire dispositien in alle haere deelen, poincten en clausulen sullen worden nagekomen,
hetsij als een formeel testament codicil gifte ter saeke des doods ofte soo en als deselve in de beste forme
rechtens sal kunnen of mogen bestaan. Sonder arg of list. In oirconde der waerheid hebbe ick verwalter
richter voornoemd desen getekent en gesegelt, gelijk de testatoren dese mede hebben getekent ende
vermits geen zegel waeren hebbende heeft de ed. Wolter Jalink als specialijk van testatoren versogt sijnde,
desen mede voor haer gesegelt.
Actum Goor den 15 may 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de opregte waerheid dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Jan Modder en Berent Kevelham
gecompareerd ende erschenen sijn Jacob Rommeler en desselfs huisvrouwe Ale Markink op het Kleine
Kevelham wonende. Sijnde sij Ale Markink nae vooraf van haer ehemans momberschap ontslaegen te sijn
in desen geassisteert met de ed. Wolter Jalink als haeren versogten en in desen toegelaeten mombair. De
eerste wel krank te bedde liggende dog beyde bij goeden verstande en overdenkende de swakheid des
menschelijken levens en sekerheid des doods en onsekere uire van dien en niet gaerne uit dese weereld
willende scheiden, alvorens over haere tijdelijke goederen te hebben gedisponeert. Zoo is het dat hij
testator en sij testatrice ter assistentie als voren vooraf haere zielen aan God Almachtigh en haere doode
ligchaen ter eerlijke begraffenisse sijn bevelende. Ende vorders komende hij testator tot sijn uiterste wille
ende aanneemt ende institueert tot sijn eenige en universele erfgenaam in alle sijne na te laeten goederen,
soo roerende en onroerende geene groote of kleine uitgesondert, desselfs beminde ehevrouw Ale
Markink om daer mede te doen en te handelen nae welgevallen, edog het geene nae derselver overlijden
mogte overig wesen, als dan sal devolveren, sterven ende reserveren op desselfs nigte Janna Horsman
vrouw van Hendrik Bonkink en in cas van vooroverlijden derselver wettige kind of kinderen in egale
portien te verdeelen. Insgelijks nomineert en institueert sij testatrice reciprocque tot haer eenige en
universele erfgenaam in alle haere nae te laeten goederen, zoo roerende als onroerende, gene in het

groote of kleine uitgesondert, haar beminde eheman Jacob Rommeler om daer mede te doen en handelen
nae welgevallen en het geene nae derselver overlijden mogte overschieten, als dan sal sterven en vererven
ende op derselver nigte Janna Horsman vrouw van Hendrik Bonkink voornoemd en in cas van
vooroverlijden op derselver wettige kind of kinderen in egale portien te verdelen. Naedat aan testator en
testatrice dit bovenstaende bescheidentlijk van woord tot woord was voorgelesen ende gevraegt of zij
onbedwongen tot dese haere dispositie en uiterste wille gekomen waeren, soo hebben sij beide daarop
geantwoord van jae, daer onbedwongen en met rijpen beraede toe gekomen te sijn. Willende en begerende
derhalven dat dese haere uiterste wille nae haeren doode kragt moge hebben, hetsij als een testament
codicil gifte ter saake des doods of onder den levendigen ofte soo en als hetselve in de beste forme regtens
sal kunnen of mogen bestaan. Sonder arg of list. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter dese
getekent en gesegelt gelijk hij testator dese met de hand aan de penne ook eygenhandig heeft getekent,
dog testatrice schrijvens onervaren sijnde heeft derselver mombaer Wolter Jalink dese en op derselver
versoek mede voor haar getekent en op versoek van testator en testatrice als geen zegel hebbende voor
haer beider mede gesegelt.
Actum op het goed Rommeler op het Kleine Kevelham den 29 may 1700 een en vijftig.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Gerrit Groot Lietink en Roeloff te Brummelhuis
personelijk gecompareerd ende erschenen is Jan Plasmans. Wel krank te bedde liggende edog bij goeden
verstande overdagt hebbende de brosheid des menschelijken levens, de sekerheid des doods en de
onsekere uire van dien. Hebbende nae rijpe overweginge van hem goed gevonden voor sijne tijdelijke
goederen te disponeren in manieren als volgt. Eerstelijk soo institueert en nomineert hij testator tot sijn
erfgenaam in alle sijne nae te laetene goederen, soo mobile als immobile, geene in het groote of kleine
uitgesondert, desselfs respective dogter Jenne Plasmans getrouwt aan Jan van de Maete en in cas van
vooroverlijden desselfs wettige kind of kinderen in egale portien te verdelen, mits onder desen wille dat
gemelde sijn geinstitueerde erfgenaam of erfgenamen daar van uitkeren aan testators meede dogter
Maria Plasmans getrouwt aan Jan Huiskes of in cas van vooroverlijden desselfs wettige kind of
kinderen in egale portien te verdelen, soo voor derselver moederlijke goed als erfportie van hem testator,
de somma van een hondert caroli gulden vrij gelt en een melkkoe daer en deselve als erfgenaam
instituerende bij desen. Edog soo onverwoordelijk gemelde dogter Maria Plasmans of in cas van
vooroverlijden derselver wettige kind of kinderen daer met mede treedig mogte of mogten sijn en sig
tegens testator dese uiterste wille aankanten, soo institueert hij testator in soo een val gemelde sijn dogter
Maria Plasmans of wettige kind of kinderen in de bloote legitime portie haer nae compaterende. Waer
mede hij testator dese sijne uiterste wille is sluitende en nadat hem deselve diskretelijk van woord tot
woord was voorgelesen en gevraagt of daer toe sonder bedwang van jemant gekomen was, heeft hij
geandwoord van jae, daer toe onbedwongen en met rijpen beraede gekomen te sijn. Begerende dat dese
sijn dispositie nae sijnen dood moge agtervolgt en naegeleeft worden, hetsij als een formeel testament
codicil gifte ter saeke des doods of onder de levenden ofte soo als andersints in de beste forme rechtens sal
kunnen of mogen bestaan. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemd dese getekent en
gesegelt en vermits hij testator schrijvens onervaeren sijnde heeft hij Roeloff ten Brummelhuis versocht
dese voor hem te tekenen, gelijk ook gedaan heeft dog ook geen cachot hebbende, hebbe ik verwalter
richter op versoek van testator dese mede voor hem gesegelt.
Actum in Elsen den 4 september 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Gerrit Groot Lietink en Roeloff te Brummelhuis
personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan van de Maete en desselfs huisvrouwe Jenne
Plasmans en sij Jenne Plasmans nadat van haer mans momberschap ontslagen was, in desen geassisteert
als haeren toegelaeten mombair ad hune actum met Jan Klein Lietink. Overdagt hebbende de brosheid des
menschelijken levens, de sekerheid des doods en de onsekere uire van dien, hebbende nae rijpe
overweginge van saken goedgevonden over haere tijdelijke goederen te disponeren in manieren als volgt.

Zoo is het dat hij testator en sij testatrice ter assistentie als voren reciproquelijk den een den anderen of
den langstlevenden institueert tot erfgenaam in alle haere nae te laeten goederen, soo mobile als immobile
geene uitgesondert, soo wel hebbende als nog mogten bekomen of aanerven, mits dat hij testator in
gevalle testatrice eerst mogte komen te overlijden daervan en uit haere nae te laeten goederen vrij en
suiver sal uitkeren aan desselfs respective vader Jan Plasmans de legitime portie hem nae regten
competerende en gemelde haar vader daer in tot erfgenaam instituerende bij desen. Waarmede testator en
testatrice dese haare uiterste wille sijn sluitende en nadat haar die distinctelijk van woord tot woord was
voorgelesen, hebben sij verklaerd daertoe onbedwongen en met rijpen beraede gekomen te sijn. Begerende
dat nae haeren respectiven dood moge agtervolgt en naegekomen worden, hetsij als een formeel testament
codicil gifte ter saeke des doods of onder de levenden of soo en als andersints in de beste forme rechtens
sal kunnen of mogen bestaan.In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemd dese getekent
en gesegelt, gelijk testator en testatrice en derselver mombaer als schrijvens onervaeren sijnde dese mede
hebben getekent en gehandmerkt dog geen cachet hebbende, hebbe ick verwalter richter op derselver
versoek dese mede voor haer samen gesegelt.
Actum in Elsen op de caterstede Plasmans den 4 september 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Harmen ten Thije en Gerrit ten Zijthoff gecompareerd
ende erschenen is Wolter te Worse. Sijnde wel krank edog sijn kennis volkomen hebbende.
Overdenkende de swakheid des menschelijken levens, de sekerheid des doods ende de onsekere uire van
dien en niet gaerne uit dese wereld willende scheiden alvorens over sijn tijdelijke goederen hem van Godt
Almachtig gedisponeert in maniere als volgt. Eerstelijk revoceerd, dood en doet te niete hij testator alle
vorige acten, hetsij testament codicil gifte ter saeke des doods en wat naeme ook mogte hebben. Ten
tweeden soo is het dat hij testator tot sijn eenige en universele erfgenaam in alle sijne met de dood
ontruymende goederen, actien en crediten, geene in het groote of kleyne uitgesondert, bij desen
nomineerd en institueerd desselfs suster Harmken te Worse huisvrouwe van Jan Nilant en in cas van
vooroverlijden desselfs wettige kinderen in egale portien te verdelen. Nae dat hem testator dit
bovenstaende bescheydentlijk van woord tot woord was voorgelesen ende gevraagt of hij vrij en
onbedwongen tot dese sijne dispositie en uiterste wille gekomen was, soo heeft hij daarop geandwoord
daertoe met rijpen beraede en onbedwongen gekomen te sijn. Willende en begerende dat dese sijne
uiterste wille nae sijn dood kragt moge hebben, hetsij als een testament codicil gifte ter saake des doods of
onder de levende ofte soo en als hetselve in de beste forme rechtens sal kunnen of mogen bestaan. Zonder
arg of list en waarheids oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemd dese getekent en gesegelt dog
vermits testator schrijvens onervaren sijnde en geen zegel gebruikende, hebbe ick verwalter richter op
speciael versoek van testator dese voor hem gesegelt en Jan Flip te Morssink voor hem getekent.
Actum op het Nilant in Harke den 6 januar 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Gerrit Kempers en Berent Wissink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de gebroederen Jan en Gerrit Breukink, voorts desselfs suster
Jenneken Breukink, wel krank sijnde nae der ligchame dog bij goeden verstande, geassisteert met Jan
Wissink als haer versogten en gerichtelijk toegelaten mombaer. De welke te samen en jeder in het
bijsonder overdenkende de swakheid des menschelijken leven, de sekerheid des doods en de onsekere uire
van dien ende niet gaerne uit dese wereld willende scheiden, alvorens over haere tijdelijke goederen te
hebben gedisponeerd in maniere als volgt. Ten eersten voor of haere zielen bevelende an haeren Schepper
en Zaligmaker en haere ligchamen ter eerlijke begraffenisse. Ten tweeden soo nomineren en institueren sij
comparanten testatoren en sij comparante testatrice ter assistentie als boven, malkanderen de eene de
ander reciprocq over en weeder tot haer eenige en universele erfgenaamen in alle haere met de dood
ontruimende goederen, actien en crediten, geene in het groote of kleine uitgesondert; in diervoegen dat
eene van haer stervende de beyde overige nog in leven sijnde des verstervens goederen sullen genieten en
wederom een van die beyden stervende, de langstlevende daar van ook alles sonder onderscheid erven,

behouden en mede doen nae welgevallen. Nae dat aan testatoren en testatrice dit voorenstaende
bescheydentlijk was voorgelesen, hebben sij verklaerd het selve haer eenigste vrije en onbedwongen
uiterste wille te sijn. Willende en begerende dat hetselve nae haeren doode effect moge hebben, hetsij als
een testament codicil gifte ter saake des doods ofte onder de levendigen ofte soo en als hetselve in de beste
forma rechtens sal kunnen of mogen bestaan, ofschoon alle solemniteiten nae rechten vereyscht wordende
hier in niet waeren agtervolgt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemd dese
getekent en gesegelt, gelijk de comparanten testatoren en testatrice nevens haer mombair dese ook mede
hebben getekent of gehandmerkt. Getekent dog geen cachet hebbende nog gebruikende hebbe ick
verwalter richter op haer aller versoek dese mede voor haer gesegelt.
Actum op het erve ende goed Swiers in de boerschap Markel den 5 may 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Berent Kevelham en Jan Broil senior persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Gerrit Olidam (Poel), sijnde ziekelijk te bedde liggende edog bij goeden
verstande. Overdenkende de swakheid des menschelijken levens, de sekerheid des doods en onsekere uire
van dien en niet gaerne uit dese wereld willende scheyden alvorens over sijne tijdelijke goederen hem van
Godt genadelijk verleent, te hebben gedisponeert. Zoo is het dat hij comparant en testator in de eerste
plaatse revoceert, doodet ende te niete doet alle sijne voorgaende makingen, dispositien en uiterste willen
op wat maniere en plaatse deselve mogte opgerigt ende gemaakt hebben. Voorts vooraff sijne ziele beveelt
aan sijnen Schepper en Zaligmaker en sijn ligchaam tot een eerlijke begraffenisse. Ten tweeden soo
nomineert ende institueert hij testator tot sijn eenige en universele erfgenaem in alle sijne nae te laeten,
soo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, geene in het groote of kleine wat name ook
mogten hebben, uitgesondert, desselfs neeve Berent Olidam wonende op het goed Olidam ende in cas
van vooroverlijden desselfs wettige kind of kinderen in egale portien te verdeelen, mits daar van voor
legaat uitkerende, gelijk hij testator legateert aan testators neeven als Gerrit Alink, Willem Peters,
Gerrit Mensink, Broek Berent, Enk Borchert, Jan Olidam en nigten Jenneken Baan (Peters)
getrouwt aan Hendrik Baan en Phlipsken Olidam weduwe van Harmen Wessels en in cas van
vooroverlijden desselfs wettige erfgenamen, een hooymaett de Slag maete genaemt gelegen aan het slag
bij de Stoevelaars windenmoole om onder haer in egale portien te verdeelen. Naedat hem testator dit
bovenstaende bescheydentlijk was voorgelesen, soo heeft hij verklaerd hetselve sijne eenigste vrije en
onbedwongen uiterste wille te sijn. Willende en begeerende derhalven dat dese sijne uiterste willen nae
sijnen doode kragt moge hebben, hetsij als een testament codicil, gifte ter saeke des doods ofte onder de
levende ofte op sodanige wijse als ten besten rechten sal kunnen of mogen bestaan. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemt dese getekent en gesegelt, gelijk hij testator dese ook
mede heeft getekent edog geen cachet hebbende op derselver speciale versoek door mij verwalter richter
mede voor hem gesegelt.
Actum op het Olidam in het carspel van Goor den 11 may 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de opregte waerheid dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr Jacob
Bruins persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Anneken Mathena weduwe van wijlen Derk ten
Hekhuis geassisteert met Jurriaen Jalink als haer verkoren en toegelaten mombair in desen. Sijnde gaende
en staende en bij seer goeden verstande en overdenkende de sterflijkheid der menschelijke natuire, de
sekerheid des doods en de onsekere uire van dien en niet gaerne willende stervende, voor en aleer sij over
haere tijdelijke goederen hadde gedisponeert. Zoo is het dat sij testatrice ter assistentie als vooren haere
ziele aan God Almagtig en sijne barmhartigheid en haar doode ligchaam ter eerlijke begraffenisse
bevelende, revoceert, casseerd, annulleert en vernietigt alle haere vorige testamentaire dispositien en
maakingen. Ende institueert ende nomineert tot haer eenige en universele erfgenamen in alle haere
roerende en onroerende goederen, actien en crediten, geene in het groot of kleine uitgesondert, de
personen van Jan Willem Coenderink en desselfs bruid Geertjen Notteberg jeder voor de halfscheid.
Voorts legateerd sij testatrice voornoemt aan haer neeff Willem Mathena de summa van een hondert

caroly gulden en aan haar nigte Geertjen Mathena een gelijke summa van hondert caroly gulden,
edog met dese expresse conditie dat dese gelegateerde penningen niet eerder sullen kunnen en mogen
gevordert, nog door haer voorgemelde geinstitueerde erfgenamen behoeven betaalt te worden als de
halfscheid een jaer nae het overlijden van haar testatrice ende de tweede halfscheid twee jaer nae haer
testatrices overlijden. Nadat haar testatrice geassisteert als boven dese haer testamentaire dispositie van
woord tot woord bescheydentlijk was voorgelesen en haar gevraegt of sij niet onbedwongen en sonder
inductie van jemant tot dese haere testamentaire uiterste wille waere gekomen. Soo heeft sij daerop
verklaerd daertoe onbedwongen en sonder inductie van jemant gekomen te sijn. Willende en begerende
dat dese haere testamentaire dispositie of uiterste wille nae haeren doode in alle sijne poincten en
clausulen alsoo werden nae gekomen en effect moge sorteren als een bondig testament codicil gifte ter
saeke des doods ofte onder de levendigen ofte soo en als geselve in de kragtigste en bondigste forma
rechtens sal kunnen of mogen bestaan. Sonder arg of list. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voornoemd dese getekent en gesegelt, gelijk testatrice en haer mombaer dese ook hebben getekent
en gesegelt en vermits sij testatrice geen zegel gebruikt heeft haer mombair op derselver speciale versoek
mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 12 may 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten als waeren Jan ten Poel en Jan Schepers persoonlijk gecompareerd ende
erschenen sijn Harmen Vinkers nu Kobben ende desselfs huisvrouwe Harmken Immink. Sijnde sij
Harmken Immink nae dat van haer ehemans momberschap ontslagen sijnde, geassisteert met Lammert
Plasman als haar versogten en ad hune actum gerichtelijk toegelaten mombair. De eerste comparant wel
krank sijnde edog bij goeden verstande soo ons duidelijk gebleek. Ende sij comparanten in overweginge
genomen hebbende de sekerheid des doods ende de onsekere uire van dien ende niet gaerne uit dese
wereld willende scheiden, alvorens over haere tijdelijke goederen haar van God genadelijk verleent te
hebben gedisponeert. Zoo is het dat hij testator en sij testatrice ter assistentie als voren nae vooraf haere
zielen aan hun Schepper en Zaligmaker en haar doode ligchamen ter eerlijke begraffenisse bevolen te
hebben en tot haer uiterste wille en testamentaire dispositie komende, malkanderen reciprocque de eene
de andere langstlevende nomineert ende institueert tot derselver eenige en universele erfgenaem in
alle door de eerst stervende nae te laeten, soo roerende als onroerende goederen, actien en crediten,
geene in het groote of kleine uitgesondert ende het geene daervan na doode van de langstlevende mogte
komen over te schieten als dan voor de eene halfscheid op testator en voor de andere halfscheid op
testatrices in leven sijnde ouders na te latende, niet te min de legitime portie aan haar vader Gerrit Immink
en moeder en daar in stelt tot erfgenamen instituerende bij desen. Nae dat hem testator en haar testatrice
dit bovenstaende bescheydentlijk was voorgelesen ende gevraegt hadde of tot dese haere uiterste wille en
testamentaire dispositie onbedwongen gekomen waeren, hebben sij beide verklaard van jae en daar
onbedwongen en met rijpe beraed toe gekomen te sijn. Derhalven willende en begerende dat dese haere
uiterste willen na haeren doode kragt moge hebben, hetsij als een testament codicil gifte ter saeke des
doods of onder de levendigen ofte soo en als in de beste forma rechtens sal kunnen of mogen bestaan.
S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemd dese getekent en gesegelt, gelijk
testator dese ook mede heeft gehandmerkt en testatrice als schrijvens onervaren sijnde gehandmerkt en
haer mombair getekent, edog geen van alle een cachet hebbende, hebbe ick verwalter richter op derselver
speciale versoek mede voor haer alle gesegelt.
Actum op het goed Kobbe in de boerschap Harke den 4 augusti 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten als waeren Hendrik Vrielink en Jan Vinkers persoonlijk gecompareerd
ende erschenen sijn Egbert Nijhuis (Scholten) en Berentjen Nijhuis ehelieden. Sijnde beyde bij goeden
verstande soo ons uiterlijk gebleken is. Ende sij comperantinne nae alvorens van haar ehemans
momberschap ontslagen te sijn, in desen geassisteert met Gerrit Scholten als haar versogten en gerichtelijk
toegelaten mombair. Overdagt hebbende de sekerheid des doods ende de onsekere uire van dien ende niet

gaerne uit dese wereld willende scheiden voordat over haere nae te laten goederen hebben gedisponeert.
Zoo is het dat sij testateuren met rijper beraede en uit redenen haar daertoe bewoogen hebbende om in de
eerste plaatse zoo in de beste en bestendigste forme rechtens te cederen en transporteren, gelijk doende
mits desen, aan Egbert Lubbers en desselfs huisvrouwe Hilleken Wolberink om aanstonds aan te
vaerden ende ten haeren voor dese te hebben, te genieten ende te gebruiken de geheele bouwerije, soo
paarden, beesten, inboedel, niets in het groote of kleine uitgesondert en sig thans de plaatse en goed het
Nijhuis genaamt in de boerschap Harke gelegen. Bevindende mitsgaders het vierde part van de plaatse
Nijhuis opgemeld en wel voornamentlijk uit redenen en motiven dat hij Egbert Lubbers en sijn vrouw
bereeds eenige jaeren bij haar in huis hebben gewoont en penningen in den boedel verschooten, mits en
onder en expresse conditie dat hij Egbert Lubbers en vrouwe de nog sijnde boedelsschulden sullen
betalen. Als mede voor testateuren jaerlix bemesten ende besaeyen den soogenaamden Jan ten
Noeverscamp soo buiten en niet mede onder het Nijhuis is gehorende, als mede haar comparanten
testateuren insaten, drank, huisvestinge en linnen onderhouden en voor haar een spint lien in den gaerden
saeyen. Voorts soo nomineren en institueren sij testateuren voornoemd malkanderen over ende weder de
eerst stervende de langstlevende tot haer eenige en universele erfgenaeme in derselver nae te laeten
goederen en specialijk mede in het overige vierde part het plaatsje ende goed Nijhuis opgemelt,
mitsgaders den soogenaamdem Jan ten Noevers kamp groot drie schepel gesaay in Harke gelegen en over
welke comparanten de langstlevende der testateuren gescheiden word gelaten en met desen gegevene door
deselver te verkopen of daar over te disponeren nae welgevallen en op het opgemelde vierde part van het
Nijhuis sal nae doode van de langstlevende sterven ende vererven op en aan gemelde Egbert Lubbers en
sijn huisvrouwe ende in cas van vooroverlijden op en aan desselfs wettige kind of kinderen en waarin
deselve sijn instituerende mits desen, mits sij geinstitueerde erfgenamen haer testateuren ook in alle
vriendschap sullen bejegenen en bij desen van sulx de langstlevende der testateuren hier omtrent onder sal
mogen testeren waertoe de een de andere mogten soo in val gevende mits desen. Nadat aen testateuren dit
voorstaende bescheydentlijk was voorgelesen, hebben sij verklaerd hetselve haar eenigste en
onbedwongen wille te sijn. Willende en begerende dat deselve moge kragt hebben, hetsij als een testament
codicil gifte ter saeke des doods ofte onder de levenden ofte soo en als in de beste rechtens sal kunnen of
mogen bestaan. Schoon alle solemniteiten nae rechten vereyscht wordende in desen niet waeren
agtervolgt. In oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voornoemd dese getekent en gesegelt
gelijk testateuren en mombair dese ook hebben getekent, edog geen cachet hebbende door mij verwalter
richter mede voor haar gesegelt.
Actum op Nijhuis in Harke den 10 september 1753.
Op datum voorschreven voor mij verwalter richter en ceurnoten bovengemeld erschenen Egbert Lubbers
en desselfs huisvrouw Hilleken Wolberink marito tutore en hebben voorstaande cessie geacepteert onder
belofte dat sij alle hetgeene de cedenten daarbij hebben bedongen punctuelijk te sullen agtervolgen en in
alle delen daar aen voldoen en dat sulx bij haere erven sal geschieden onder submissie en verbant van
haere en haerer erven personen en goederen als rechtens.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgmr Jacob Bruins persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Volkerink (Kistemaker) van Marculo en Jenneken Luink
eheluiden. Sijnde sij Jenneken Luink in desen geassisteert met Hendrik van Lochem als haar verkoren en
gerichtelijk toegelaten mombair. Overdenkende de sterflijkheid der menschelijken natuire, de sekerheid
des doods en onsekere uire van dien en niet gaarne uit dese weereld willende scheiden voor en aleer over
haere tijdelijke goederen hadden gedisponeert. Soo is het dat sij testatoren haere zielen overgeven aen God
Almachtig ende sijne barmhartigheid en haere doode ligchamen ter eerlijke begraffenisse. Ende institueert
ende nomineert hij testator voornoemd tot sijn eenige en universele erfgenaam sijn lieve huisvrouw
Jenneken Leunk voornoemd in alle sijne na te laten, soo roerende als onroerende goederen, actien en
crediten, egeen in het groot of kleine uitgesondert, om daer mede te doen en te handelen na welgevallen.
Ende sij testatrice voorschreven geassisteert als voren institueert en nomineert wederom reciproque tot
haer eenige en universele erfgenaam haar lieve eheman Jan Volkerink voornoemd in alle haere nae te

laetene, soo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, egeene in het groote of kleine
uitgesondert, om eindelijk daer mede te doen en te handelen nae welgevallen. Nadat haer testatoren dese
haere uiterste willen en dispositie bescheydentlijk van woord tot woord was voorgelesen en haar gevraegt
sijnde of dit haer uiterste wille waere, soo hebben sij beyde daarop geandwoord van jae en daartoe
ongedwongen gekomen te sijn. Willende en begerende sij testatoren dat dese haere testamentaire uiterste
wille en meinige alsoo soude worden naegekomen, hetsij als een testament codicil gifte ter saake des
doods ofte onder den levendigen ofte soo en als in de kragtigste en bundigste forma rechtens sal kunnen
en mogen bestaen, schoon alle solemniteiten in desen niet waeren naegekomen. S.A.L. In waarheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemd dese getekent en gesegelt, gelijk de comparanten en de
mombaer voornoemd dese ook mede hebben getekent, edog alle geen cachet hebbende nog gebruikende
hebbe ick verwalter richter opgemeld op derselver speciale versoek dese mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 3 november 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de opregte waerheid dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Jan Leuvelink en Albert Stegeman
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Hendrik Oevink sijnde wel krank te bedde liggende edog bij
goeden en volkomen verstande. Overdagt hebbende de sekerheid des doods en onsekere uire van dien
ende niet gaerne uit dese weereld willende scheiden alvorens over sijne tijdelijke goederen hem van God
Almachtig genadiglijk verleent te hebben gedisponeert. Zoo is het dat hij comparant testator nae voor af
sijne onsterfelijke ziele in handen van God Almachtig sijnen Scheppel en Zaligmaker en sijn doode
ligchaem ter eerlijke begraffenisse bevolen te hebben. Tot zijn eenige en universele erfgenamen in alle
sijne nae te laeten goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten, geene in het groote of
kleine uitgesondert, nomineert ende institueert desselfs neeve ende nigte Jan Groot Leuvelink en
desselfs huisvrouwe Jenneken Oevink ende bij vooraflijvigheid desselfs wettige kinderen in hun ouders
plaatse om in egale portien te verdelen, mits en onder expresse conditie dat sijn testators genomineerde en
geinstitueerde erfgenamen uit derselver nae te laeten goederen ende met de dood te ontruimende goederen,
voor legaten sullen uitkeeren aan testators broeder Jan Scheper en desselfs beide neven Slagh Jan en
Berent Oevink of in cas van vooroverlijden desselfs kinderen en wettige erfgenamen, in egale portien in
drie te verdelen de somma van vijftig caroli guldens om door hem testator boven genomineerde ende
geinstitueerde erfgenamen uit de gereedste goederen nae derselver overlijden betaalt te worden. Voorts
legateert hij comparant testator op conditie als boven aen sijn neefjen Gerrit Groot Leuvelink, soon van
Jan Groot Leuvelink en vrouwe Jenneken Oevink, een stukjen land den Nieuwen kamp genaamt groot
ongeveer drie schepel gesaay tuschen Oevink en Rijtmans landen onder Marculo in desen weled. gerichte
kennelijk gelegen. En waarmede hij testator sijne uiterste wille en dispositie is sluitende. Ende nae dat
hem dit bovenstaande bescheydentlijk van woord tot woord was voorgelesen en ondervraegt off hij vrij en
onbedwongen tot dese sijne testamentaire dispositie en uiterste wille gekomen was, soo heeft hij verklaart
daartoe onbedwongen en met rijpen beraede gekomen te sijn. Willende en begerende derhalven dat dese
sijne uiterste wille en testamentaire dispositie nae sijnen doode kragt moge hebben en punctuelijk
agtervolgt worden, hetsij als een testament gifte ter saake des doods of onder de levende ofte soo en als
hetselve in de beste forma rechtens sal kunnen of mogen bestaan. Schoon alle solemniteiten in desen
gerequireerd wordende niet waeren agtervolgt. S.A.L. In kennis der waerheid hebbe ick verwalter richter
voornoemt dese nevens Hendrik Brinkmans als door comparant testator als schrijvens onervaren sijnde in
judicio versocht en gequalificeert, voor hem te tekenen en mij verwalter richter voor hem mede te segelen,
getekent en gesegelt.
Actum op het erve ende goed Groot Leuvelink onder Marculo gelegen den 11 october 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere dat
voor mij en ceurnoten de welke waeren Roeloff Lodewigh en Jan Snijders persoonlijk gecompareerd ende
erschenen is Egbert Lammertink sijnde wel krank te bedde liggende edog bij goeden en volkomen
verstande. Overdenkenden de swakheid des menschelijke levens, de sekerheid des doods ende de onsekere
uire van dien ende niet gaarne uit dese wereld willende scheiden, alvorens over sijne tijdelijke goederen

hem van God Almagtig genadiglijk verleent, te hebben gedisponeert. Zoo is het dat hij testator vooraff
sijne ziele aan God Almagtig sijn Schepper en Saligmaker en sijn doode ligchaam ter eerlijke
begraffenisse bevelende. Ende verders komende hij testator tot sijn uiterste wille ende nomineert ende
institueert tot sijn eenige en universele erfgenaam desselfs suster Grietjen Lammertink huisvrouw van
Hendrik Lammertink en in cas van vooroverlijden desselfs wettige kinderen in hun moeders plaatse in
alle sijne testators, soo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, geen in het groote of kleine
uitgesondert, met dese expresse conditie dat dese voor een legaat sal uitkeren een stuk land gelijk hij
testator met dese legaat aan desselfs broeder Gerrit Hiddink het soogenaamde halve Haverland,
waervan Willem Oink de andere halfscheid is toekomende tusschen Leuvelink en Sligtmans haverlanden
onder Marculo kennelijk gelegen. Voorts legateert hij testator nog aan Hendrik Wimerink sijn neeve
desselfs twee calmenten borst of hemdrokken en dan nog aan de armen van Marculo het gewas
sijnde rogge op het stukjen land agter het schot gelegen. Nae dat hem testator dit voorstaande van woord
tot woord bescheidentlijk was voorgelesen ende gevraegt of hij tot dese sijn uiterste wille en dispositie vrij
en onbedwongen gekomen was, soo heeft hij geandwoord van jae daer toe onbedwongen en met rijpen
berade gekomen te sijn. Willende en begerende derhalven dat dese sijne uiterste wille nae sijn dood in alle
poincten moge worden agtervolgt en kragt hebben, hetsij als een testamentair codicil gifte ter saeke des
doods ofte onder de levendige ofte soo en als hetselve in de beste forme rechtens sal kunnen of mogen
bestaan. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemd dese nevens Jan Elkink als
door testator, vermits schrijvens onervaren was versocht sijnde voor hem te tekenen en te segelen,
getekent en gesegelt, edog ook geen zegel hebbende door mij verwalter richter mede voor hem gesegelt.
Actum op het erve Lammertink den 31 januar 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere dat
voor mij en ceurnoten de welke waeren Berent Ribbers en Berent Bloemers persoonlijk gecompareerd
ende erschenen sijn de gebroederen Hendrik en Albert Mensink, sijnde de laaste wel siekelijk te bedde
liggende edog bij goeden en volkomen verstande. Overdagt hebbende de sekerheid des doods ende
onsekere uire van dien ende niet gaerne uit dese wereld willende scheiden om en aleer over haere nae te
laeten goederen hadden gedisponeert ende testament gemaakt. Zoo is het dat sij testateuren nae voor of
haere zielen aan God Almachtig hun Schepper en Saligmaker ende haere doode ligchamen ter eerlijke
begraffenisse bevolen te hebben. Met rijpen berade en uit redenen haar daartoe nominerende malkanderen
reciproque en instituerende tot derselver universele erfgenaam in alle desselfs goederen, soo roerende als
onroerende, actien en crediten, geen in het groote of kleine uitgesondert, wat name ook mogte hebben.
Voorts is testateuren uiterste wille en begeerte dat nae het overlijden van de laatste van hun beyden
volgende gespecificeerde goederen als hunne gerede goederen, peerden beesten, schapen, wagen en
ploeg, linnen en wollen, geen in het groote of kleine uitgesondert, soo als sig alsdan op het erve Mensink
sal bevinden. Mitsgaders haar derde part in drie hooymaaten genaamt de Rijt, den Bulner en de
Dondersmaate met het bouwland in de Rijt het Duischen land geheten, zijnde de eerste gelegen in het
Enterbroek en de twee andere parten in het Elsenerbroek. Nog haer sesde part in de Roemersche slagen in
het Enterbroek bij Veltens gelegen, sullen sterven en vererven op hunne (inwonende) nigte Harmina
Huiskes en desselfs eheman Harmen Letink of in cas van vooroverlijden desselfs wettige kind of
kinderen daar in deselve mits desen tot erfgenaam in en substituerende met de expresse conditie nogtans
dat daarvan voor een legaat sullen hebben uit te keren, gelijk testateuren mits desen ook legateren aan hun
nigte Jenneken Huiskes getrouwt aan Jan Jonkmans tot Rijssen of in cas van vooroverlijden aan
desselfs wettige kind of kinderen de somma van een hondert caroli gulden, als mede is testateuren uiterste
wille en begeerte dat die door de langst van hun beiden levende en komende te sterven verdere nae te laten
goederen als boven gespecificeert ende uitgedrukt sijn, sullen sterven en vererven op hunne naeste
vrienden en bloedverwanten nae rechten te verdelen. Nae dat aen haer testatoren dese haere disposotie en
uiterste wille van woord tot woord was voorgelesen en gevraagt of sulx haar uiterste wille was en daertoe
onbedwongen met rijpen berade gekomen te sijn. Versoekenden derhalven dat hetselve na haeren doode
effect moge gewinnen, hetsij als een testament codicil gifte ter saeke des doods ofte onder de levende ofte
soo en als hetselve in de beste forma sal kunnen of mogen bestaan. Des ten waeren oirconde hebbe ick

verwalter richter voornoemd dese getekent en gesegelt, gelijk de testatoren als schrijvens onervaren sijnde
dese ook eygenhandig hebben gehandmerkt ende geen cachet waeren hebbende door mij verwalter richter
op derselver versoek dese mede voor haar gesegelt.
Actum op het erve Mensink in Elsen den 30 april 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Jan Poel en Berent Flippesborg persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan ter Welle en desselfs huisvrouwe Fenne Leuvelink marito tutore
in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden met voorbedagten rijpen beraade
eygener vrije willens en om sonderlinge haar daertoe moveren redenen te cederen, te transporteren ende
over te dragen, sulx doende in en mits desen, alle derselver mobile effecten, inninge des huises,
gewassen op den lande, paerden, beesten, bouwgereedschappen, niets in het grote of kleine
uitgesondert. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van hun zoon Lammert ter Welle en
desselfss huisvrouwe Jenne Plasmans, soo veele jaeren bij haer in huis sijn geweest met dese expresse
conditie nogtans dat gemelde haar zoon en desselfs huisvrouwe comparanten den tijd haeres leevens
behoorlijk in eeten en drinken, kledinge en huisvestinge sullen onderhouden en alle jaar de boekweyte van
een half mudde land tot huire van comparanten tot een noodstuiver geven ende nae derselver overlijden
haar ook eerlijk en nabuirlijke wijse ter aerden doen bestelden ende die costen betalen, als mede ook alle
der comparantens schulden, hetsij heeren lasten aan hun landheer of waer en aan wien ook mogte weesen,
niets uitgesondert.
Hierop erschenen Lammert ter Welle en desselfs huisvrouwe Jenne Plasmans marito tutore, accepteren de
voorgemelde cessie door hun ouders aan haar gedaan. Met belofte om alle hetgeene door de cedenten
daarbij bedongen is punctuelijk te sullen agtervolgen en daer aen voldoen. Verbindende daarvoor hun en
derselver erven personen en goederen geene uitgesondert. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voornoemd dese nevens Harmen ten Poelyck als door de vier respective comparanten,
soo schrijvens onervaren sijnde in judicio versogt en gequalificeert voor haar samen te tekenen en te
segelen, getekent en gesegelt.
Actum op het plaasjen Welle in Harke den 8 februar 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de opregte waerheid dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Coenraet ter Swaak
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Anne Mathena weduwe van wijlen Derk ten Hekhuis in
het Elsenerbroek wonende, geassisteert met de ed. Jurrian Jalink als haar versogten en toegelaten
mombair, in desen sij gaande, staande en bij seer goeden verstande. Overdenkende de sterflijkheid des
menschelijken natuire, de sekerheid des doods en onsekere uire van dien ende niet gaarne uit dese wereld
willende scheiden alvorens over haere tijdelijke goederen haar van God Almachtig genadiglijk verleent en
te hebben gedisponeert. Zoo is het dat sij testatrice ter assistentie als vooren na haere dierbaere ziele aan
God Almachtig en sijne barmhartigheid om haar doode ligchaam ter eerlijke begraffenisse bevolen te
hebben. In de eerste plaatse revoceert, casseert, annuleert ende vernietigt mits desen, alle haere vorigen
testamentaire dispositien, makingen van wat aard off natuire ook sijn mogten. Ten tweeden soo institueert
en nomineert sij testatrice tot haar eenige en universele erfgenamen in alle haere nae te latene, soo
roerende als onroerende goederen, actien en crediten, geene in het grote of kleine uitgesondert, de
personen Tonis Scholten en desselfs toekomende vrouwe Geertjen Notteberg weduwe van wijlen Jan
Willem Coenderink en in cas van vooroverlijden van beide of een derselve, desselfs wettige kind of
kinderen soo uit dit houweijk mogte worden verwekt, als mede de welke reeds door wijlen Jan Willem
Coenderink en Geertjen Notteberg sijn geprocereert ende verwekt in des overleden plaatse, om in egale
portien te verdelen. Voorts pretegateerd sij testatrice voornoemd aan de kinderen van wijlen Jan Willem
Coenderink en Geertjen Notteberg, met namen Anna Dina, Jenneken en Egbert Coenderink jeder
de somma van vijftig caroli gulden om door haar testatrice geinstitueerde erfgenamen betaalt te worden
aan jeder kind wanneer koomt te trouwen en agtien jaeren oud sijnde behoorlijk verinteressen. Als mede
legateerd sij testatrice aan haar neeff Willem Matena en nigte Geertjen Matena jeder de somma van

drie ducaten ad vijff gulden vijff stuivers het stuk om door haar geinstitueerde erfgenamen uit de
gereedtse goederen voldaan te worden. Nae dat haar testatrice ter assistentie als vooren dese haere
testamentaire dispositie van woord tot woord bescheydentlijk was voorgelesen en gevraagt of tot dese
haere dispositie vrij en onbedwongen was gekomen, soo heeft sij geandwoord van jae daartoe
onbedwongen en met rijpen beraede gekomen te sijn. Willende en begerende derhalven dat dese haere
testamentaire dispositie en uiterste wille nae haeren dood in alle sijne poincten en clausulen sal worden
agtervolgt en effect sorteren moge. Hetsij als een testament codicil gifte ter saeke des doods ofte onder de
levendigen ofte soo en als in de beste en kragtigste forma rechtens sal kunnen of mogen bestaan. Sonder
arg ofte list. In waerheids oirconde hebbe ik verwalter richter voornoemd dese getekent en gesegelt, gelijk
de testatrice en haer mombaer dese ook mede hebben getekent en gesegelt, dog testatrice geen zegel
hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 6 october 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Egbert ter Worse en Waender Coelman persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Jan Wijmerink sijnde wel krank en te bedde liggende, edog bij goeden
en volkomen verstande, soo ons uiterlijk gebleken is. Overdagt hebbende de brosheid des menschelijke
leven, de sekerheid des doods ende de onsekere uire van dien ende niet gaarne uit dese weereld willende
scheiden, alvorens over sijne tijdelijke goederen hem van God genadiglijk verleent te hebben
gedisponeert. Zoo is het dat hij testator voornoemt nae alvorens sijne dierbaere ziele aan God Almachtig
sijn Schepper en Zaligmaker en sijn doode ligchaam ter eerlijke begraffenise bevolen te hebben.
Nomineert ende institueert tot sijn eenige en universele erfgenaam in alle sijne met de dood te
ontruymene en nae te latene goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten, niets in het groote
of kleine uitgesondert, desselfs lieve nigte Aaltjen Wijmerink dogter van wijlen Albert Wijmerink en
Jenneken Wijmerink eheluiden; met dese expresse conditie nogtans dat sij Aaltjen Wijmerink nae doode
van hem testator uit derselver gereedste goederen voor legaat sal uitkeren, gelijk hij testator legateert in
en mits desen, aan sijn lieve nigte ook Aaltjen Wijmerink genaamt dogter van wijlen Harmen
Wijmerink (Roesink) en Jenneken Wijmerink gewesen eheluiden een somma van vijftig caroly
gulden alsmede aan testators suster Jenneken Wijmerink voornoemd den tijd haeres levens laaten
trekken ende genieten, gelijk testator aan deselve mits desen ook legateerd, de jaerlixe interesse van een
capitael van vijftig caroly gulden soo Derk Brinkers onder Marculo wonende van testator op interesse
heeft. Naedat voorschreven testamentaire dispositie aan hem testator voornoemd van woord tot woord
distinct was voorgelesen en gevraegt sijnde off het dese sijne dispositie en uiterste wille onbedwongen
was gekomen, soo heeft hij geandwoord daar toe ongedwongen en met rijpen voorbedagten beraede
gekomen te sijn. Willende en begerende derhalven dat dese sijne testamentaire dispositie en uiterste wille
nae sijn dood in alle dese sal worden agtervolgt en kragt moge hebben, hetsij als een testament, codicil
gifte ter saake des doods ofte onder de levendigen ofte soo en als in de beste forma rechtens sal kunnen en
mogen bestaan. Schoon alle solemniteiten nae rechtens vereyscht wordende hier in niet waeren agtervolgt.
Sonder arg ofte list en in waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemd dese nevens Gerrit te
Zijthoff, als door comparant testator schrijvens onervaeren en geen zegel gebruikende sijnde in judicio
versocht en gequalificeert voor hem te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum op het erve en goed Wijmerink in de boerschap Harke den 15 november 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de opregte waerheid in en mits desen dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Gerrit Kistemaker en
Hendrik Loman persoonlijk gecompareerd ende erschenen zijn Harmen Montenij en desselfs
huisvrouwe Hendrikjen Dijkink, de laatste geassisteert met Derk Welmers als haar versogten en
gerichtelijk toegelaten mombaer in desen, zijnde zij comparante wel siekelijk te bedde liggende edog
neffens de eerste comparant bij goeden volkomen verstande, soo ons gebleken is. Overdagt hebbende de
sekerheid de doods dog de onsekere uire van dien ende niet gaerne uit dese wereld willende scheiden,
alvorens over haere tijdelijke goederen haar van God Almachtig verleent, te hebben gedisponeert. Zoo is

het dat hij testator en sij testatrice ter assistentie als vooren in de eerste plaatse revoceren, dooden en te
niete doen alle haare vorige makingen, testamentaire dispositien of wat name deselve mogten hebben en
waar ter plaatse ook mogten geschiet sijnde. Ten tweeden soo institueren en nomineren comparanten
testator en testatrice malkanderen reciproque de eerst stervende de langstlevende tot sijn eenige en
universele erfgenaam in alle desselfs nae te latene goederen, soo roerende als onroerende, geene in het
groote of kleine uitgesondert, mitsgaders actien en crediten wat name ook mogten hebben. Ten derden
geven en legateren sij comparanten testator en testatrice ter assistentie als voren om bijsondere redenen
aan haar lieve nigte Maria Dijkink dogter van Berent Dijkink een somma van vijff hondert guldens
waarvan de halfscheid ad twee hondert en vijftig gulden, nae aflijvigheid van een der comparanten, hetsij
testator of testatrice uit de gereedste goederen sal worden betaalt ende voldaan; ende de andere halfscheid
nae beide comparanten haar dood ende aflijvigheid. Voorts de kledinge hetsij linnen en wollen voorts na
aflijvigheid van haer testatrice aan gemelde haar nigte uit te keren. Nae dat hetgeen voorschreven staat aan
comparanten testator en testatrice bescheydentlijk en distinct was voorgelesen en gevraagt of tot dese haer
testamenaire dispositie en uiterste wille onbedwongen gekomen waeren, soo hebben sij beide verklaard
daartoe met rijpen berade en onbedwongen gekomen te sijn. Willende en begerende derhalven dat dese
haere testament en uiterste wille nae hun beider dood punctuelijk sal worden agtervolgt en effect sorteren,
hetsij als een testament codicil gifte ter saake des doods ofte onder de levendigen ofte soo en als in de
beste forma rechtens. Schoon alle solemniteiten niet mogten geobsineert sijn en sal kunnen en mogen
bestaan. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemd dese nevens de comparanten
testator en testatrice nevens derselver mombaer eygenhandig getekent een gesegelt.
Actum Marculo ten huise van den testator en testatrice den 2 juny 1758.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Hendrik Klein Wannink en Albert Sloot persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Jan Roelvink. Sijnde wel siekelijk edog bij goeden en volkomen
verstande soo ons uiterlijk gebleken is. Overdagt hebbende de brosheid des menschelijken leven, de
sekerheid des doods ende de onsekere uire van dien ende niet gaerne uit dese weereld willende scheiden,
alvorens over sijne tijdelijke goederen hem van God Almachtig genadiglijk verleent te hebben
gedisponeert. Zoo is het dat hij comparant nae alvorens sijn dierbaere ziele aan God Almachtig sijn
Schepper en Zaligmaker ende sijn doode ligchaam ter eerlijke begraffenisse bevolen te hebben. In de
eerste plaatse revoceert, dood ende te niete doet alle sijne voorgaande makingen, testamentaire dispositien
wat naame ook mogten hebben en waar ter plaatse opgericht sijn. Ten tweeden soo legateert en maekt hij
comparant testator aan desselfs broeder Lammert Mollemans in Verwoolde wonende en in cas van
vooroverlijden desselfs wettige kinderen onder haar in egale portien te verdelen de summa van een
hondert caroly gulden segge 100 gl. Ten derden aan de twee kinderen van comparants testator wijlen
broeder Gerrit Roelvink tot Deventer wonende een somma van twee hondert gulden in egale portien
te verdelen. Ten vierden aan desselfs suster Gerritjen Roelvink vrouw van Jan (nb er staat foutief
Gerrit) Assink tot Elsen en in cas van vooroverlijden aan derselver wettige kinderen in egale portien
te verdelen de somma van twee hondert gulden. Ten vijfden aan Hendrik Swaneman zoon van wijlen
Jan Swaneman en vrouw Aeltjen Roelvink in den Noordik wonende de somma van vijftig gulden.
Ten sesden aan de overige vier kinderen van gemelde wijlen Aeltjen Roelvink de somma van hondert
caroly gulden om in egale portien onder haar te verdelen. Ten sevenden aan de drie kinderen van Swier
Snellink en desselfs huisvrouw Maria Roelvink de somma van een hondert caroly gulden in egale
portien te verdelen. Ten agten aen Hendrik Roelvink zoon van Harmen Roelvink en Jenneken
Snellink desselfs grote kiste. Ende ten negenden of laatstelijk legateert en maakt comparant testator nog
aan gemelde Hendrik Roelvink ende desselfs broeder Willem Roelvink zoons van gemelde Harmen
Roelvink en Jenneken Snellink eheluiden, desselfs na te laten ymen soo en als sig bij derselver
overlijden bevinden om in egale portien te verdelen. Voorts nomineert en institueert hij comparant testator
tot sijne eenige en universele erfgenaam desselfs neeff en nigte Harmen Roelvink en Jenneken
Snellink eheluiden en in cas van vooroverlijden van beyde of een derselver wettige kind of kinderen in
des overledens plaatse, in alle sijne met de dood te ontruimen en na te latene goederen, actien en

crediten, geene in het grote of kleine uitgesondert wat namen ook mogten hebben, mits de voorgemelde
legaten aan jeder persoon of personen daar bij uitgedrukt uit de gereedste penningen en goederen sullen
hebben uit te keren ende te voldoen. Waermede comparant testator dese sijne testamentaire dispositie en
uiterste wille is sluitende en naedat hem deselve van woord tot woord seer distinctelijk was voorgelesen
en gevraagt sijnde of tot dese sijne testamentaire dispositie en uiterste wille onbedwongen gekomen was,
soo heeft hij verklaerd daartoe onbedwongen en met rijpen berade gekomen te sijn. Willende en
begerende derhalven dat deselve nae sijnen doode poinctuelijk sal worden agtervolgt en effect sal hebben,
hetsij als een testament codicil gifte ter saake des doods ofte onder de levendige ofte soo en als in de beste
forma rechtens sal kunnen en mogen bestaan. Schoon alle vereyscht wordende solemniteiten niet mogten
wesen agtervolgt. Sonder arg ofte list. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemd dese
getekent en gesegelt gelijk comparant testator dese ook mede eygenhandig heeft getekent edog geen
cachet hebbende nog gebruikende door Berent Jan Knape op derselver versoek voor hem mede gesegelt.
Actum op het erve en goed Roelvink in Stokkum den 14 july 1758.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Sligtman en Jan Lubbers persoonlijk gecompareerd
ende erschenen is Gerrit Haver zoon van wijlen Hendrik Scholte in 't Hof. Sijnde wel siekelijk edog
bij goeden en volkomen verstande soo ons uiterlijk gebleken is. Overdagt hebbende de sekerheid des
doods ende de onsekere uire van dien ende niet gaerne uit dese wereld willende scheiden, alvorens over
sijne tijdelijke goederen hem van God Almachtig genadiglijk verleent te hebben gedisponeert. Zoo is het
dat hij comparant testator vooraf sijne dierbare ziele aan God Almachtig sijn Schepper en Saligmaker en
sijne doode ligchaem ter eerlijke begraffenisse bevolen te hebben. Voor eerst dood ende te niete doet alle
hier voorgaande makingen, testamentaire dispositien wat name ook mogten hebben en waer ter plaatse
opgerigt sijn. Vervolgens institueert ende nomineert tot sijn eenige en unversele erfgenaam desselfs
swager Harmen ten Bos en desselfs huisvrouwe Jenneken Haever en in cas van vooroverlijden van
beide of een derselver, desselfs wettige kind off kinderen of derselver overleden ouder of ouders plaatse
om in egale portien te verdelen daer in deselve in dien gevalle en substituerende bij desen, in alle desselfs
nae te latene ende met de dood te ontruimenen, soo roerende als onroerende goederen, actien en crediten,
geen in het grote of kleine uitgesondert met dese expresse conditie nogtans dat sijne voornoemde
geinstitueerde of gesubstitueerde erfgenamen voor legaat sullen hebben, gelijk compareert testator aan
sijne lieve nigte Aaltjen ten Bos getrouwt aan Gerrit Hoevink de somma van vijf en twintig caroly
gulden ende in cas van vooroverlijden desselfs wettige kind of kinderen in egale portien te verdelen.
Naedat aan hem testator het geene voorschreven staat van woord tot woord bescheidentlijk was
voorgelesen ende gevraagt of dese sijne testamentaire dispositie en uiterste wille onbedwongen gekomen
was, soo heeft hij verklaerd daartoe onbedwongen en met rijpen berade gekomen te sijn. Willende en
begerende derhalven dat dese sijne testamentaire dispositie en uiterste wille nae sijn dood punctuelijk sal
worden agtervolgt ende effect hebben, hetsij als een formeel testament codicil gifte ter saake des doods
ofte onder de leevende ofte soo en als in de beste forma rechtens sal kunnen en mogen bestaan. Schoon
alle solemniteiten niet mogten wesen geobsineert. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voornoemd dese getekent en gesegelt gelijk comparant testator dese ook mede eygenhandig heeft
getekent ende vermits geen zegel hebbende nog gebruikende, door mij verwalter richter op derselver
versoek mede voor hem gesegelt.
Actum op het erve en goed de Kooye in Stokkemerbroek den 18 september 1758.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Gerrit Vennebekke en Gerrit Kloppers persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Roelof Wevers (Huiskes) en desselfs huisvrouw Gerritjen Brinkers,
de laatste in desen geassisteert met Hendrik Truikes als haar verkoren en ad hune actum gerichtelijk
toegelaten mombaer, sijnde de eerste comparant wel krank te bedde liggende edog beyden bij goeden
volkomen verstande. Overdagt hebbende de sekerheid des doods edog de onsekere uire van dien ende niet
gaarne uit dese wereld willende scheiden, alvorens over haere tijdelijke goederen, soo nog buiten die sijn

houwelijks voorwaerden of contract aan haar respective schoonzoon Willem Veltjan en vrouw
Hendrikjen Weevers bereeds sullen weggegeven sijn hebbende en verkregen, te hebben gedisponeert.
Zoo is het dat comparant testator en sij comparante testatrice ter assistentie als vooren malkanderen
reciproque de eerst stervende de langstlevende nomineert ende institueert in het vrugtgebruik de tijd
sijnes of haars levens van alle des eerststervende nae te laten goederen, actien en crediten, niets
uitgesondert. Vervolgens nomineren en institueeren testator en testatrice als haar eenige en universele
erfgenaam en nae doode van hun beiden te genieten in alle haere na te laten goederen, actien en crediten,
niets uitgesondert, haar lieve neeff Jan Weevers zoon van Hendrikjen Weevers, mits daarvan voor
legaat uitkerende, gelijk testator en testratrice legetaren mits desen, aan haar respective zoon en
dogter Egbert Weevers en Hendrikje Weevers of in cas van vooroverlijden aan derselver wettige
kind of kinderen de summa van tagchentig caroly gulden om in egale portien te verdelen. Naedat aan
hun testator en testatrice het geene voorschreven staat seer distinct was voorgelesen en gevraegt sijnde of
dit dese haare testamentaire dispositie onbedwongen gekomen waeren, soo hebben sij beide verklaerd
hiertoe onbedwongen en met rijpen berade gekomen te sijn. Willende en begerende dat dese haere
testamentaire dispositie en uiterste wille nae haaren doode poinctuelijk sal moeten agtervolgt en effect
hebben, hetsij als een testament codicil gifte ter saake des doods ofte onder de levendige ofte soo en als in
de beste forma rechtens sal kunnen en mogen bestaan en soo onvermoedelijk haar kinderen of eene van
desen hier tegens mogte hebben, soo institueren sij in dien gevalle deselve in de blote legiteme portie haar
nae rechten competerende. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemd dese
nevens de mombaer Hendrik Truikes, soo voor hem selfs als namens de comparanten testator en testatrice
schrijvende onervaeren sijnde en daartoe specialijk heeft gequalificeert, eygenhandig getekent en gesegelt,
edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor hem gesegelt.
Actum op het goed Weevers onder Stokkum den 23 december 1758.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Hendrik Kloots en Gerrit Kistemaker persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Montenij en desselfs huisvrouwe Hilleken Meengs, sijnde
sij Hilleken Meengs in desen nae dat van haar gemelde ehemans mombaerschap ontslagen was,
geassisteert met de ed. Derk Welmers als haar gerichtelijk en ad hune actum toegelaten mombaer ende de
eerste gecompareerde wel siek te bedde liggende edog bij goeden en volkomen verstande en dat sij
comparanten te samen overdagt hebbende de brosheid des menschelijke levens en de sekerheid des doods
ende de onsekere uire van dien ende niet gaarne uit dese wereld willende scheiden, alvorens over haare
tijdelijk goederen hun van God Almachtig genadiglijk verleent te hebben gedisponeert. Zoo is het dat sij
comparanten testator en testatrice en sij met assistentie als voren van hun dierbare zielen aan God
Almachtig hun Schepper en Saligmaker en hun stoffelijke ligchaemen ter eerlijker begraffenisse bevolen
te hebben, malkanderen reciproque den eerst stervende de langstlevende institueert en nomineert tot
derselven eenige en universele erfgenaam in alle desselfs nae te latene goederen, soo roerende als
onroerende, geene in het groote of kleine uitgesondert om door de langstlevende tot desselfs eigendom
gebruikende en te doen en laeten nae welgevallen. En hetgeen na doode van de langstlevende van beide
comparanten, hetsij testator of testatrice daar van mogten koomen over te schieten, als dan sal sterven
ende vererven de naaste vrienden, soo van testator en testatrice om in twee egale portien te verdeelen en
waeren sij comparanten testator en testatrice daar als dan in leven sijnde naaste vrienden in en
substituerende mits desen met dese expresse conditie dat haer gemelde geinstitueerde en gesubstitueerde
erfgenamen te samen voor legaat uit de gereedste goederen sullen uitkeeren aan de armen van Marculo
de summa van een hondert caroly gulden, gelijk sij comparanten aan gemelde armen legateren bij
desen. Naedat comparanten testator en testatrice het geene voorschreven staat van woord tot woord
bescheydentlijk was voorgelesen en gevraegt sijnde off tot dese haaren testamentaire dispositie en uiterste
wille vrij en onbedwongen gekomen waeren, soo hebben sij beide verklaerd daartoe met rijpen beraede en
onbedwongen gekomen te sijn. Willende en begerende derhalven dat dese testamentaire dispositie en
uiterste wille nae haeren doode punctuelijk sal worden agtervolgt en effect sorteren, hetsij als een
testament codicil gifte ter saake des doods ofte onder de levende ofte soo en als in de beste forma rechtens

sal kunnen en mogen bestaan. Schoon alle solemniteiten nae rechten vereyscht wordende niet mogten
worden geobsineert. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemd dese nevens
testator en testatrice geassisteert met haar mombaer eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Marculo den 20 december 1700 negen en vijftigh.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren burgmr Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Hendrik Vrielink in Harke wonende. Sijnde wel siekelijk edog bij
goeden en volkomen verstande soo ons uiterlijk gebleken is. Overdagt hebbende de brosheid des
menschelijken leven, de sekerheid des doods ende de onsekere uire van dien ende niet gaarne uit dese
weereld willenden scheiden, alvorens voor sijn tijdelijke goederen hem van God Almachtig genadiglijk
verleent te hebben gedisponeert. Zoo is het dat hij comparant testator na alvorens sijn dierbaere ziele aan
God Almachtig sijn Schepper en Saligmaker ende sijn doode ligchaem ter eerlijke begraffenisse bevolen
te hebben. In de eerste plaats revoceer, dood of te niete doet alle sijne voorgaande makingen, testamentaire
dispositien wat name dese ook moge hebben en waar ter plaatse gemaakt ende opgerigt sijn. Ten tweeden
geeft ende maakt hij testator aan sijn lieve huisvrouwe Mechtelt Boerkamp den tugt en vrugtgebruik
van alle sijne nae te laten, soo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, soo gedurende
haar leven lang te hebben ende te genieten. Ten derden nomineert ende institueert hij testator tot sijn
eenige en universele erfgenamen in alle sijne nae te laten goederen, soo roerende als onroerende,
actien en crediten, desselfs twee zoons Harmen en Jan Vrielink genaamt bij gemelde sijn huisvrouwe
in echte verwekt om deselve nae overlijden van gemelde sijn huisvrouwe te gebruiken ende te genieten
ende in cas van vooroverlijden van een van beiden de langstlevende mits daarvan uitkerende aan
testators andere vijff (genoemd 4!) kinderen met namen Jan, Jan Hendrik, Derk en Jenne Vrielink
bij wijlen sijn eerste huisvrouwe Maria Vrijlink in echte verwekt, de bloote legitime portie haar nae
rechten competerende en waarin hij testator ter deselve tot sijn erfgenaamen institueert. Nadat aan hem
testator het geene voorschreven staat en hem was voorgehouden en gevraagt of daartoe onbedwongen
gekomen was, heeft hij geandwoord daartoe onbedwongen met rijpen berade gekomen te sijn. Willende en
begerende derhalven dat dese sijne testamentaire dispositie en uiterste wille nae sijnen doode kragt en
effect mogen hebben, hetsij als een testament, codicil gifte ter saake des doods ofte onder de levendigen
ofte soo en als in de beste forma rechtens sal kunnen en mogen bestaan. Schoon alle desen selve wordende
solemniteiten niet in desen weesen geobsineert. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter
voornoemd dese neffens de heer procurator Christoffer Hulsken als door comparanten testator in judicio
gequalificeert sijnde, vermits om ende de testateur sijn hand niet schrijven kunnende voor hem te tekenen
en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 23 may 1760.
Actum Goor den 2 july 1762.
Verwalter richter dr Joan Jalink. Assessoren burgmr Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff.
Compareerden de heer Francois de Wolff en vrouwe Aleida Dumbar eheluiden. Zij comparante in dese
pro forma judicio als geadsisteert met den heer procurator Christiaan Hulsken en verklaaren beide te
saamen en met gemeene bewilliginge te casseren ende te revoceren, casserende en revocerende kragt
deses, soodanen onderhants testament als comparanten den 16 may 1758 opgerigt en beslooten aan de
gerichte van Kedingen overgegeven hebben, gevende wijders elkanderen over en weeder de volle magt
om over des eener en des anderens goederen hun uiterste wille en yder bij separate delen soodanigh te
kunnen en moogen disponeren als een ygelijk van comparanten sal te raade worden met versoek van
prothocollatie om te strekken naar behooren.
Ik procurator Berend Jan Knape wegens Hooger Overigheid Gesubstitueerde Verwalter Richter van
Kedingen doe cond en certificeere kragt deses dat voor mij en ceurnooten als waren Jan Wannink en Dries
Plasmans persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Harmen Hunger sijnde ziek en bedlegerig edog sijn
verstant en wetenschap wel hebbende, dogh overdenkende de sekerheyd des dood en de onsekerheyt van

de tijd wanneer, liever niet eerder uit dese werelt willende scheyden, alvorens over sijne nae te latene
goederen te hebben gedisponeert. Zoo is het dat hij testateur na alvorens sijn lichaam ter eerlijke
begravinge versogt te hebben en bij desen casseert, annuleert en vernietigt al sodaane testamentaire
dispositien als voor desen gemaakt heeft. Legateert in de eerste plaatse de testateur een zomma van
dertigh guldens en het halve linnen en wullen met de halve kiste, zoo tot sijnen lijve is behorende en
het linnen dat in voornoemde kiste gevonden word aan Theunis Wolberink. Makende vervolgens tot
sijn eenige en universele erfgenamen Jan Hunger, Jenneken Hunger en Maritjen Hunger als ook de
kinderen van Hendrik Nijmeyer met namen Theunisken, Jan en Egbert Nijmeyer. Soo dat de drie
voornoemde kinderen van Hendrik Hunger voornoemt en geteelt door testateurs wijlen vrouw, de
halfscheyd soo van roerende als onroerende goederen, ten vollen sullen trekken en genieten. Gelijk ook de
kinderen van Hendrik Nijmeyer bovengenoemt de andere halfscheyt sullen trekken; edogh sullen deselve
uit de halfscheyt van voornoemde legaat aan Theunis Wolberink gemaakt, daaruit alleen moeten uitkeren
en betalen. Waarmede den testateur nadat hem dese eindelijk en van woort tot woort was voorgelesen en
gevraagd of hij dese sijne testamentaire dispositie vrij en onbedwongen was gekomen en geantwoord van
jaa. Begerende dat deselve na sij dood in alle dese delen sal worden geobserveert en naegekomen, hetsij
als een testament codicil of zoo als best sal konnen bestaan en ten uitvoer gebragt worden, dese sijne
uiterste wil sluitende. Des ten waaren oorkonde hebbe ik gesubstitueerde verwalter richter voornoemt,
dese getekent en gesegelt en terwijl de testateur niet konde schrijven of cachet gebruikende, heeft Hendrik
Jalink voor den testateur daartoe versogt, dese mede getekent en gesegelt.
Actum op de plaatse Hunger in Stockem den 14 december 1763.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Hendrik Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Altink alias Harmen Wevers en desselfs tweede huisvrouw
Janna Meenderink, sijnde sij comparante in desen, nae dat van haar ehemans mombaerschap ontslagen
was, geassisteert met Christiaan ten Zijthoff als haar versogten en ad hune actum toegelaaten mombaer en
de eerst gemelde comparant wel sieklijk sijnde edog bij goeden en volkomen verstande. Ende sij
comparante te samen overdagt hebbende de brosheid des menschelijken leven, de sekerheid des doods
ende de onsekere uire van dien ende niet gaarne uit dese weereld willende scheiden, alvorens over hare
tijdelijke goederen te hebben gedisponeert. Zoo is het dat sij comparanten testator en testatrice ter
assistentie als voren vooraf revoceren en doen bij desen te niete alle haere vorige testamenten en
makingen hoe ook gemaakt en waar ook ter plaatse opgericht. Vervolgens malkanderen reciproque
maken en geven de eerststervende aan de langstlevende de tucht van alle sijne of haare nae te latene
goederen, actien en crediten, geene uitgesondert van wat aard en natuire of waar ook gelegen mogten sijn
en door de langstlevende den tijd sijnes of haeres levens nae lijftuchts regte te besitten ende te gebruiken.
Ende dan komende tot erfgenaam stellinge, zoo institueren en stellen sij comparanten bij desen tot haar
eenige en universele erfgenaam in alle haere nae te latene goederen en nalatenschap, actien en
crediten, geene uitgesondert van wat aard of natuire dan ook sijn mogen of waar gelegen, haar zoon
Arent Altink egte zoon van comparantens testator bij wijlen sijn huisvrouw Anne Weevers verwekt
ende bij vooroverlijden van haar gemelde zoon sijn wettige kind of kinderen en bij gebrek van dien hun
wedersijds naaste bloedverwanten om in twee egale portien te verdelen als namentlijk de eene halfscheid
aan testators ende de andere halfscheid aan testatricen sijde voorbehouden, de tugt daarvan aan de
langstlevende van comparanten invoegen hiervoren gemaakt en gegeven. Zoo dan nog dat hij aldien haar
geinstitueerde erfgenaam of derselver descendenten of in cas van vooroverlijden de gesubstitueerde
erfgenamen hier mede onverhopelijk niet mogte of mogten te vreeden zijn ende tegens de gemaakte tugd
wilde of wilden aangaan ende deselve het wisten indien cas de sodane wel uitdrukkelijk bij desen bij titul
van institutie tot erfgenaam stellen en verklaren in de blote legitime portie nae rechten competerende en
voor het overige ontervende en bij de andere willige egalijk genoten te worden. Nae dat aan comparanten
testator en testatrice hetgeene voorschreven staat van woord tot woord bescheydentlijk was voorgelesen en
gevraegt off dit dese haere testamentaire dispositie en uiterste wille vrij en onbedwongen gekomen waeren
soo hebben sij beyde verklaard daartoe onbedwongen met rijpen berade gekomen te sijn. Willende en

begerende derhalven dat dese testamentaire dispositie en uiterste wille nae haaren doode effect moge
sorteren, hetsij als een testament codicil gifte ter saake des doods ofte onder de levendigen of soo als best
nae rechten sal konnen en mogen bestaan. Des ten waeren oirconde hebbe ick verwalter richter
voornoemd dese beneffens Gerrit ten Zijthoff als door comparanten schrijvens onervaren en geen zegel
gebruikende in judicio gequalificeert voor haar alle te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 2 juny 1764.
Ik procurator Berend Jan Knape wegens Hooger Overigheid Gesubstitueerde Verwalter Richter van
Kedingen doe cond en certificeere kragt deses dat voor mij en keurnooten welke waaren Berent Scholten
en Jan Scholten persoonlijk gecompareerd ende erschenen zijn de ed. Tobias van Vucht en desselfs
huisvrouw Johanna ten Zijthoff, de laatste geassisteert met den predicant Hoseas Slaterus als haarer
verkorenen en in desen toegelaten mombair, zijnde gezond van lichaam en haar verstant wel hebbende. In
overweging genomen hebbende de broosheyd en vergankelijkheit deses leevens, de sekerheid des doots en
de onsekere uire van dien, dog niet graag uit dese wereld willende scheyden, alvorens over haar tijdelijke
goederen haar van Godt genadiglijk verleent, te hebben gedisponeert ende getesteert, soo als in dese
provintie waren hebbende zonder hier door eenige veranderinge te willen hebben gemaakt in haare
testamentaire dispositie zoo reets voor lange is geschiet in de stad Amsterdam en over haar goederen soo
in die provintie sijn hebbende staan maar deselve willen hebben en houden in haar volle kragt en waarde.
Zoo is het dan dat hij testator en sij testatrice geassisteert als vooren en na alvorens haar ziel in de handen
van Godt haaren Schepper en voldoende aanbevolen hebbende en haar lichaam ter eerlijke begraffenisse
elkanderen reciprocquelijk institueren in zijn of haare goederen zoo in dese provintie zijn hebbende.
Stellende dus den testator tot zijn enige en universele erfgenaam zijn huisvrouw voornoemt in alle desselfs
bij de doot te ontruimende goederen, zoo roerende als onroerende, actien en crediten, niets uitgesondert en
met expresse uitsluitinge van alle anderen gelijk dan ook de testatrice ter assistentie als vooren, stelt en
institueert tot haar enige en universeele erfgenaam haar man voornoemd in alle harer bij de doot
ontruimende goederen, roerende en onroerende, actien en crediten, niets uitgesondert en expresselijk bij
desen alle andere daarvan uitsluitende. Waar mede dan den testator en de testatrice nadat haar dese van
woord tot woord bescheydentlijk was voorgelesen en gevraegt off zij tot dese haare testamentaire
dispositie onbedwongen en met voorbedagten rijpen raade waaren gekomen en geandwoord hebbende dat
zij daartoe onbedwongen en met voorbedagten rijpen raade waaren gekomen, haare uiterste wille zijn
sluitende. Begeerende dat deselve naa doode volkomelijk worde agtervolgt en nagekomen. Des ten waeren
oorconde heb ik gesubstitueerde verwalter richter voornoemt dese nevens den testator en testatrice mede
den testatricen verkoren en toegelaten mombaer, eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum in carspel Goor den 27 november 1764.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de opregte waarheid dat voor mij en ceurnoten als waeren Jan Boesink en Jan Aalbrink gecompareerd en
erschenen is Frerik Meyer de welke wel siek en krank zijnde, edog bij goeden en volkomen verstande
soo ons uiterlijk gebleken is. Overdagt hebbende de swakheid des menschelijken levens, de sekerheid des
doods ende de onsekere uire van dien ende niet gaarne uit dese wereld willende scheyden, alvorens over
sijne tijdelijke goederen hem van God Almagtig genadiglijk verleent te hebben gedisponeert. Zoo is het
dat hij testator nae vooraf zijn ziele aan God Almagtig zijn Schepper en doode ligchaam ter eerlijke
begraffenisse bevolen te hebben, tot zijn uiterste wille en testamentaire dispositie mits desen te doen,
nomineert ende institueert tot sijn eenige en universele erfgename in alle sijne met de dood te
ontruimen goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten, geene in het groote of kleyne
uitgesondert, desselfs suster Hendrina Meyer getrout aan Jan Meyer thans op de plaatse Meyers
wonende ende in cas van vooroverlijden desselfs wettige kinderen in denselve plaatse in egale portien te
verdelen. Naedat aan hem testator de bovenstaande bescheydentlijk van woord tot woord was voorgelesen
ende gevraagt of hij onbedwongen tot dese sijne dispositie en uiterste wille gekomen was, soo heeft hij
daar op geantwoord daartoe onbedwongen en met rijpen beraade gekomen te sijn. Willenden en begerende
derhalven dat dese sijn testamentaire dispositie en uiterste wille nae sijnen dood kragt moge hebben, hetsij

als een testament codicil gifte ter saeke des doods ofte onder levende ofte soo en als hetselve in de beste
en bestendigste forme regtens sal kunnen en mogen bestaan. Sonder arg ofte list in waarheids oirconde
hebbe ik verwalter richter voornoemt dese nevens den heer proc. Christiaan Hulsken als door hem testator
in judicio versogt en gequalificeert sijnde, vermits hij testator schrijvens onervaren zijnde nog segel
gebruikende was, voor hem te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum op de plaatse Meyers in Elsen den 24 september 1766.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten als waeren Jan Sprokreeff en Harmen Phlipsborg gecompareerd en
erschenen zijn Hendrik Assink en desselfs huisvrou Grietjen Roelofsen, sijnde sij comparante in desen
naedat van haere ehemans mombaerschap ontslagen was, geassisteert met Jan ten Philipsborg als haeren
versogten en ad hune actum toegelaeten mombaar en de eerst gemelde comparant wel siekelijk dog
gaende en staande en bij goeden en volkomenen verstande soo ons uiterlijk gebleken is en sij beyde
comparanten te samen overdagt hebbende de brosheyd des menschelijken levens, de sekerheyd des doots
en de onsekere uire van dien en niet gaerne uit dese wereld willende scheyden, alvorens over haere
tijdelijke goederen haar van God Almagtig genadiglijk verleent, te hebben gedisponeert. Zoo is het dat sij
comparanten testator en testatrice ter assistentie als voren in de eerste plaats revoceren, dood en te niete
doen alle haere vorige makingen hoe ook genaamt waer ook ter plaatse en wel in specie haar huwelix
voorwaerde, voor soo verre tusschen hen beyden betrekkelijk is, en tot enig nadeel van deese haere te
maekene dispositie soude kunnen strekken. Ten tweden nae voor aff haere onsterfelijke ziele aan God
Almagtig hun Schepper en Saligmaker en haar doode lichaam ter eerlijke begraffenisse bevolen te hebben,
nomineren en institueren sij comparanten testator en testatrice ter assistentie als voren, malkanderen
reciproque den eenen den anderen of den langstlevende in alle haere nae te latene goederen, soo
roerende als onroerende, actien en crediten, geene in het groote of kleine uitgesondert, mits dat hij testator
ingevalle testatrice eerst mogte komen te overlijden daar van sal uitkeren aan desselfs respective
vader Arent Roelofsen de legitime portie hem nae regten competerende en gemelde haar vader daar in
tot erfgenaam instituerende bij desen. Waarmede testator en testatrice ter assistentie als voren dese haer
uiterste wille sijn sluitende en nae dat haer die distinctelijk van woord tot woord was voorgelesen hebben
sij verklaert daertoe onbedwongen en met rijpen berade gekomen te sijn. Begerende dat nae haeren doot
moge agtervolgt en naegekomen worden, hetsij als een formeel testament, codicil gifte ter saake des doods
of onder de levenden of soo en als andersints in de beste forme regtens sal kunnen en mogen bestaan.
S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voornoemd dese getekent en gesegelt gelijk de ed.
Hendrik Jalink als door comparanten testator en testatrice schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende
sijnde, in judicio gequalificeert voor haer te tekenen en te zegelen en testarices mombaer voornoemd dese
ook mede hebben getekent en gesegelt.
Actum in Elssen op de plaats van Hendrik Assink den 23 july 1767.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadhouder van de provintie van Overijssel en de Rigter van Kedingen doe cond en
certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Joost Croon en Mighiel Ruerkink
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Harmen Meenderink te Marculo, in soo verre ons is
gebleken bij sijn volkomen kennisse en verstand sijnde. Verklarende hij comparant rijpelijk overwogen
hebbende de zekerheid des doots ende de onsekerheid van de tijd en uure van dien, niet gaarne van hier
willende scheiden, voor en aleer hij comparant over sijne tijdelijke goederen die God hem in sijn leven
gegeven en verleend heeft tusschen sijne kinderen en erfgenamen die naa comparants doot sullen overig
sijn, ter voorkominge van alle incomdemniteiten en disputen eene schikkink en dispositie hadde gemaakt.
Soo is het dat hij comparant naa sijne onsterflijke ziele in handen van sijne Schepper bevolen te hebben
ende begerende dat deszelfs doode ligchaam door comparant haer in naebenoemde erfgenaam of
erfgenamen op eene eerlijke wijse ter aarde bestelt wordt en wel in diervoegen als men gewoon aldaar
iemand te begraven doen treed tot de dispositie en uiterste wille selven. Soo is comparants begeerte
eerstelijk dat Jan Oongs ende desselfs huisvrouw Willemken Meenderink thans op Meenderink

woonende sullen sijn de eenige en universele erfgenaam van alle desselfs door comparants dood
ontruimende goederen en nalatenschap onder beding. Ten tweeden dat sij de testator in kost en drank,
linnen en wullen, naa huis vermogen sullen onderhouden. Ten derden als mede dat Jan Oongs ende
desselfs huisvrouw Willemken Meenderink sullen geven en uytkeren naa testators overlijden als volgt.
Ten vierden aan testators nigte Geertruid Meenderink hondert gulden. Ten vijfden aan testators neef
Jan Lubbers genaamt twee hondert vijftig gulden. Ten sesden aan testators nigt Aaltjen Meenderink
nu Diekink hondert en vijftig gulden. Ten sevenden aan de ses kinderen nagelaten door testators
nigte Fenneken Meenderink in egt gehad hebbende Jan Voordes te samen hondert gulden. Ten
agsten sal testators nigt Grietjen Wiemerink genaamd behouden en profiteren tot haare erfenisse van
testator hier in benoemd de 170 gld die hij testator haar op interes gedaan heeft en verders niet meer
konden pretendeeren. Ten negenden behoudt testators nigt Jenneken Heuten de hondert daalder die
den testator aan haar Jenneken Heuten geleent heefd. Ten tienden sullen sij Jan Oongs en Willemken
Meenderink nog geeven en uytkeren aan Hilleken Diekink waarvan vader geweest is Jan Diekink en
moeder Jenneken Diekink en thans op Meenderink woonende, de somma van hondert guldens alle deese
hierin benoemde pennningen die door Jan Oongs en Willemken Meenderink moeten worden gegeven en
uytgekeert, sijnde guldens van 20 stuiver het stuk. Naa dit voorenstaande aan testator van woord tot woord
duidelijk klaar en bescheydentlijk is voorgelesen heeft hij testator verklaart dat dit sijn laatste en uyterste
wille was en daartoe vrijwillig sonder de minste aanspieringe getreden en gekomen te sijn en hij testator
hier mede deese sijne uyterste wille sluitende. Begerende dat deselve in alle deele agtervolgt mogen
worden als een bundig testament ofte codicil gifte ter saake des doots ofte soo als die best naa regtens
bestaan en effect sorteren kan onder de levendigen. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik richter
voornoemd dese neffens Joost Croon die daartoe in juditio versogt is eigenhandig getekent en comparant
geen zegel gebruikende heb ik voor hem en mijn gesegelt.
Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 4 juny 1768.
Ik Joan Henrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere
mits deesen dat voor mij en assessoren als waeren Jan Klein Aaftink en Jan Hegeman persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is de scholte Jan Aaftink sijnde wel siekelijk edog bij volkomen verstande
zoo ons uiterlijk gebleken is. Overdagt hebbende de brosheid des menschelijken levens, de sekerheid des
doots en de onsekere uire van dien en niet gaerne uit deese wereld willende scheyden, alvorens over sijne
tijdelijke goederen soo hem van God Almagtigh genaadiglijk zijn verleent, te hebben gedisponeert. Soo is
het dat hij testator bij deesen stelt in alle derselver bij doode nae te laeten goederen, soo roerende en
onroerende geene uitgesondert, tot zijn eenige en universele erfgenaamen derselver susters dogters
sijnde kinderen van Jan Meyer en vrouw Hendriena van den Boom met naeme Hendrikjen en Aale
Meyers en derzelver erflijk te behouden. Met deese expresse conditie nogtans dat hij testator bij deese wel
expres aen zijn lieve huisvrouw Aale Huiskes van voren sijn vermaakte goederen begunstigt in de
tugt en vrugtgebruik om dezelve den tijd hares levens te kunnen gebruiken en ten haere dienste genieten
en dan nog nae doode van dezelve aan zijn bovengenoemde erfgenaemen vervallen en in eygendom
overgaan. Nae dat aan comparant testator hetgeen voorschreven staat van woord tot woord
bescheydentlijk was voorgelesen en gevraagt of tot dese sijne testamentaire dispositie en uiterste wille vrij
en onbedwongen gekomen is, zoo heeft daarop geandwoord daartoe ombedwongen met rijpen berade
gekomen te zijn. Willende en begerende derhalven dat deese sijne testamentaire dispositie en uiterste wille
nae sijnen doot effect mag sorteren, hetsij als een testament codicil gifte ter zaake des doots ofte onder de
levendige ofte soo als best nae regten zal komen en mogen bestaan. Des ten waaren oirconde hebbe ik
verwalter richter voornoemd deese neffens de heer proc. Christiaan Hulsken die daartoe van comparant in
judicio is gequalificeert om voor hem te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt.
Actum op het erve Aaftink in Elssen den 15 october 1768.
Ik Joan Henrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere
mits deesen dat voor mij en assessoren als waeren Hendrik Jalink en Gerrit ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Derk Letink (Mensink) en desselfs huisvrouw Jenneken Letink

(Hegeman) in het Elsenerbroek woonagtig en de laaste comparante in deesen geassisteert met Jan ten
Zijthoff als haeren versogten en ad hune actum toegelaten mombaer. Sijnde sij comparanten beyde gaende
en staende en bij goeden volkomen verstande soo ons uiterlijk gebleken is. Overdagt hebbende de
sekerheid des doots, dog de onsekere uire van dien en niet gaerne uit deese wereld willende scheiden,
alvorens over haere tijdelijke goederen soo haar van Godt Almagtigh genaediglijk zijn verleent te hebben
gedisponeerd. Zoo is het dat zij comparanten testator en testatrice ter assistentie als vooren, malkanderen
reciproque de eerst stervende aan de langstlevende de tugt en vrugtgebruik van alle sijne ofte haere
nae te laten goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten, geene uitgesondert van wat aart en
natuire deselve ook mogte weesen of zijn om door den langstlevende den tijd sijnes off haeres levens aan
lijftugts regte te besitten en te gebruiken. En dan intreedende tot erfgenaamen stellinge soo institueren en
nomineren testator en testatrice ter assistentie als vooren, tot hun eenige en universele erfgenamen in
deesen naevolgende personen als eerstelijk soo maaken en geeven sij den haeren zoon Harmen
Letink nu Philipsborg de halfscheid van het huis en bijgelegen landen van het halve Koekkoek of
Hoekebroek genaamt en de halfscheid van twee dagwerken hooyland de Aaftink mathe genaamt. Ten
tweden zoo maaken en geven testator en testatrice ter assistentie als voren, aan de kinderen van hun
overleden dogter Jenneken Letink sijnde getrouwd geweest aan Berent ten Zende met naamen Jan,
Harmine, Hendrik en Jannes ten Zende de andere halfscheid van het huis en bijgelegen landen van
het halve Hoekebroek of Koekkoek genaamt, als mede de andere halfscheid van de twee dagwerken
hooyland de Aaftink mathe genaamt. Maekende dan verders testator en testatrice ter assistentie als vooren,
aan haaren zoon Jan Letink de summa van drie ducaten of zoo hij dan niet meede mogte te vreeden
weesen so ontvangt hij de legitime portie soo hem nae regten is competerende. Voorts soo legateren
testator en testatrice als voren aan haere nigte Harmina ten Zende twee hondert caroli guldens soo op
intresse gedaen sijn, aan Derk [Oonks] in Elssen principaals lakens, 2 bedden neffens het onderste den
[leuven], als mede de blote kiste van testatrice Jenneken Letink mits sullende haere nigte Harmina ten
Zende bij voorgenoemde testatoren soo lange een van beyden in leeven mogte meesten verblijven en ten
huisbeste helpen arbeyden. Zullende dan het overige dat in de kiste van gemelde testatoren bevonden ende
deelbaar weesen aen alle deese hiervoren geinstitueerde erfgenaemen en ten het mogelijke binnen dat alle
die hiervoren gemelde kinderen van Jenneken Leetink en Berent ten Zende zonder leevens erven nae te
laten mogten komen te sterven, zullende in dien van het halve goed soo aen de kinders vererven op haere
zonen Harmen Philipsborg en Jan Leetink maar soo het gehouden dat eene of meer was den voornoemde
kinderen mogten komen te sterven sonder levige erven zoo zal het van den eenen op die anderen tot de
langstlevende toe vererven en versterven.Waarmede testator en testatrice deese haer uitertse wille sijn
sluitende en nae dat haer die distinctlijk van woord tot woord was voorgelesen, hebben sij beyde verklaard
daertoe onbedwongen en met rijpen beraede gekomen te zijn. Begerende dat hetzelve nae haeren doode
moge agtervolgt worden, hetsij als een formeel testament codicill gifte ter zaake des doots ofte onder de
levendigen ofte zoo als in de beste forme regtens zal kunnen of mogen bestaan. In waerheids oirconde
hebbe ik verwalter richter voornoemd deese neffens de ed. Cornelis Soeters die daer toe van de
comparanten vermits deselven schrijvens onervaeren en geen zeegell gebruikende waeren, in judicio is
gequalificeert voor hen te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 22 decembris 1768.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadhouder van de provintie van Overijssel en de Rigter van Kedingen doe cond en
certificeere kragt deses dat voor mijn en ceurnoten als waaren Joost Croon en Frerik Wibbelink alias
Frerik Hendrikus persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Willemken Hallers weduwe van wijlen
Garrit Berentsen in deesen geassisteert met Hendrik Loos of Looman als haere dese in juditio versogten
en toegelaten mombaer, wel siek sijnde maar egter gaande en staande soo ons uiterlijk gebleken is bij haar
kennisse en verstande hebbende en bij haer self overwegende de brosheid en swakheid des menschelijke
levens en de sekerheid des doots en de onsekerheid van de tijd en uire van dien ende niet gaarne van hier
willende scheiden, voor en aleer over haare tijdelijke goederen in soo verre hadde aan haar in zijne gunst
gegeven heeft dien zij sterven sal soo en naa te laaten te hebben gedisponeert, daar door alle dispositien en

in andere eersten die ... na haare overlijden over deselve tussen haare kinderen en in bijsonder en sodaane
erfgenaamen tot generaal ... souden kunnen ontstaan en soo is het dat zij testatrice nae haar onsterfelijke
ziele in handen van God haarer Schepper bevolen te hebben nae haar doode haar ontzielde lighaam ter
eerlijke begraffenis aan haar testatrice nagelatene erfgenamen. Soo is het dat sij testatrice ter assistentie als
voren den thans .. gevonden heeft .... door de doot ontruimende goederen bij deese testamantaire dispositie
daar over te disponeren en nomineren als volgt. Eerstelijk revoceert, casseert en te niete doet zij testatrice
ter assistentie als vooren alle haare testamentaire disposities, schikkinge of makinge hoe dan ook genaamt
waar ter plaatse ook gemaakt, gepasseert en opgerigt. Ten tweeden legeert sij testatrice dat haare 5
kinskinderen waarvan vier de naam dragen van Willem van alle haare tijdelijke goederen geene
uitgesondert gesegte als ten eenenmale den dus volkomen gedurende den tijd haares levens meeste
te sijnen verblijven. Ten derden begeert sij testatrice dat haare vijff kins kinderen waarvan vier de
naam dragen van Willem zijnde den eenen een zoon van Harmen Berentsen, den tweeden een zoon
van wijlen Janna Berentsen in egt gehad hebbende wijlen Garrit van Schepen, de vierde een zoon
van wijlen Hendrik Berentsen en den vijfden een zoon van wijlen Anna Berentsen in egd gehad
hebbende Garrit Swierink, also sullen genieten en profiteren uyt haar door de doot na te latene
goederen de somma van 25 gl ad 20 stuiver het stuk, makende onder haar vijf te samen f 125 diergelijke
caroly guldens. Ten vierden zal ieder van deese kins kinderen hare portie ad 25 gl door desselfs ouders
moeten worden uytgetelt zoodra zij den leeftijd van 25 jaaren sullen hebben bereikt. Ten vijfden indien het
gebeurde dat deese kins kinderen zooals vermeld ongehuwd of ongetrouwdt mogten komen te sterven en
dus geen egte kinderen nalatende, sullen sodanige 25 gl van dat kints kint welke overleden zal zijn
wederom retourneren en vervallen en dus ten voordele zijn van die inboedel waaruyt deselve gekomen zij.
Ten sesden is haare testatrice begeerende en uiterste wille dat het dogtertjen of meisjen van Harmen
Berentsen Reintjen genaamt ter oorsake van haar ongelukkige toestand sal genieten en profiteren
de summa van 50 gld eens vooraf als sijnde een interesse van die aan haar testatrice bij huwelijks
voorwaarden relatie tot deselve op den 7 mey 1752 opgerigt is belooft en toegesegt door wijlen haar zoon
Hendrik Berentsen. Ten sevenden meld sij testatrice dat haar eenig en universele erfgenaam hare
kinderen met namen Harmen Berentsen, Derk Berentsen en Jan Berentsen en verders de kinderen
van wijlen haaren zoon Hendrik Berentsen als koomende in wijlen haar vaders plaats en kunnen dus
onder haar allen uyt desen boedel niet meer genieten en profiteren dan ieder der 3 vorengenoemde
kinderen hooft voor hooft hier uyt genieten en profiteren en makende dese voor haar allen een vierde part
van deesen gehelen boedel. Ten agsten alsoo de kinderen van testatrices wijlen dogter Janna Berentsen in
egte gehad hebbende Garrit van Schepen uyt deesen boedel ten eenenmale zijn uytgegoed en dus haar
gehele kinderlijke goet hebben genooten en geprofiteert; kunnen sij dus van desen boedel niet meer
genieten, pretenderen en profiteren. Waarmede zij testatrice dit alles ter assistentie als voren dese haare
testamentaire dispositie dan is sluitende nae dat aan haar testatrice het geene voormelt staat van articul tot
articul van woord tot woord duidelijk klaar en bescheidentlijk was voorgelesen ende gevraagt of tot dese
testamentaire dispositie en uyterste wille vrij ende onbedwongen en dus sonder induitie van iemand was
gekomen en getreden. Soo heeft zij testatrice verklaard tot deese haare testamentaire dispositie vrij
onbedwongen en zonder induitie van iemand gekomen en getreden te zijn. Begerende zij testatrice dat
dese haare testamentaire dispositie en uyterste wille naa haar doode effect moge sorteren, hetsij als een
testament codicill gifte ter sake des doots ofte onder de levendigen ofte soo als best naa regten sal kunnen
en mogen bestaan. Des ten waaren oirconde heb ik rigter voornoemd deese neffens Joost Croon als zijnde
daartoe in juditio van testatrice versogt eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Marculo den 25 meert 1769. (slecht leesbare akte).
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadhouder van de provintie van Overijssel en de Rigter van Kedingen doe cond en
certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Gerrit Niewenhuis en Derk Floreen
persoonlijk gecompereerd en erschenen zijn Jan Klijn Ikkink en deszelvs huisvrouw Geertjen Koeslag;
hebbende comparante in desen hare lieven eheman de momberschap opgesegt en wederom tot haren
momber verkoren de heer Wolter Bruce welke haar in judicio is gepermitteerd. Verklarende zij

comparanten te samen en ieder in het bijsonder overwegende te hebben de kortheid en brosheid des
menschlijken levens, de zekerheid des doods en de onsekere ure van dien en daarom voorgenomen niet
van haar te willen scheiden en thans voornemens over hare tijdelijke goederen te disponeren. Waartoe
verklaarde getreden te zijn uit hun vrijen wille sonder persuctie, indicatie off aanrading van iemand aan
bevelende, vooraf haere ziele zoo haar die na den wille des Heeren uit hare lighamen zullen scheiden in de
genadige handen van God Almagtig en haere lighaemen aan de aarde tot een eerlijke fatsoenlijke
begravvenisse, dog voor en aleer ter dispositie treden. Zoo is het dat hij testator en sij testatrice
geassisteerd als voren, bij deesen wel expresselijk op het kragtigste revoceren, casseren, dooden en te
niete doen alle testamentaire en codicillaire acten off donatien hoe ook genaamd op wat tijd en plaats ook
off voor wie hetzij gepasseerd hetzij dan gesaamentlijk off door ieder van hun in het bijsonder voor dato
deeses gemaakt, niet willende off begerende dat op een derselver het allerminste reguard worde genomen
off geen de minste kragte off effecte erlangen sal. Tredende dan ter dispositie zoo is het dat hij testator en
zij testatrice geassisteerd als voren, elkaar of en weder of dat de eerst overledene de langstlevende
maakt en geeft den vollen eigendom van de goederen die zij stervende zullen komen na te laten,
egter indien het de voorsienigheid mogte behagen aan deese haare kinderen te geven, steld hij testator en
zij testatrice geassisteerd als voren, tot hare eenige en universele erfgenamen hunne wettige kinderen
off descendenten elkander in dat cas alleen latende is gevende het volle tugt en vrugtgebruik van alle haere
testatorens goederen. Zoo geeft en maakt hij testator bij desen aan derselver moeder Anna Schreurs
weduwe Klijn Ikkink in gevolge landregte part 2 setr 1 indien deselve de stervdag van den testator mogte
overleven de legitime portie haar uit zijnen boedel competerende. Begeerd hij testator dat desselvs
moeder in de vorigen articul genoemt neffens zijn broer Tonis Klijn Ikkink gediende den tijd hunne
levens in het huis zullen kunnen en mogen en moeten verblijven zonder dat iemand wie ook zij, haar
lieden daar uit zullen kunnen verstoten off doen vertrekken en teffens aldaar verpligt en verpleegt moeten
worden na huises vermogen; moeten zij lieden moeder en broeder voorgemeld egter in zoo verre het
hunne kragten zullen toelaten mede voor huises beste en ten voordele van deesen boedel hunnen arbeid te
vlijt aanwende. Zoo maakt en legateerd zij testatrice onder assistentie als voren, aan hare zusters en
broeder met namen Lambertjen, Rijntjen en Evert Koeslag hare testatrice kist, klederen en alles wat
tot haren lijve is behorende en vijf en twintig caroly guldens in gelde. Hiermede dan hij testator en zij
testatrice onder vorige assistentie deese hare laatste begerende en uiterste wille sluitende en wel nadat
ieder articul aan deselve met alle mogelijke duidelijkheid, klaarheid en distinctie is voorgelesen, zoo
begeeren zij testatoren dat deezen testament of testamentaire codicille schoon alle formaliteiten daarbij
niet waren geopserveerd en in agt genomen na haar bijder dood zal worden agtervolgd en waargenomen
zoo als een testament off codicille gifte onder levende of ter saken des doods na regten moeten behoort
waargenomen en agtervolgd worden. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voornoemt deese neffens
comparanten en momber off assistent eigenhandig getekend en gehandmerkt en comparanten geen zegel
gebruikende heb ik voor haar en mijn gesegelt.
Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 9 febr. 1770.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadhouder van de provintie van Overijssel en de Rigter van Kedingen doe cond en
certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Floreen en Derk Hendrik Gorkink
persoonlijk gecompareert en erschenen is Jenneken Hendriks Reinders weduwe van Willem Jansen
Lavare (uit Holten) in desen geadsisteert met Jan Morsmans als haar versogten en in juditio toegelaten
momboir; sijnde sij comparante in soo verre ons uiterlijk is gebleken bij haar kennis en verstandt.
Verklarende sij comparante overwegende hebbende de kortheit en brosheit des menschlijken levens, de
sekerheit des doodts en de onsekere uure van dien en daarom voorgenomen niet van hier te willen
scheiden eer en bevorens over haare tijdelijke goederen die sij stervende sal komen na te laten hadt
gedisponeert waartoe sij comparante verklaarde getreden te sijn uit te voren vrije wille sonder persuasie,
inductie of aanradinge van iemant aan bevelende, vooraf haar ziele zoo haar die na den wille des Heeren
uit haar lichaam zal scheiden in de genadige handen van Godt Almagtig en haar lichaam aan de aarde met
een eerlijke en fatsoenlijke begraffenisse, daar voor en aleer tot de dispositie selven treden. Soo is het dat

sij testatrice onder adsistentie als vooren bij desen wel expresselijk op het kragtigste revoceert, casseert,
doodt en te niete doet alle testamentaire codicillen, acten of donatien hoe ook genaamt op welke plaats en
tijdt of voor wie hetsij gepasseert, niet willende of begerende dat op een derselver het allerminste reguard
worde genomen of geen de minste kragt of effect erlangen sal. Soo is het dat sij testatrice onder adsistentie
als vooren als dan bij desen tot haare vrije dispositie bij desen tredende wil en begeert. Eerstelijk dat haar
moeder Derkjen Reinders weduwe van Hendrik Reinders (Wansink) jaarlijks en dus alle jaaren tot
haar sterfen toe sal genieten en profiteren 6 gulden, segge ses guldens, waarvan ieder der erfgenamen
sal moeten betalen twee guldens sijnde den interesse van twee hondert guldens; sullende de betalinge
immediatelijk na doode van de moeder voornoemd ophouden en dese twee hondert guldens weder ten
voordeele van den boedel komen en tussen haar testatrice beide broeders Harmen en Garrit en
suster Janna egaal worden verdeelt. Ten tweeden soo stelt sij testatrice onder voorgaande assistentie tot
haare eenige en universele erfgenaamen haare beide broeders Harmen Reinders, Garrit Reinders nu
Boelink en haare suster Janna Reinders huisvrouw van Garrit Klodes, sullende ieder genieten en
profiteeren twee hondert gulden dog sal testatrice voornoemde suster boven dese twee hondert guldens
genieten en profiteeren hondert guldens neffens al het goet dat sij testatrice bij hem Garrit Klodes heeft
ingebragt. Sij testatrice hier mede dan onder voorgaande assistentie dese hare laatste begeerte en uiterste
wille sluitende en wel nadat ieder articul aan haar testatrice met alle mogelijke duidelijkheidt en distinctie
is voorgelesen. Soo begeert sij testatrice dat desen testament of testamentaire codicille schoon alle forma
libertens daarbij niet waaren geobserveert na haar testatrice doodt sal worden agtervolgt en waargenomen
en soo als een testament of codicille gifte onder de levende of ter saake des doodts moet en behoort
waargenomen te worden. S.A.L. In waarheidts oirconde en om te strekken na behoren hebbe ik richter
voornoemt dese eigenhandig getekent en gesegelt. Ten welken einde de testatrice met de pen aan de handt
haar merk hier onder heeft geset en de momboir mede getekent en is door haar testatrice en de momboir
voornoemt ook gesegelt.
Gedaan op het Klodes in Beusbergen den 26 appril 1770.
Noodtgerigte binnen Goor den 21 september 1770.
Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Jan Roelof Jalink en Berent ten Pas.
Erschenen Derk Hendrik Gorkink rentmeester van de havesate den Oldenhof als gesubstitueerde
ende volmagtiger van de HoogWel Gebooren Gestrengen Heer B.H. Baron Bentink Heere van
Schoonheten in qualiteit als voor wijlen de HoogWel Gebooren Vrouwe Geertruid Douariere en
gebooren Baronnesse van Haersolte Vrouw van Oldenhoff, Wolfshagen en Bijssel bij testamente voor
de scholtus van Doornspijck en geerfde geregistreerd en bevestigt in dato den 24 sept. 1762 voor heeren
en schepenen in de stad Zwolle geopend in dato den 23 december 1764 meede aan gemelde voogt over
voornoemde des testatrices kleinzoon den Heer Christiaan Albregt Graaf van Rechteren en
kleindogter Vrouwe Sophia Geertruid Florentina Gravin van Rechteren onlangs getrouwt aan de
HoogWel Gebooren Gestr Heer Baron van Heekeren tot Overlaar. Ende heeft comparant in sijn
qualiteit met vertooninge van de gesubstitueerde volmagt voor de ed. scholten gerigte van Zwol in dato
den 18 dezer maands september 1770 gepasseert die met ex hibitum beteekend moet worden en dat hoog
gemelde testatrice nae vermoge vermag aan haar uit kragte van de minste te separeren dispositien met
wijlen haaren vooroverleden ehe Hoog Geboren Baron van Haersolte in leven Heer van Oldenhoff,
Wolfshaagen en Bijssel, Drost van Salland in dato den 9 dec. 1745 voor het edelen scholten gerigte van
Zwoll gepasseert en op den 6 dec. 1753 voor heeren schepenen van Zwol geopend, competerende bij
opgemelde haare latere dispositie van den 14 sept. 1762 de erfportie van hoog gedagten haar kleinsoon en
kleindogter heeft beswaart met fedei commis, gelijk den testament met meerderen te delen het welk
comparante om mede met ex hibitum te worden beteekend, alhier vertoond met versoek dat dewijl onder
gemelde erfportien sig onder anderen mede bevinden de allodiale goederen onder de haveste den
Oldenhoff gehoorende in dit edele gerigte geleegen, hetzelve beswaart perditam clausulen conceruenten
hier onder mooge worden geregistreert ten fine en effecte als na regten.
Het welke alzoo is geaccordeerd en dien ten gevolge de vertoonde conceruente clausule het voorschreven
testament geextraheert, alhier geregistreert bindende van woord tot woord als volgt.

Ik Geertruid Douariere en gebooren baronnesse van Haersolte Vrouw van Oldenhoff, Wolfshagen en
Bijssel in desen geassisteert met Christopher Boeduyn als mijnen verkooren momber. Overwegende de
sekerheids des doods en onsekere uire van dien en uit eygen beweginge beslooten hebbende een bredere
dispositie als ik met mijn salige ehe Heere Wolter Jan Baron van Haersolte Heer van Oldenhof,
Wolfshagen en Bijssel Drost van Salland, op den 9 dec. 1765 opgerigt hebbe, soo over mijn eygen
nalatenschap als die van mijn welgemelte ehe Heer volgens desselves uiterste wille aan mij gegeeven. Te
maken met die veranderinge als hierna uitgedrukt en voor het overige die voornoemde dispositie in haar
kragt en waerde wesende die dispositie welke ik na die tijd alleen gemaakt hebbe. En dan ten dispositie
tredende te institueren en tot mijn erfgenaamen in alle mijne na te latene, niet alleen maar ook in die van
mijn salige eheman voornoemd, nagelatene goederen so wel leen, heeren als allodiale, mijn dogter Fenna
Elisabeth van Haersolte voor de ene halfscheid en mijn kleinsoon Christiaan Albregt Graaf van
Rechteren in de andere halfscheid. Dese halfscheid uitdrukkelijk in dier voegen met fedei commis
bezwaarende en dat een deezer beiden sonder eenige kinderen off kind na te laaten koomende te
overlijden, de erfportie van de eerst stervende op de langstlevende denselve sal devolveren en beide
sonder wettige descendenten na te laten overlijdende, die voornoemde halfscheid versterven en vererven
sal op mijn dogter Fenna Elisabeth van Haersolte voornoemd en haer wettige descendenten en die
ontbrekende op de naeste verwanten van mijn wijlen ehe heer in twee egale portien sonder aftrek van de
trebellianique off die van de falcidia. En bij aldien een of meer deser geinstitueerde of gesubstitueerde
erffgenaemen met beswaar van dit fedei commis niet verkiezen en dese mijne uiterste wille
onverhoopelijk niet willen naleven, so instituere ik deselve in plaats van het voorschreeven bij deezen
enkel en alleen in de legitime portie. Willende dat het overige aan mijne goedwillige erfgenaam of
erfgenaamen sal adreseeren.
In waerheids oirconde hebbe ik dezen nevens Christoffer Boeduyn mijn en deezen verkooren momber
geteekend en met ons cachet bekragtigt.
Actum op den huise Bijssel 9 sept. 1762. Protocoll copia. Prover copia 1770 J.A. van Hoevell Rigter.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadhouder van de provintie van Overijssel en de Rigter van Kedingen doe cond en
certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresser en Roeloff Fruink
persoonlijk gecompareert en erschenen is Maria Hanses jonkvrouw in deezen geassisteert met Christoffel
Kok als haaren verzogten en in judicio toegelaaten mombaer, zijnde gaande en staande, in zoo verre ons
uiterlijk is gebleeken, wel bij haar kennisse, oordeel en verstand. Hebbende overwoogen de sekerheid des
doods, dog de onzeekere uire in tijd van dien en niet gaarne van hier willende scheiden voor en aleer over
haare tijdelijke goederen die Godt in zijn gunst haar heeft verleend en zij stervende zal koomen na te
laaten en door de dood ontruimende daarover te hebben gedisponeert en getesteert. Zoo is het dat zij
testatrice onder voorgaande assistentie revoceerd, casseerd, dood en te niete doet alle haar voorgaande
testamentaire codicilen, giften of gaven, hoe ook genaamt, waar ook opgericht en voor wien ook
gepasseert, niet willende dat daar op het minste agt off reguard worde gegeeven, maar soud deselve voor
nooid of nimmer in de wereld geweest te zijn. Willende en begeerende dat op geen ander dan op dit agt zal
worden gegeeven en dat geen ander dan dit zal afraden nagekoomen off nageleeft. Zoo is het dat zij
testatrice onder assistentie als vooren na dat zij haar ontsterffelijke ziele in handen van Godt haaren
Schepper bevoolen te hebben en haar onzielde lichaam ter eerlijke begraffenisse over die geene die haare
erfgenaamen zijn. Zoo treed zij testatrice onder voorgaande assistentie dan bij deezen haar uiterste en
laatste wille treedende. Stellende tot haar eenige en univerzeele erffgenaamen Jan Hanses, Derk
Hanses, Aaltjen Hanses, Geesken Hanses en Grietjen Hanses waarvan vader is geweest Egbert
Hanses en moeder Geertruid Slagman en geevende van deeze vijff voornoemde broeders kinders.
Eerstelijk een stukjen bouland groot een scheepel geleegen tussen Leetink kamp en Lubberds land,
nog een stuk land groot twee scheepel genaamd den Steenbeld geleegen tussen Wennink land en
verders alles wat dat zij testatrice stervende zal koomen na te laaten, niets uitgezonderd of niet exempt
onder wat benaaming ook zoude kunnen off moogen zijn. Niet willende off begeerende dat iemand anders,
wie het ook zoude kunnen of moogen zijn, hetsij hij of zij, het minste off geringsten regt tot haar goed zij

zal kunnende erven off moogen aanmaatigen. Hier meede dan zij testatrice onder voorgaande assistentie
haar intensie wille sluitende en nadat haar den inhoud deezes van woord tot woord met alle moogelijke
duidelijkheid, klaarheid en destinatie voorgeleezen zijnde, heeft zij testatrice verklaard hier voor getreeden
te zijn uit eigener vrije wille zonder aanradinge off inductie van iemand. Willende en begeerende dat hoe
wel alle formaliteiten die bij een formeel testament dienen in agt genoomen te worden hier niet weezen
geobserveert dat deeze testamentaire en codicilaire dispositie en donnatie als een formeel testament off
gifte ter zaake des doods onder de levendigen zal worden waargenoomen. S.A.L. In waarheids oirconde en
om te strekken na behooren heb ik rigter voornoemt deeze eigenhandig geteekend en gezeegeld. Testatrice
schrijvens onervaaren heeft zij dit eigenhandig gehantmerkt en haar mombaar meede geteekend en
gezeegeld.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 11 october 1770.
Ik Hendricus Slaterus van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond
en certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Mensink en Arent Wassink
persoonlijk gecompareert en erschenen is Jan Assink in Elsen woonagtig, sijnde wel eenigsints siekelijk
dog bij gesond verstand en in overweging genomen hebbende de sekerheidt des doods en de onsekere tijdt
en uure van dien en niet gaarne uit dese werelt willende scheiden, alvorens daer sijne tijdelijke goederen
die Godt hem in sijne gunst heeft verleent en hij stervende sal komen na te laten, te hebben gedisponeert
en getesteert. Zoo is het, na alvoorens sijne ziele aan Godt den Almagtige Schepper bevoolen hebbende en
sijn lichaam een eerlijke begraffenisse. Dat hij testator in de eerste plaatse casseert en revoceert en
vernietigt alle zijne voorgaande testamentaire en codicillaire dispositien, donatien hoe ook genaamt waar
ter plaats ook opgerigt, niet willende dat op deselve eenig agt worde geslagen maar deselve gehouden als
voor niet opgerigten, gepasseert. In de tweede plaats legateert en geeft hij testator alle zijne nalatene
goederen aan sijnen broeder Harmen Assink thans koetsier op den huise Schoonheeten, als ten
eersten een capitaal ten laste van Hendrik Schotelink groot hondert guldens. Ten tweeden een
capitaal ten laste van Garrit Wilmsen groot vijfhondert guldens, een dito groot vier hondert vijftig
guldens ten laste van Berent Ribbers; alle guldens van twintig stuivers het stuk. Stellende vervolgens tot
sijn eenige en universeele erfgenaam sijn broeder Harmen Assink voorschreven onder dat niets dat dus de
opkomsten na testators doot daar sal van trekken, edog soo deselve het mogte benodigt sijn sal het
bovengemelden vrij staan de capitaalen op te seggen en soo benoodigt tot lijfsonderhoudt gebruiken, dog
anders niet begerende, verders dat na doode van testator op voornoemde Harmen Assink indien hij gelijk
vermelt door noodt niet wordt gedwongen voorschreven capitalen aan testator na beide doode
bovengenoemde capitalen sullen verblijven ten voordeele en ten profijte van (sijn broer) Barent
Bloemers en Hendrik Assink of haare erven onder dat beding dat sij Barent Bloemers en Hendrik Assink
sullen hebben uit te keeren sodra sij erfgenamen geworden sijn aan testators halven broeder Herman
Assink, de somma van hondert guldens. Waarmede den testator, nadat hem dese van woord tot woord
met alle mogelijke klaarheidt en duidelijkheid was voorgelesen, dese sijn uiterste wille, besluitende en
verklaart hiertoe getreden te sijn uit derselver vrije wille en beweging sonder inductie of aanradinge van
iemandt en wil uit dien hoofde dat dese sijne uiterste wille na sijn overlijden als een compleet en formeel
testament dat wordt in agt genomen en nagekomen, also wel hier bij met alle formaliteiten waren
geobserveert dat daarbij hadden geobserveert worden en dus dat men hetselve sal hebben te respecteeren
als een testament codicille ofter ter sake des doods onder de levendigen soo als na regten sal behoren. Des
ten waaren oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens den testator eigenhandig getekent
en gesegelt, dog den testator geen zegel gebruikende door mij verwalter rigter voor hem en mij gezegelt.
Actum op den huise Assink in Elsen den 12 november 1770.
Ik Hendricus Slaterus van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond
en certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren proc. B. Knape en Jan te Meerman persoonlijk
gecompareert en erschenen is Harmen Nijmeyer zijnde gesondt en van gesonden verstande onder Elsen
wonende. De welke in overweginge genomen hebbende de sekerheid des doodts dog de onzekere uire van
dien egter niet gaarne uit dese werelt willende scheiden, alvorens over sijne tijdelijke goederen hem van

Godt Almagtig hebben gedisponeert en getesteert. Zoo is het dan na zijn ziele Godt en zijn lichaam ter
eerlijker begraffenisse bevolen te hebben. In de eerste plaats annuleert en vernietigt en doodet alle zijne
voorgaande testamentaire dispositien en makinge hoe genaamt en waar ook gemaakt. En in de tweede
plaats legateert en geeft aan de kinderen van Harmen Kosters en wijlen vrouw Jenneken Nijmeyer
een gaarden gelegen op de Borkelt en thans bebouwt door Harmen Kosters en bevolen tot zijne
univerzeele erfgenamen van alle desselfs actien en crediten in het groot en klein niets uitgesondert en zoo
wel van desselfs mobile als immobile goederen wat voor plaats ook gelegen. De kinderen van Hendrik
ten Mopen en vrouw Aaltjen ten Mope, de kinderen van wijlen Willem Nijmeyer (Breukink) bij zijn
thans nog levende vrouw Janna Nijmeyer geprocureert, als ook de kinderen van Garrit Knol bij sijn
vrouw Swenneken Janssen geprocureerd. Alle dese voornoemde kinderen te samen en ieder in het
bijsonder stellende en nominerende tot sijn eenige en universele erfgenamen; met dien verstande dat de
goederen niet in ... verder sullen als dan verdeelt en eene deser kinderen mogten komen te overlijden sal
het op het andere weer komen te vallen tot de langstlevende toe. Sullende egter hetgeen in testators kiste
linnen of wullen, silver of goudt na sijn doodt bevonden wordt, erven en versterven op Hendrik ten
Mope en Gerrit Knol om hetzelve egalijk onder hen te samen te deelen en bij vooraflijvigheidt op
derselver kinderen. Sullende voornoemde kinderen van Hendrik ten Mope en Aaltjen ten Mope, de
kinderen van wijlen Willem Nijmeyer en vrouw Janna Nijmeyer, de kinderen van Gerrit Knol en vrou
Swenneken Jansen, welken den testator alle in kinderens plaats tot zijn universeele erfgenamen stelt,
daarvan uitkeerende na sijnen doode aan de descendenten van Mope den summa van hondert guldens.
Waarmede dan den testator nadat hem dese duidelijk van woordt tot woordt was voorgelesen en gevraagt
of daartoe vrij en onbedwongen te zijn gekomen en daarop geandwoordt dat daartoe vrij en onbedwongen
te sijn gekomen en dese sijn uiterste wille is sluitende. Begerende dat deselver na sijn doode ofte so als
een testament codicil of gifte onder de levendige volkomen in allen deele worde nagekomen en volkomen
effect sorteere met dien expresse bedinge egter dat wanneer een van meer van ider sijn voornoemde
erfgenamen met dese testamentaire dispositie niet mogte vreedig sijn in een of ander poinct en daartegens
in oppositie kwamen, deselve als dan alleen deselven nomineert in de blote legitime portie met uitsluiting
van al het andere. Des ten waeren oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese eigenhandig getekent
en gesegelt, dog testator schrijven onervaren dese gehandtmerkt dog geen cachet gebruikende voor hem en
op sijn versoek gecacheteert.
Actum Goor den 1 meert 1771.
Ik Hendricus Slaterus van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond
en certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren welke waaren Hendrik Meirink en Jan Barent
Lodewegens personelijk gecompareert en erschenen is Hendrik Euinks te Marculo wonende. Zijnde wel
eenigsints siekelijk dog bij goeden verstande. Overwegende de sekerheidt des doodts, de onsekere uire
van dien en niet gaarne uit dese werelt willende scheiden, voor en aleer over sijne tijdelijke goederen te
hebben gedisponeert. Zoo is het dat na alvoorens sijn ziele aan Godt den Almagtigen Schepper aanbevolen
te hebben en sijn lichaam een eerlijke begraffenis. Dat hij testator in de eerste plaats casseert en vernietigt
alle sijne voorgaande testamenten en codicillaire dispositien hoe ook genaamt en waar ter plaats ook
opgerigt en willende dat op deselve eenige agt worde geslagen maar deselve gehouden als voor niet
opgerigt en gepasseert. In de tweede plaats legateert en geeft hij testator aan ieder sijne kinderen met
naame Henderica Vossebelt en Jan Weevers en Jenneken Brinkers ieder dartig guldens welke
deselve uit den vollen boedel na sijnen doode sullen trekken en stelt verders tot mijn eenigen en
universeelen erfgenaam Garrit Euinks of desselfs erfgenamen om na mijnen doode te handelen na lust
en welgevallen. Hier mede dan hij testator sijn uiterste wille sluitende nadat hem den inhoudt deses van
woord tot woord ware voorgelesen, heeft hij testator verklaart hier toe gekomen te sijn uit eygener vrije
wille sonder aanradinge ofte inductie van iemandt. Willende en begerende dat al hoewel alle formaliteiten
die bij een formeel testament dienen in agt genomen te worden hier niet waren bij geobserveert dat dese
testamentaire en codicillaire dispositie donatie als een formeel testament gifte ter zaake des doodts onder
de levendigen sal worden waargenomen. S.A.L. In waarheids oirconde en om te strekken na behoren
hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese eigenhandig getekent en gezegelt. Edog den testator geen zegel

gebruikende en schrijvens onervaren is door comparant daartoe in judicio versogt in persoon van Hendrik
Meirink om voor hem te tekenen en zegelen.
Actum Marculo den 16 aug. 1771.
Ik Hendricus Slaterus van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond
en certificeere cragt deses dat voor mij en ceurnoten de welke waaren Jan ten Donkulaar en Jan Meiers
personelijk gecompareert en erscheenen is Jan Reinds (Brinkmans) zijnde bij goeden verstande, gaande
en staande en niet gaarne uyt dese wereld willende scheiden, voor en aleer over zijne tijdelijke goederen
hem door God verleent te hebben gedisponeert. Zo is het dat hij in de eerste plaatse vernietigt en casseert
alle voorgaande testamenten codicillen hoe genaamt en waar gemaakt. Verders zijne ziele bevelende aan
God den Almagtigen Schepper en zijn lichaam een eerlijke begraaffenisse. En in de tweede plaats stelt
testator sat zijne eene en universeele erfgenaam zijne huisvrouw Fenne Reetmans onder conditie en dat
beding dat deselve zal hebben uyt te keeren aan mijne drie voorkinderen wanneer zij komen te
trouwen of 25 jaaren oud zijn, met namen Aaltjen, Hendricus en Mijne, de somma jeder van 25
guldens dog de beide dogters sullen jeder een rijksdaalder vooraf trekken. Verders zal haar vergunt
worden een vrijen toegang in het huis zo lang zij niet getrouwt zijn. Nog verder legateert hij zijne drie
kinderen bij de laaste vrouw geprocureert met name Henrik, Marike en Janna, ook wannneer zij 25
jaaren oud zijn 25 gulden en jeder de meisjes vooraf elks een zwart kleet of twintig guldens aan geld en
aan elk een koe en de zoon een twee jaarig beest, dog het welke meede uyt de volle nalatenschap zal
getrokken worden. Waarmeede testator zijn uyterste wille is besluitende; willende dat dit volkomen
nagekoomen zal worden ofschoon alles niet is agtervolgt alles wat in een goede testament vereyst word,
hetzij onder de doode of leevendige. En nadat hen testator zijn uyterste wille van woord tot woord waare
voorgelesen heeft deselve daar op geantwoord van ja dit zijn uiterste begeerte te zijn. En also testator
schrijven onervaaren is en geen casiet gebruykende heeft deselve mij versogt voor hem te tekenen en te
segelen.
Actum Marculo op den huise Reinds den 31 august 1771.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadhouder van de provintie van Overijssel en de Rigter van Kedingen doe cond en
certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Anthony Crop en Tomas Bontink persoonlijk
gecompareert ende erschenen is Hendrikjen Wissink derde dogter van wijlen Willem Wissink en
Jenneken Eseman in leeven eheluiden. Zij comparante in desen geassisteert met Jan Hendrik Zweers als
haaren versogten en in judicio toegelaate mombaer, de welke wel betlegerig was egter in zo verre ons is
voorgekoomen bij volkomen kennisse en goeden verstande. Hebbende overwoogen de brosheid en
zwakheid des menschelijke lichaams, de sekerheid des doods dog de onsekere uire van dien, edog niet
gaarne van hier willende scheyden, voor en aleer over haare tijdelijke goederen die God aan haar in zijn
gunst heeft verleent tot voorkoming van alle dispute en oneenigheeden bij testamentaire en codicillaire die
positie hadde gedisponeerd. Zo is het dat zij comparantinne en testatrice in deesen met voorgaande
assistentie voor en aleer tot deese haare testamentaire dispositie tredende haare onsterffelijke ziele beveeld
in handen van God haare Schepper en bij overlijden haar ontzielde lichaam ter eerlijker begraffenisse op
zodane wijse als hier ter plaatse gebruikelijk is en zulx door die geene die zij testatrice tot haar eenige en
universeele erfgenaam zal stellen. Zij testatrice onder voorgaande assistentie revoceert, casseert en
vernietigt kragt deses alle haare voorgaande testamenten, codicilaire makinge hoe ook genaamt en waar
ook gemaakt of opgerigt, niet willende of begerende dat op deselve eenig agt worde geslaagen maar houd
deselve als voor nooyt gemaakt, gepasseert en opgerigt en wil en begeert dat na haar doode geen ander
dan dit van eenig effect en kragt zal zijn. Zij testatrice geassisteerd als vooren wil en begeert dat Paal
Baerent thans Baarent Wissink ende desselfs huysvrouw Willemken Wissink eheluiden neffens haar
kinderen van haar testatrice door de dood te ontruimene en na te latene goederen de eenigen en
universele erfgenaamen zullen zijn; also meede wel expresselijk willende en begerende dat zodane loon
als zij testatrice in gevolge gemaakte kinderscheidinge in dato den 29 december 1712 uyt deese huise
zoude toekoomen, hetselve meede onder deese erffenisse zal zijn begreepen en dat niemant daar omtrent

eenig regt zal hebben hier meede dan zij testatrice haare testamentaire dispositie sluitende. Zo heeft men
haar die van woord tot woord klaar duidelijk en distinct van woor tot woord voorgeleesen. Na welker
voorleesinge zij testatrice heeft verklaard tot deese haare testamentaire en codicillaire dispostie getreeden
te zijn uyt vrije eygener beweging zonder inductie ofte aanradinge van iemand en wil derhalve dat deese
testamentaire en codicillaire dispositie na haare doode effect sorteren zal en eenn kragt zal hebben zo als
een volledig testament na regten onder de levendigen effect zorteren moet; al hoewel hierbij alle
formaliteyten tans niet waaren geobsineerd en in agt genoomen die bij een volledig testament moeten in
agt genoomen worden. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik richter voornoemt deese neffens de
testatrice en haare mombaer eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegelt.
Actum Marculo op het erve Wissink den 11 sept. 1772.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadhouder van de provintie van Overijssel en de Rigter van Kedingen doe cond en
certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Anthony Krop en Roelof Vruinck
personelijk in den gerigte gecompareerd ende erscheenen zijn Hendrik Leetink thans Hendrik
Wannink en desselfs huisvrouw Hendrikjen Wannink; hebbende de laast genoemde haar man in desen
van de momberschap en voogdijschap in dit geval afgesegt en in desselfs plaats wederom tot voogd en
mombaar verkooren om haar comparante in deesen te adsisteeren Jan Hendrik Bruggink, welke aan haar
comparante door deesen wel edelen gerigte is geaccordeerd, goedgekeurd en toegelaaten ten deese
echtelieden, schoon oud zijn ons voorgekoomen bij haar volkoomen kennis en verstande te zijn. Zij
comparanten overwogen hebbende de brosheid des menschelijke leevens, de zekerheid des doods dog de
onzekere tijd en uire van dien en niet gaarne van hier willende scheyden, voor en aleer zij voor haaren
tijdelijke goederen die God haar in zijn gunst heeft verleent te hebben gedisponeerd. Zo is het dat zij
comparanten en in deezen neffens de testator en testatrice de laaste geadsisteert als vooren, casseeren,
revoceeren, vernietigen en te doode maaken alle haare voorgaande testamentaire ofte codiscillaire
gemaakte dispositie, donatie of hoe het ook anders moge genaamt worden. Willende en begeerende niet
waardig de zodanigen ook mogten weesen gemaakt of op geregte dat op een en derselve de minste agt
worde geslaagen maar houdende die alle als nooyt gemaakt gepasseerd of opgerigt en ons dat geen ander
dan dit van eenigen kragt of effect zal zijn. Zo is het dat zij testator en testatrice de laaste geadsisteerd als
vooren na vooraf haare zielen in handen van den Almagtigen God haaren Schepper bevoolen te hebben en
haar ontzielde lighaam ter eerlijker begraffenisse beveelende aan die geene uyt wiens huis hetselve lijk zal
worden gedraagen. En dat derselver begraffenisse zal geschieden zo als die aldaar ter plaatse de gewoonte
en het gebruik is. Waarna zij testator en testatrice de laaste onder voorgaande adsistentie dan tot deese
haare uyterste wille zijn treedende. Willen en begeeren dat de huwelijks voorwaarden in dato den 13 juny
1772 opgerigt ter gelegentheid van het voltrekken van het huwelijk van haaren zoon Hendrik Wannink
met de eersaame jonge dogter Jenneken Oolberink, die tot securiteit en mediaat alhier ten prothocollo
staan geregistreerd in haare volle kragt en waarde zullen blijven, egter met dese verstande dat die van
haare kinderen uyt wiens huis haar ontzielde lighaam ten graave zal gebragt worden en bij wien zij
dus haare daagen ten einde hebben gebragt vrij en onbeswaard en boven de anderen zal genieten,
trekken en profiteeren zodane stuk bouland groot 6 scheepel de Kunne genaamt gelegen naast en aan
Roelvinks land en waarvan in den 2 articul van voorschreven huwelijksvoorwaarde gemeld word. Deese
testamentaire en codicillaire dispositie is aan haar testator en testatrice, de laaste geadsisteerd als vooren
gemeld, van woord tot woord klaar, duidelijk en distinct voorgeleesen. Zo hebben zij verklaard tot deselve
getreeden te zijn uyt vrije en eygener beweginge zonder inductie ofte aanradinge van jemand daartoe
getreeden te zijn. Willende en begerende dat hetselve na haaren doode hoewel alle formaliteiten die bij
een formeel testament behooren daarbij niet waaren in agt genomen en nagekoomen hetselve egter als een
formeel testament of codiscillair dispositie of gifte ter zaake des doods onder de levendigen na regt effect
sorteeren kan en effect sorteeren zal. S.A.L. In waarheids oirconde en om te strekken na behooren hebbe
ik rigter voornoemt deese neffens testator en testatrice in deesen en haare mombaar die haar testatrice in
deesen van het begin tot aan het einde geadsisteerd heeft, eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegelt.
Comparanten geen zegel hebbende is door mij op haar versoek meede gesegelt.

Actum Nijenhuis mij vergun der aarde den 13 april 1773.
Copia
Op heeden dato ondergeschreven is alhier op het erve en goed Wannink in de boerschap Stokkum gerigte
Kedingen gelegen een wettelijk en christelijk huwelijk beraamt om ten eersten volgens kerken order en
christelijk gebruik voltrokken te worden tussen Hendrik Wannink junior zoon van Hendrik Wannink
als bruidegom ter eener en de eersaame jonge dogter Jenneken Oolberink dogter van Jan Oolberink
als bruid ter andere zijde. Op conditie en voorwaarde als volgt en met consent der ouders voor zo verre
in leeven zijn. Eerstelijk de vader en moeder des bruidegoms Hendrik Wannink senior en zijn huisvrouw
Hendrikjen Welmer deese haaren zoon nu bruidegom met zijne bruid nu jonge luiden bij haar op het erve
en goed Wannink en geeven met verkreegen consend des landheeren aan haar over de geheele bouwerij
met alle het geene daar aanex is, zo wel den inboedel des huises, paarden, beesten, waagens, ploeg,
mest en mestregt als het besaay op den lande met alle haaren inboedel, zo als zij deselve
tegenwoordig besitten met alle desselfs ap en dependentien, lusten en lasten. Ten tweede daar en booven
geeven de vader en moeder des bruidegoms Hendrik Wannink senior en Hendrikjen Waanink aan de
tegenswoordige bruidegom en bruid alle haare eigendoemelijke onroerende goederen behalve het zo
genoemde stuk bouland de Kunne genaamd naast aan Roelvinks land gelegen groot 6 scheepel gesaay en
nog een obligatie groot vijftig gulden ten laste van (buurman) Jan Hendrik Ziggers. Welke gemeld land en
obligatie de vader en moeder des bruidegoms in haar vrije dispositie voor haar behoud en opdat zij beide
of de langstlevende daar meede na welgevallen konnen handelen. Ook zal de vaders bruidegoms als het
hem belieft een beest op stal houden hetwelk hem uit het huis gevoerd zal worden en de vrugten van het
voorgemelde land zullen voor de oude luiden den tijd haares leevens weesen. Dog het stro voor het mesten
en saayen ten huise blijven maar als het hem belieft een paar vym saatgewassen uit het land met het stro te
neemen zal hem vrij staan. Boven dit alles zullen de jonge lieden nu bruidegom en bruid aan des
bruidegoms broer Tonis geeven als hij komt te trouwen of 25 jaaren oud is eene somma van twee
hondert en vijftig gulden en een koe en kiste en aan zijn suster Marya twee honderd gulden en een
koe daar benevens. Zullen des bruidegoms vader en moeder ten huise versorgt worden in het benodigde zo
in kost en drank als linnen en wullen kleede en des bruidegoms moeder sal alle jaare een spind lijnzaad op
bequaam land sajen. Ten derden deese jonge luiden nu bruidegom en bruid geeven alle haare wedersijdse
goederen die zij ieder in het bijsonder besitten met de geene die haar verder aanerven en sterven kunnen
aan malkanderen in gemeenschap deeses huwelijks. En willen en begeren dat wanneer een van deselve
hetzij met of zonder kinderen uit dit huwelijk verwekt kwamen te sterven, dat dan de langstlevende de
nalatenschap van de eerst stervende in eigendom zal behouden en met consent des landes haare op het
erve Wannink wederom kunnen hertrouwen en alles volgens deesen gemeld kunnen behouden. Ten
vierden de vader en moeder des bruidegoms hebben goedgevonden en willen dat de genoemde eigendom
die sij voor haar in vrijen dispositie behouden om daarover na haar goedvinden te disponeren hoe en of
wat manier sij sullen oordeelen. Dat wanneer onvermoedelijke de langslevende van haar kwam te sterven
sonder daarover gedisponeerd te hebben dat als dan voor alle haare nalatenden kinderen des bruidegoms
broers en susters ten egale deele zullen vervallen. Waar meede deese huwelijks voorwaarde geslooten en
om te strekken na behooren aan bruidegom en bruid, de in leeven zijnde ouders, geroepene vrienden en
getuigen, ondertekend op het goed Wannink in Stokkum den 13 juny 1700 twe en seventig. Boven alles
deesen is geconditioneerd dat des bruidegoms broer Tonis die ziek of zugtig zijnde te huise verpligt en
verpleegt zal worden. Wanneer hij mogte koomen te sterven alsdan de hem beloofde koe en vijftig gulden
ten huise beste zullen vervallen en het onder na te latene zal voor zijn susters en broers egaal weesen.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deezes dat voor mij en ceurnoten dewelke waren dr. J.B. Auffemorth en Albert Brinkmans persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Jan Kistemaker (op Volkerink), zijnde wel siekelijk edog bij goeden en
volkomen verstande zoo ons uiterlijk gebleken is. Overdenkende de swakheid des menschelijken levens,
de sekerheid des doods ende de onsekere uire van dien ende niet gaarne uit deze wereld willende scheiden,
alvorens over sijn tijdelijke goederen hem van God Almagtig genadiglijk verleent te hebben gedisponeert.

Zoo is het dat hij testator vooraf zijne ziele aan God Almagtig sijn Schepper en Zaligmaker en zijn doode
ligchaam ter eerlijke begraffenisse bevelende. Ende verders komende hij testator tot zijne uiterste wille
ende nomineert ende institueert tot zijn eenige en universeele erfgenaam desselfs broeder Gerrit
Kistemaker en in cas van vooroverlijden desselfs wettige zoon Jan Kistemaker in alle sijns testators,
soo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, geene in het groote of kleine uitgezondert;
met deese expresse conditien en nogtans dat dezelver voor legaten sal uitkeren en volgen laten gelijk hij
testator mits dezen legateert. Aan de diaconye van Markulo het vierde part van den groven en smallen
tiende gaande uit het erve Leuink, alsmede het bouwland, gaardenland en hooyland onder het erve
Leuink in de boerschap Stokkum gelegen, zoo en in diervoegen als hij testator van wijlen de heer Jan
Leuink heeft aangekogt en nu door hem met Jan Dijkink in gemeenschap wordende beseten. Aan
testators neeven Harmen Krabbenbos en Gerrit Krabbenbos te samen een somma van vier honderd
caroly guldens. Aan testators knegt Teunis Brinkman het vrugtgebruik gedurende zijn leven lang
van een mudde lands gelegen op den Lokamp tussen de landen van Baan en Zwiers en thans door de
Zigger in pagt wordende gebruikt. Nadat testator voorenstaande van woord tot woord hem duidelijk was
voorgelesen, gevraagt of hij tot deese zijne laaste wille en dispositie vrij en onbedwongen gekoomen was,
zoo heeft hij geandwoord van jaa daartoe onbedwongen met rijpen berade gekomen te zijn. Willende en
begerende derhalven dat deeze zijne uiterste wille nae zijnen doode in alle poincten worden agtervolgt en
kragt hebben, hetzij als een testament codicil gifte ter zake des doods ofte onder den levendige ofte zoo als
hetzelve in de beste forma regtens zal kunnen en mogen bestaan. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik
verwalter rigter voornoemd deeze nevens testator eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum op het erve Volkerink onder Marculo gelegen den 1 september 1773.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt
dezes dat voor mij en ceurnoten als waren Cornelis Soeters en Hendrik Stevens ten Cate persoonlijk
gecompareerd en erschenen is Jenneken Letink (*1704) in dezen geassisteert met dr Joan Henrik Jalink
als haaren verkoren mombaar. Zijnde de comparante bij goeden en vollen verstande zoo ons gebleken is.
Verklarende bij deezen te maken en te geven aan Jan en Gerrit Letink zoons van wijlen Jan Letink
een obligatie groot honderd vijf en dertig guldens en vijftien guldens interesse zoo op den 1 may 1774
verscheenen zijn geweest. Zijnde die obligatie ten laste van Maria Schottelink die daar voor op den 9
november 1767 tot een speciaal hypotheecq verbonden heeft een stukke bouwland het Ribbers stukke
genaamt. Dan nog maakt en geeft zij comparante aan haar voorschreven neeven een capitaal van
honderd en vijftig gulden ten laste van Jannes Wolters en vrouw Geesken Wolters volgens handschrift
genegotieert van de comparantes haar wijlen man op den 17 maart 176. Zo vermaakt en geeft de
comparante onder adsistentie als vooren aan haare nigte Janna Philipsborg dogter van Harmen Letink
of Philipsborg eene somma van honderd gulden en aan Harmen Mensink in Elsen voor ongeveer vijf of
ses jaar van comparante een somma van [vijf en negentig] opgenomen heeft waarvan de handschrift of
obligatie ..... Willende de comparante onder adsistentie als vooren dat de eigendom van de obligatien en
vermaakte penningen niet eerder dan na haaren dood op hunne neeven en nigt zal vervallen. Willende en
begerende de comparante ter assistentie als vooren dat deeze haare codicillaire dispositie na haaren dood
volkomen effect mag sorteren als zijnde tot deze makinge of gifte volgens haare verklaringe vrij en
onbedwongen gekomen. Versoekende wijders dat deeze acte ten prothocolle van testamenten moge
worden geregistreert om te kunnen strekken ten fine en effecte als na regten. S.A.L. In waarheids oirconde
hebbe ik verwalter rigter voornoemt deze getekent en gezegelt, gelijk de comparante als schrijvens
onervaren zijnde deze ook eigenhandig heeft gehandmerkt en ook geen cachet was hebbende, voor mij
verwalter rigter op derselver versoek mede voor haar gezegelt als zijnde door comparantens mombaar dr
Joan Henrik Jalink deze ook getekent en gezegelt.
Actum Goor den 3 jannuary 1775.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt
dezes dat voor mij en ceurnoten als waren dr. Joan Henrik Jalink en Hendrik Stevens ten Cate persoonlijk
gecompareerd en erschenen is Jan Smit nu Klumpers, zijnde gezond van lichaam en bij goeden en

volkomen verstande zoo ons uiterlijk gebleken is. Overdenkende de brosheid des menschelijken levens, de
zekerheid des doods dog de onzekere uire van dien en niet gaarne uit deze wereld willende scheiden
alvorens over zijn tijdelijke goederen zoo hem van God Almagtig genadiglijk zijn verleend, te hebben
gedisponeerd. Zoo is het dat hij testator na vooraf zijne ziel aan God zijnen Schepper en zijn doode
lichaam ter eerlijke begraffenisse aanbevolen heeft. Nomineert en institueert tot zijne eenige en
universeele erfgenaam zijn stiefzoon Jan Klumpers, zoon van wijlen Derk Klumpers, en desselfs
aanstaande bruid Geertruid Effink dogter van Gerrit Effink in alle zijne na te laten en door de dood
te ontruimen goederen, zoo roerende als onroerende, actien en crediten, geen van dien in het groote of
kleine uitgezondert om daar mede na zijnen dood te kunnen handelen en wandelen na lust en welgevallen,
mits dan nog daarvan tot een legaat uitkerende aan testators (half) broeders Arend en Jurrien Smit
ieder eene somma van ses guldens, aan testators suster Aaltjen Smit getroud aan Gerrit Krayenbeld
een somma van ses guldens, aan testators nigt Berendina Rietmans dogter van testators wijlen
broeder Hendrik Smit, ook eene somma van ses guldens en eindelijk aan de kinderen van testators
wijlen suster Janna Smit ook eene somma van ses gulden om die onder haar in egale portien te
verdelen. Nadat aan testator dit vorenstaamde bescheidentlijk van woord tot woord was voorgelesen ende
gevraagd of hij tot deze zijne dispositie en uiterste wille onbedwongen en met rijpen berade gekomen is,
zoo heeft hij geandwoord van ja dat hij daartoe onbedwongen en met rijpen beraade gekomen is. Willende
en begerende derhalven dat deze zijne uiterste wille na zijn doode kragt moge hebben, hetzij als een
testament codicil gifte ter zaake des doods of onder de levendigen ofte zoo en als hetzelve in de beste
forma regtens zal kunnen of mogen bestaan. Sonder arg of list. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter
rigter voornoemt deeze neffens testator eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Goor den 9 september 1776.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt
dezes dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Bruins en Jannes Teemker persoonlijk gecompareerd
en erschenen is Harmen Assink zijnde wel siekelijk en bedlegerig edog bij goeden en volkomen
verstande zo ons uiterlijk gebleken is. Overdenkende de swakheid des menschelijken levens, de zekerheid
des doods dog de onzekere uure van dien en niet gaarne uit deze wereld willende scheiden alvorens over
zijn tijdelijke goederen zoo hem van Godt Almagtig genadiglijk zijn verleend, te hebben gedisponeert.
Zoo is het dat hij testator na vooraf zijne ziele aan Godt zijnen Schepper en zijn doode lichaam ter eerlijke
begraffenisse aanbevolen heeft. Nomineert en institueert tot zijn enige en universeele erfgenamen zijn
twee nigten Jenne en Aale Bloemers dogters van testators broeder Berend Bloemers, in zijne geheele
nalatenschap niets in het groot of klein uitgezondert om daar mede na zijnen doode te kunnen handelen
en wandelen na selven welgevallen; mits als dan eens voor al uitkerende aan testators neef Hendrik
Assink zoon van testators halve broeder Hendrik Assink de somma van twee ducaten en aan
testators halve broeder Gerrit Assink de somma van vijf en twintig gulden. Nadat aan testator dit
bovenstaande bescheidentlijk van woord tot woord was voorgelesen ende gevraagd of hij tot deze zijne
dispositie en uiterste wille onbedwongen met rijpen berade gekomen was en heeft hij geandwoord ja daar
onbedwongen en met rijpen berade toe gekomen te zijn. Willende en begerende derhalven dat deze zijne
uiterste wille na zijnen doode kragt mag hebben, hetzij als een testament codicil gifte ter sake des doods
ofte onder den levendigen ofte zoo en als hetzelve in de beste forma regtens zal kunnen en mogen bestaan
ofschoon alle vereischten wordende solemniteiten hier in niet waren agtervolgt. Sonder arg of list. In
waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt deze neffens Gerrit Mensink als door comparant
testator schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende zijnde, in judicio versogt en gequalificeert voor
hem te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum op de plaatse van Berend Bloemers in Elssen den 21 october 1776.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt
dezes dat voor mij en ceurnoten als waren Egbert Jan Reef en Harmen Boeswinkel persoonlijk
gecompareerd en erschenen zijn Berend Boeswinkel (Wes) en desselfs huisvrouw Harmina
Boeswinkel, in dezen nadat zij van haar ehemans mombaarschap ontslagen was, geassisteert met Hendrik

Luttikhengel als haaren ad hune actum verkoren en toegelaten mombaar; sijnde de laastgemelde wel
ziekelijk en bedlegerig edog bij goeden en volkomen verstande zoo ons uiterlijk gebleken is. En zij
comparanten te zamen overdagt hebbende de brosheid des menschelijken levens, de zekerheid des doods
en de onzekere uure van dien en niet gaarne uit deze weereld willende scheiden, alvorens over haare
tijdelijke goederen zoo haar van God Almagtig genadiglijk zijn verleend, te hebben gedisponeert. Zoo is
het dat zij testator en testatrice de laaste geassisteert als vooren, na vooraf haare zielen aan God haaren
Schepper en haare doode lichamen ter eerlijke begraffenisse aanbevolen te hebben. Maken en geven zij
malkanderen reciproque de eerst stervende aan de langstlevende de tugt en vrugt van alle zijne ofte haare
nae doode nae te laten goederen, zoo roerende als onroerende, actien en crediten, geene in het groot of
klein uitgezondert en van wat aard of natuir of waar ook gelegen mogten zijn, aan door den langstlevende
den tijd zijnes of haares levens na lijftugts regte te besitten ende te gebruiken. En dan nu tot erfgenaam
stellinge tredende nomineeren en institueren zij testator en testatrice, de laaste geassisteert als vooren, tot
haare eenige en universele erfgenaam haaren zoon Jan Hendrik Boeswinkel in alle haar na doode na
te laaten goederen, zoo roerende als onroerende, actien en crediten, geene in het groot of klein
uitgezondert om daar mede te kunnen handelen na welgevallen en dat wel voor eene summa van vijftien
honderd gulden waarvan hij zal hebben te betalen alle de schulden zoo daarop mogten bevonden worden
en dan den overschot van gemelde vijftien honderd gulden aan zijn broers en suster met naamen
Jannes, Janna, Hendrikus, Gerrit en Tone in vijf egale portien te verdelen en daar en boven zal hij dan
nog aan zijn suster Janna hebben uit te keeren haar ouders kaste met haar kleeren. Waarmede zij deze
haare uiterste wille zijn sluitende nae dat aan testator en testatrice de laaste geassisteert als vooren,
voorenstaande van woord tot woord bescheidentlijk was voorgelesen en gevraagt of zij tot deze haare
testamentaire dispositie en uiterste wille vrij en onbedwongen gekomen waaren. Zoo hebben zij beide
geandwoord ja daar onbedwongen en met rijpen berade toegekomen te zijn. Willende en begerende
derhalven dat deze haare testamentaire dispositie en uiterste wille na haar beider dood effect moge
sorteren, hetzij als een testament codicil gifte ter zake des doods ofte onder den levendigen ofte zoo en als
hetzelve in de beste forma regtens zal kunnen of mogen bestaan. Sonder arg of list. In waarheids oirconde
hebbe ik verwalter rigter voornoemd deze neffens testator en testatrice, als mede testatrices mombaar,
eigenhandig getekent, gehandmerkt en gezegelt.
Actum op de plaatse Boeswinkel in het carspel Goor den 10 january 1778.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadhouder van de provintie van Overijssel en de Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere kragt deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren Johannes Kerkhoven en Roelof
Fruinck erscheenen zijn Jan Daggert nu Jan Alink en Wilmken Haar Geers ehelieden, de laaste
geassisteert (en wel nadat den eersten comparant als man en wettige voogdt van sijn lieve huisvrouw van
de voogdijschap hem daar over regtmatig competerende afgesien gehadt heeft) met Gerrit Jan Scholte in
het Hof als haren versogten en door dezen weledelen gerigte toegelaten momboir. De welke verklaarden
met aanmerkinge van de algemene broosheid des menschelijken levens, de zekerheid des doods, de
onzekere uire van dien en niet willende van hier te gaan zonder over haare tijdelijke goederen te hebben
gedisponeert, te rade te zijn geworden haar uiterste wille op te rigten haar tot dan te samen hebben. Zij
zulks onder en bevelen van haar onsterfelijken ziele in handen van Godt de Schepper ..... en haar lichaam
na doode een behoorlijke begraffenis gedaan invoegen en ...... sij testator en testatrice, de laaste
geassisteert als vooren, geene lijfs of wettige erfgenamen hebbende, zijn zij comparanten zamen eens
geworden gelijk sij beide plegtelijk in den gerigte verklaren elkander hunne goederen, ..... zullen
ontvangen en verlaten zo beweeglijk en onbeweeglijke goederen, actien en crediten, geene uitgesondert
hoe ook genaamdt ...... zoo dat de langslevende na doode van de eerst stervende van alle de goederen die
sij thans besitten en nog komen te besitten hetsij bij testators in desen na deselve lust en welgevallen sal
kunnen en mogen handelen. Verder revocerende en casserende zij testator en testatrice bij desen wel
expresselijk, zoo er mogten zijn, alle hare voorgaande makingen en schikkingen, testamenten, codicillen,
giften ofte gaven hoe ook genaamt en waar ook opgerigt ofte gemaakt. Willende en begerende dat geen
ander dan dit na haren dode eenig effect sal sorteren en zig van eene kragt en waarde sal sijn. Alle met

welke comparanten de laatse als voren geassisteert wederom van woordt tot woordt voorgelesen sijnde
ende gevraagt sijnde en tot dese hare uiterste wille met vrijen gemoede en beweging zonder iemants
inductie of bedwang gekomen waren hebben sij beide daarop verklaardt van ja. Oversulks sij wilden en
begeerden dat dese na haar overlijden invoegen en wijsen als voorschreven in alle poincten en deelen
stiptelijk sal worden agtervolgt en van waarden erkent, hetzij als testament codicille gifte ter zake des
doodts of zoo en als hetselve best na regtens en gewoontens zal konnen bestaan. Schoon ook alle
solemniteiten na regten gerequireerd niet mogten waaren in acht genomen. In kennis der waarheid hebbe
ik rigter voornoemd desen eigenhandig getekend en gesegeld. Testator en testatrice als mede de laatste
haar mombaer schrijvens onervaren zijnde hebben zij hetzelve met haar handmerk ondertekend en geen
zegel gebruikende mij in indicio versogt dit met mijn bijzegel te bekragtigen, so als door mij op haar
versoek is getekend en gedaan.
Actum op het erve Alink in Stokkum den 17 augustus 1778. (slecht leesbare akte)
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt
dezes dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Stevens ten Cate en Carel Willem Bakker persoonlijk
gecompareerd en erschenen zijn Jannes Vrielink nu Kerkemeyer en desselfs huisvrouw Jenneken
Kerkemeyer. In desen nadat zij van haar ehemans momberschap ontslagen was geassisteerd met Jan
Weischede als haaren ad hune actum toegelaten en geadmitteerden mombaer. Zijnde zij comparanten
gezond van lighaam en bij goeden en volkomen verstande in zo ver ons uiterlijk gebleken is. En zij
comparanten beide overdagt hebbende de brosheid des menschelijken levens, de zekerheid des doods dog
de onzekere uire van dien en niet gaarne uyt dese wereld willende scheiden, alvorens over haare tijdelijke
goederen zo haar van God Almagtig genadiglijk zijn verleend te hebben gedisponeerd. Zo is het dat hij
testator en zij testatrice de laatste geadsisteert als vooren, na vooraf haare onsterfelijke zielen aan God
haaren Schepper na haare doode lighaam ter eerlijker begraffenisse aanbevolen te hebben, maken en
geven zij malkanderen reciproque de eerst stervende aan de langs levende de tugt en vrugt van alle
zijne ofte haare na doode na te laten goederen, zo roerende als onroerende, actien en crediten, geene in
het groot of klein uitgezondert van wat aard of natuur of waar ook gelegen mogten zijn, om door de langs
levende en tijd zijnes of haares levens na tugtsregte te bezitten en te gebruiken, uitgezondert zijn blik
onder Markelo gelegen welke door de eerst stervende aan de langst levende in eygendom vermaakt word
om daar mede door de langst levende gehandelt en gewandelt te kunnen worden na lust en welgevallen.
Waarmede zij testator en testatrice deze haare testamentaire dispositien en uiterste willen zijn sluitende.
Nadat aan testator en testatrice de laatste onder assistentie als vooren, voorenstaande bescheidentlijk van
woord tot woord was voorgelesen en gevraagd of zij tot deeze haare testamentaire dispostie en uiterste
willen vrij en onbedwongen gekomen waaren, zo hebben zij beide geandwoord ja. Willende en begerende
derhalven dat deze haare testamentaire dispositien en uiterste willen na haaren doode kragt mogen hebben
hetzij als een testament codicill gifte ter zaake des doods ofte onder den levendigen ofte zo en als hetzelve
in de beste forma regtens zal kunnen of mogen bestaan, ofschoon alle vereist wordende solemniteiten hier
in niet mogten wezen geobsineerd en nagekomen. Sonder arg of list. In waarheids oirconde hebbe ik
verwalter rigter voornoemd deze neffens testator en testatrice als mede testatrices mombaer eigenhandig
getekend en gezegeld.
Actum Goor den 5 mey 1779.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt
dezes dat voor mij en ceurnoten als waren Berend Zendink en Gerrit Meulenkolk persoonlijk
gecompareerd en erschenen is Jan Ligtenberg nu Huiskes, zijnde wel ziekelijk en bedlegerig dog bij
goede en volkomen verstande zo ver ons uiterlijk gebleken is en hij comparant overdagt hebbende de
brosheid des menschelijken levens, de zekerheid des doods dog de onzekere uire van dien en niet gaarne
uit deze wereld willende scheiden, alvorens over zijne tijdelijke goederen zoo hem van God Almagtig
genadiglijk zijn verleend te hebben gedisponeerd. Zoo is het dat hij testator na vooraf zijne ziele aan Godt
zijnen Schepper en zijn doode lighaam ter eerlijker begraffenisse aanbevolen te hebben, nomineerde en
institueerde hij testator tot zijne eenige en universeele erfgenaam zijn huisvrouw Berendina Huiskes in

alle zijne na doode na te laten goederen, zoo roerende als onroerende, actien en crediten, geen in het
groot of klein uitgezondert van wat aard of natuir of waar ook gelegen mogte zijn om daar mede na zijnen
dood te kunnen handelen en wandelen na lust en welgevallen. Waar mede testator deze zijne uiterste wille
is sluitende en nadat aan testator voorenstaande van woord tot woord duidelijk en bescheidentlijk was
voorgelezen en gevraagd of hij tot deze zijne testamentaire dispositie en uiterste wille vrij en
onbedwongen gekomen was, zo heeft hij geandwoord ja. Willende en begerende derhalven dat na zijnen
dood kragt moge hebben, hetzij als een testament, codicil ofte ter zaake des doods ofte onder den
levendigen of zoo en als hetzelve in de beste forma regtens zal kunnen of mogen bestaan. Ofschoon alle
vereist wordende solemniteiten hier in niet mogten wezen geobsineerd en nagekomen. Sonder arg of list.
In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd deze neffens den comparant eigenhandig
getekend, gehandmerkt en gezegeld.
Actum op de plaatse Huiskes in Elsen den 22 juny 1779.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt
dezes dat voor mij en ceurnoten als waren Willem Jacob Welmers en Adolph Kwack persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Jan Derksen Tijmans zijnde wel ziekelijk dog bij goeden en volkomen
verstande so verre dat uiterlijk gebleken is en hij comparant overdagt hebbende de brosheid des
menschelijken levens, de sekerheids des doods dog de onsekere uire van dien en niet gaarne uit dese
wereld willende scheiden alvorens over sijne tijdelijke goederen hem van God Almagtig genadig verleend
te hebben gedisponeerd. Zo is het dat hij testator na vooraf zijn ziele aan God zijne Schepper en zijn
doode lighaam ter eerlijke begraffenisse aanbevolen te hebben, nomineerd en institueerd hij tot zijn eenige
en universeele erfgenaam zijn neef Derk Hendrik Gorkink en bij vooraflijvigheid derzelve wettige
kinderen of kind in alle zijne na doode na te laten goederen, actien en crediten, geene in het groot of
kleine uitgezondert, mits daarvan uitkerende aan testators broeder Gerrit Tijmans en bij
vooraflijvigheid aan derzelver wettige kinderen of kind eene somma van zes hondert gl met de nieuwe
kiste en alle de wollen klederen die tot zijne lijve behoord met alle het geene verder in die kiste bevonden
word als mede het bedde met sijn toebehoor met nog een derde part over alle het geene in de oude of
linnen kiste bevonden word so gesneden als onaangesneden linnen. Aan het kind van testators broeder
Albert Strik hondert vijf en twintig gulden. Aan testators suster Judith Tijmans getroud aan Pieter
Iepper hondert vijf en twintig gulden en bij vooraflijvigheid aan desselfs wettige kind. Aan testators
zuster Geesken Tijmans eene gelijke somma van hondert vijf en twintig guldens. Aan de dogter van
testator broeder Hendrik Tijmans eene somma van hondert vijf en twintig guldens. Aan de zoon
van testator broeder Jan Tijmans eene somma van hondert vijf en twintig gulden. Aan de kinderen
van wijlen testator zuster Aaltjen Tijmans te samen eene somma van hondert vijf en twintig gulden.
Aan de kinderen van wijlen Arent Varenhorst en Hendrina Gorkink te samen de somma van
hondert vijf en seventig gulden met een derde part van alle het geene in de oude of linnen kiste
bevonden word so gesneden als ongesneden linnen. Waarmede testator deze zijne uiterste wille is
sluitende en nadat aan testator het vorenstaande duidelijk ende distinctelijk was voorgelesen en gevraagd
of hij tot dezen zijne testamentaire dispositie en uiterste wille vrij en onbedwongen gekomen was, so heeft
hij geantwoord ja. Willende en begerende deselven dat na zijne doode kragt moge hebben, hetzij als een
testament codicill gifte ter zake des doods ofte onder den levendigen ofte zo en als hetzelve in de beste
forma regtens sal kunnen of mogen bestaan. Ofschoon alle vereist wordende solemniteiten hier in niet
mogten wesen geobsineerd en nagekoomen. Sonder arg of list. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter
rigter voornoemd deze neffens Fredrik Wibbelink als zijnde door comparant in judicio gequalificeerd om
voor hem te tekenen en te zegelen, getekend en gezegeld.
Actum Markelo den 30 september 1700 negen en seventig.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt
dezes dat voor mij en ceurnoten als waren Carel Willem Bakker en Geurt van Ommen persoonlijk
gecompareerd en erschenen is Hendrik te Moerwinkel zijnde gezond van lighaam en bij goeden en
volkomen verstande in zo ver ons uiterlijk gebleken is en hij comparant overdagt hebbende de brosheid

des menschelijken levens, de zekerheid des doods dog de onzekere uire van dien en niet gaarne uit deeze
wereld willende scheiden, alvorens over zijne tijdelijke goederen zo hem van God Almagtig genadig zijn
verleend te hebben gedisponeerd. Zo is het dat hij testator na vooraf zijne ziele aan God zijnen Schepper
en zijn doode lighaam ter eerlijker begraffenisse aanbevolen te hebben, nomineerd en institueerd hij tot
zijn eenige en universeele erfgenaamen zijne twee nigten met naamen Janna en Maria te
Moerwinkel in alle zijne na doode na te latene goederen, zo roerende als onroerende, actien en crediten,
geene in het groote of kleine uitgezondert van welk aard of natuir of waar ook gelegen mogten zijn, om
deze mede na zijnen doode te kunnen handelen en wandelen na luste en welgevallen. Waarmede testator
deze zijne uiterste wille is sluitende nadat aan hem testator het voorenstaande duidelijk en distinctelijk was
voorgelesen en gevraagd of hij tot deeze zijne testamentaire dispositie en uiterste wille vrij en
onbedwongen gekomen was, zo heeft hij geantwoord ja. Willende en begerende dezelve dat na zijnen
doode kragt mag hebben, hetzij als een testament codicill gifte ter zaake des doods ofte onder den
levendigen ofte zo en als hetzelve in de beste forma regtens zal kunnen of mogen bestaan. Oschoon alle
vereist wordende solemniteiten niet mogten wesen geobsineerd en nagekomen. Sonder arg of list. In
waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd deze neffens den comparant eigenhandig
getekend en gezegeld.
Actum Goor den 13 november 1779.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt
dezes dat voor mij en ceurnoten als waren Gerrit Jan Beekman en Egbert Konink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Janna te Moerwinkel in dezen geadsisteerd met Carel Willem Bakker
als haaren ad hune actum verkoren en toegelaten mombaer, voor als mede gecompareerd (haar zuster)
Maria te Moerwinkel in deezen geadsisteerd met Geurt van Ommen als haere ad hune actum verkoren en
geadmitteerden mombaer. Zijnde zij comparantinnen beide gezond van lighaam en bij goeden en
volkomen verstande zo verre ons uiterlijk gebleken is en zij comparantinnen beide overdagt hebbende de
brosheid des menschelijken levens, de zekerheid des doods dog de onzekere uire van dien en niet gaarne
uit deeze wereld willende scheiden, alvorens over haare tijdelijke goederen zo haar van God Almagtig
genadig zijn verleend te hebben gedisponeerd. Zo is het dat zij beide testatrices geassisteerd als vooren na
voor eerst haare zielen aan God haaren Schepper haere doode lighaamen te eerlijker begraffenisse
aanbevolen te hebben. Maaken en geven malkanderen reciproque de eerst stervende aan de
langstlevende alle haare nae doode na te latene goederen, zo roerende als onroerende, actien en
crediten, geene in het groot of klein uitgezondert van wat aard of natuire of waar ook gelegen mogten zijn
om daarmede door de langstlevende te kunnen worden gehandeld en gewandeld na luste en welgevallen.
Waarmede testatrices deze hare uiterste willen zijn sluitende. Nadat aan testatrices onder adsistentie als
vooren vorenstaande van woord tot woord duidelijk was voorgelesen en gevraagd ot tot deeze haare
testamentaire dispositien en uiterste willen vrij en onbedwongen gekomen waaren te hebben zij beide
geandwoord ja. Willende en begerende derhalven dat na haaren doode kragt moge hebben, hetzij als een
testament codicill gifte ter zaake des doods ofte onder de levendigen ofte zo en als dezelve onder den
levendigen ofte zo en als dezelve in de beste forma regtens zullen kunnen of mogen bestaan. Ofschoon
alle vereist wordende solemniteiten hier in niet mogten wesen geobsineerd en nagekoomen. S.A.L. In
waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd deze neffens de comparantinnen en mombaeren
eigenhandig getekend, gehandmerkt en gezegeld.
Actum Goor den 15 november 1779.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadhouder van de provintie van Overijssel en de Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren Boom Jan en Borcharts van het Modder erschenen is
Hendrik Lieftink nu Hendrik Rommeler. Zijnde wel ziek en bedlegerig maar in zo verre ons uiterlijk is
gebleken volkomen bij zijn kennis, oordeel en verstant en uit dien hoofde seer wel in staat om over zijne
tijdelijke goederen die God hem in zijn gunst heeft gegeven en die hij stervende zal komen na te laten en
die door de dood zal komen te ontruimen en hij testator willen te kunnen disponeren en testeren en

terwijle hij comparant ons tot zulken einde alhier heeft geroepen. Zo hebben wij geen zwarigheid gemaakt
gelijk wij niet doen bij dezen om aan deze zijne uiterste wille en begeerte te doen, gelijk wij daar aan
voldoen bij dezen. Hij comparant en testator in dezen verklaard overwogen te hebben de brosheid des
menschelijken levens, de sekerheid des doods, de onzekere tijd en uire van dien en ongaarne van hier
willende scheiden, alvorens over zijne tijdelijke goederen die God hem in zijn gunste heeft verleend en die
hij stervende zal komen na te laten en door de dood zal ontruimen te hebben gedisponeerd. Alvoorens dan
dat hij testator tot zijne testamentaire dispositie en uiterste wille is tredende, zoo beveeld hij eerstelijk en
wel vooraf zijne kostelijke dierbare en onsterfelijke ziele in handen van God zijnen Schepper als een
genadig God en barmhartig reden en zijn doden en ontzielde lighaam ter eerlijke begravinge en
aartbestedinge. Wijders revoceerd, casseerd en vernietigd hij alle zijne voorgaande makingen,
schikkingen, testamenten, codicillen of wat naam het ook zoude mogen hebben waar ook gemaakt of
opgerigt, niet willende dat deselve eenig effect zullen sorteren maar verklaard die hij bij dezen voor nul en
geen waarde, hetsij als of deselve nooid gemaakt ten papiere of prothocolle gebragt waren. Hij comparant
en testator bij desen dan tot zijn uiterste wille en testamentaire dispositie tredende, wil en begeerd dat alle
de goederen die hij bij ingaan van zijn huwelijk met sijne nu nog in leven zijnde lieve huisvrouw
Janna Spenke gewesen weduwe van wijlen Harmen Nijland alhier op dit erve Rommeler gebragt
heeft, als mede alle zodane goederen als hij met deze zijne lieve huisvrouw staande huwelijk
geprospereerd en overgewonnen heeft, hetzij door erffenissen, donaties of anderzints eeuwiglijk en
erfelijk zullen verblijven ten nutte en profijte van de zodanigen die dit voorschreven plaatsjen het
Rommeler sullen blijven bewonen en bebouwen; geenzints willende nog begerende dat jemand anders, hij
zij ook wie, hij zij hiervan het minste of geringste voordeel sal trekken of genieten. Alle dit voorenstaande
is hem testator duidelijk voorgelesen en heeft verklaard dat dit volkomen zijn laatste en uiterste wille was
vervattende en daartoe getreden te zijn uit vrije eigener wille en beweging sonder inductie of aanrading
van iemand. Willende en begerende dat deze zijne uiterste wille en testamentaire dispositie na zijnen
doode effect zal sorteren en van kragt zal zijn evenals een formeel testament codicill gifte ter zaake des
doods zo als zulks onder de levendigen effect sorteren moet, al waren hier bij alle formalia regten niet
geobsineerd zo als zulks na regten wel behoord. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd
deze neffens de heer Hendrik Jalink die door hem comparant en testator in judicio behoorlijk is
gequalificeerd om voor hem te tekenen en te zegelen, eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum op het erve Rommeler in het carspel Goor den 4 maart 1780.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt
dezes dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Bruins en Gradus ten Zijthof persoonlijk gecompareerd
ende erschenen zijn Gerrit Wilbers of Vorsgesank en desselfs ehevrouw Maria Weerts, zijnde de
laatste nadat zij van haar ehemans mombaerschap ontslagen was geadsisteerd met Lourens Schimmel als
hare ad hune actum versogten en toegelatenen mombaer. Zijnde zij beide comparanten gaande, staande en
bij goeden en volkomen verstande zo verre ons uiterlijk gebleken is. En zij comparanten overdagt
hebbende de brosheid des menschelijken levens, de zekerheid des doods en de onzekere uire van dien en
niet gaarne uit deze wereld willende scheiden, alvorens over haare tijdelijke goederen zo haar van God
Almagtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd. Zo is het dat zij testator en testatrice onder
adsistentie als voren na vooraf haar zielen aan God haaren Schepper en haar doode lighaamen ter eerlijke
begraffenisse aanbevolen te hebben, malkanderen reciproque de eerst stervende aan de langst levende
maken en geven de tugt en vrugtgebruik van alle haar bij doode na te laten goederen, zo roerende als
onroerende, actien en crediten, geen van dien uitgesondert om door de langstlevende den tijd zijne of
hares levens na lijftugts regt te bezitten ende te gebruiken. En dan nu tot erfgenaam stellinge tredende zo
institueerd en nomineerd hij testator tot zijn eenige en universeele erfgenaam desselfs stiefzoon Hendrik
Vorsgesank zoon van wijlen Hendrik Vorsgesank om zijne geheele nalatenschap, roerende en
onroerende goederen, actien en crediten, geene in het groot of kleine uitgesondert, te aanvaarden om daar
mede te keren en wenden na luste en welgevallen. Insgelijks nomineerd en institueerd zij testatrice ter
adsistentie als voren, tot haare eenige en universeele erfgenaemen in alle haare na te laten goederen,
zo roerende als onroerende, actien en crediten, geene in het groot of klein daarvan uitgesondert, haar vier

kinderen met namen Jacob, Willem, Gerrit en Hendrik Vorsgesank bij wijlen haaren eheman
Hendrik Vorsgesank in egte verwekt; dog de drie eerst genoemden met namen Jacob, Willem en Gerrit
Vorsgesank titulo distinctinis niet verder dan in de legitime portie haar na regten competerende en wel om
bijzondere redenen haar testatrice daartoe moverende ende dat mits dan nog dat haaren zoon Gerrit
Vorsgesank van zijne legitime portie zal kunnen afgetrokken worden zodane vijf en twintig guldens als zij
testatrice aan hem bij het aangaan van zijn huwelijk met Jenneken Huiskes heeft opgeschoten. Waar mede
testator en testatrice deze haare uiterste wille sluitende. Nadat aan testator en testatrice de laatste
geadsisteerd als voren dit bovenstaande van woord tot woord duidelijk was voorgelesen en gevraagd of zij
dit tot deze haare testamentaire dispositie en uiterste wille vrij en onbedwongen gekomen waaren, zo
hebben zij beide geantwoord ja. Willende en begerende derhalven dat na haaren doode kragt moge
hebben, hetsij als een testament codicill gifter ter zaake des doods ofte onder den levendigen of zo en als
hetzelve in de beste forma regtens zal kunnen of mogen bestaan. Ofschoon alle vereist wordende
solemniteiten hier in niet mogten wesen geobsineerd en nagekomen. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe
ik verwalter rigter voornoemd deze neffens testator en testatrice als mede testatrices mombaer eigenhandig
getekend, gehandmerkt en gezegeld.
Actum Goor den 11 april 1780.
Ik Hendrick Borcharts wegens Hoger Overigheid Gesubstitueerde Verwalter Rigter van Kedingen doe
cond en certificere kragt deeses dat voor mij en ceurnoten als waren Carel ten Zijthoff en Jan Guikink
persoonlijk gecompareerd ende erschenen zijn Jan Morsman en Aaltjen Wiemrink ehelieden woonende
op het erve Wiemerink in Harke en verklaarden beyde haar verstand zoo mij toescheen volkoomen
magtig. Dat zij overdagt hadden de zekerheyd des doods en de onzekere uire van dien en niet gaarne deze
wereld wilden verlaten, alvorens over hare na te latene goederen te hebben gedisponeert. Dat zij oversulx
besloten hadden over deselve bij deze haaren laasten en uitersten wille te disponeeren. Ten welken einde
hij testator Jan Morsman zijne huisvrouw Aaltjen Wiemerink van de mannelijke voogdijschap heeft
ontslagen en haar testatrice op haar versoek is toegevoegt als momber in desen proc. J.B. Auffemorth. Zoo
hebben zij beide haare voorgaande makingen gecasseert en bij desen vernietigt, vervolgens hij testator
tot zijn uiterste willende treedende benoemt en institueert hij zijn vader Jan Morsman in de legitime
portie zoo van hem dezelve na regten is competeerende en verder niet en voor het overige institueert hij
tot zijne eenige en universeele erfgenaam zijne lieve huisvrouw Aaltjen Wiemerink voormelt om alle
zijne na doode na te latene goederen in vollen eygendom te besitten en te genieten. Dan institueert en
benoemt zij testatrice onder adsistentie van haren momber voormelt haare dogter Harmina Ovink
bij wijlen haren eersten man Gerrit Ovink in egte verwekt, in de legitime portie haar na maagscheyd
van regten competeerende en verder niet. Vervolgens en voor het overige institueert zij testatrice onder
adsistentie als booven haren lieven man Jan Morsman voormelt tot haren eenigen en universeelen
erfgenaam ten einde alle haare overige na te latene goederen te erven en in vollen eygendom te besitten
en in val het mogte gebeuren dat haare voornoemde dogter ofte haare erfgenaamen deese makinge
kwamen te querelleeren ofte daar over eenig dispuit maakten en dit testament onvermoedelijke niet na
regten mogten kunnen bestaan, dan institueert zij testatrice onder voormelde adsistentie, in de halfscheyd
van alle haare na te latene goederen geene uitgesondert haare lieve man Jan Morsman voormeld als
erfgenaam. Waar mede hij testator en zij testatrice onder voormelde adsistentie deese haare wederzijdsche
uiterste willen zijnde sluitende met verklaaringe dat zij daartoe beide en elk in het bijzonder na rijp
overleg zonder persiaasie, aanradinge of overhalinge van imand uit eygen beweging en vrijen
onbedwongenen wille zijn gekomen. Willende en begerende derhalven ook dat dit voorschreevene na
haaren dode volkomen kragt zal hebben, hetzij als een testament gifte ter zake des doods of onder den
levenden zoo als best na regten zal kunnen bestaan. Des ten waren oirconde heb ik gesubstitueerde
verwalter rigter voornoemt dese neffens den testateur en pr. Auffemorth namens de testatrice (also deselve
niet schrijven kan) en als voogd getekent en met mijn en het zegel van pr. Auffemorth (also zij daar beyde
niet mede voorsien waaren) gezegelt.
Actum Goor den 24 july 1780.

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt
dezes dat voor mij en ceurnoten als waren Teunis Scholten en Jan Ickink persoonlijk gecompareerd ende
erschenen is Geesken Logt weduwe van wijlen Jan van den Barg geadsisteerd met Jan Notteberg als
haaren ad hune actum verkoren en toegelaten mombaar; zijnde zij comparante wel ziekelijk en bedlegerig
dog bij goeden en volkomen verstande zo verre ons uiterlijk gebleken is en zij comparante overdagt
hebbende de brosheid des menschelijken levens, de zekerheid des doods dog de onzekere uire van dien en
niet gaarne uit deeze wereld willende scheiden, alvorens over haare tijdelijke goederen haar van God
Almagtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd. Zo is het dat zij testatrice na vooraf haare ziele aan
God haaren Schepper en haar doode lighaam ter eerlijke begraffenisse aanbevolen te hebben, nomineerd
en institueerd zij testatrice onder adsistentie als voren tot haar eenige en universeele erfgenaam haar
dogter Janna van den Barg getrouwd geweest aan Hendrik Hobbelink en bij vooraflijvigheid van
dezelve, nomineerd en institueerd zij desselfs zoontjen Jan Hobbelink welk sij Janna van den Barg bij
wijlen haar eheman Hendrik Hobbelink in egte heeft verwekt, in alle haar testatrice na doode na te
laten goederen, zo roerende als onroerende, actien en crediten, niets daarvan uitgesondert, om daar mede
te kunnen handelen en wandelen na lust en welgevallen, mits een jaar en ses weeken na testatrices doode
aan testatrices vier andere kinderen daarvan uitkerende: aan Jenne van den Barg getrouwd aan
Jan Duis de somma van ses gulden en bij vooraflijvigheid aan derzelver wettige kinderen of kind,
aan Jan van den Barg een somma van ses gulden en bij vooraflijvigheid aan derzelver wettige
kinderen of kind, aan Geertruid van den Barg getroud aan Harmannus Smeyers eene somma van
ses gulden en bij vooraflijvigheid aan derzelver wettige kinderen of kind, aan Jenne van den Barg
getrouwd aan Jan Siemerink eene somma van ses gulden en bij vooraflijvigheid aan derzelver wettige
kinderen of kind. Waar mede testatrice deeze haare uiterste wille is sluitende en nadat aan testatrice onder
adsistentie als vooren het voorenstaande duidelijk en distinct was voorgelesen en gevraagd of zij tot deeze
haare testamentaire dispositie en uiterste wille vrij en onbedwongen gekomen was, zo heeft zij
geandwoord ja. Willende en begerende derhalven dat na haaren doode kragt moge hebben, hetzij als een
testament codicille gifte ter zaake des doods ofte onder den levendigen oft zoo als hetzelve in de beste
forma regtens zal kunnen of mogen bestaan. Ofschoon alle vereist wordende solemniteiten niet mogten
worden geobsineerd en nagekomen. Sonder arg of list. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter
voornoemd deeze neffens testatrice en mombaer eigenhandig getekend, gehandmerkt en gezegeld.
Actum op het plaatsjen den Koekkoek in het Elsenerbroek den 27 february 1781.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadhouder van de provintie van Overijssel en de Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere kragt deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren proc. J.B. Auffemorth en Willem
Jacobus Welmers persoonlijk gecompareerd en erschenen is Jan Haarman of van de Haar, zijnde ziek
dog gezond van verstande, mij te kennen gevende dat hij overdagt hebbende de zekerheid des doods en de
onzekere uire van dien en niet gaarne uit deze wereld willende scheiden voor en aleer over zijne tijdelijke
goederen onder zijne kinderen de volgende schikkinge gehad, gemaakt en gedisponeert. Te weten dat zijn
zoon Jan zal hebben en in eigendom behouden de geheele bouwerij en bouwgereedschap, alle
paarden en beesten; voorts het gewas zo in huis als op het land staande alsmede de plaatse en het
erve den Haar met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden. Voorts alle de contanten niets
uitgezondert, mits dat deselve zal uitkeren en betalen aan zijn suster Hendrina van de Haar getrouwt
aan Lammert ten Bos voor haar vaderlijke erfdeel de summa van ses gulden also dezelve van haar
moederlijk goed en ingevolge vertoonde quitantie ad tweehondert vijf en twintig gulden ontfangen heeft;
aan sijne suster Jenne voor haar vaderlijk en moederlijk goed eene summa van twee honderd
gulden, segge f 200, en aan sijne suster Jacoba mede eene summa van twee honderd gulden f 200.
Daar en boven sullen deze beyde susters zoo lange zij ongetrouwt zijn een spint lijn sayen en een plaats in
het huis bij haar broer hebben en door denzelven in alles worden onderhouden en bij overlijden eerlijk
worden begraven mits dat zij ook ten huys beste deeze zal helpen arbeiden en bij haar overlijden zonder
wettige kind of kinderen zal dit gewenste ten huys beste aan haar broer Jan van de Haar of zijne erven
blijven. Eindelijk zal de zoon Jan betaalen alle de schulden ten laste van den boedel zijnde met welk alles

ten overstaan van sijne drie meerderjarige kinderen met namen Jan, Jenneken en Jacoba is
overeengekomen en goedgevonden. Verklarende hij comparant tot dese schikkinge en dispositie met
rijpen berade zonder persuatie van iemand te zijn gekomen. Begerende dat hetzelve door alle zijne
kinderen zal worden stiptelijk nageleeft, hetzij als een testament codicil gifte ter zaake des doods of onder
de levende soo als best na regten zal kunnen bestaan, schoon daarin alle formaliteiten niet waren in agt
genomen. Des ten oirconde en voorts strekkende als het behoord heb ik rigter voornoemt dese met den
comparant gehandmerkt en gezegeld.
Actum op de Haar in Stokkum den 14 july 1781
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt
dezes dat voor mij en ceurnoten als waren Wilhelm Jalink en Jan van Hensbergen gecompareerd ende
erschenen is Teunis Brinkman zijnde zwak van lichaam dog bij volkomen verstande zoo verre ons
gebleken is en hij comparant overwogen hebbende de brosheid van menschelijken leeven, de zekerheyd
des doods en onzekere uire van dien en niet gaarne van hier willende scheyden, alvorens over zijne
tijdelijke goederen hem van den almagtigen God genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd. Zoo is het
dat hij testator na vooraf zijne onsterfelijke ziele aan God haren Schepper en zijn lichaam ter eerlijke
begravenis te hebben aanbevolen en tot zijn eenige en universele erfgenaam nomineerd ende
institueerd Derk Rietman en desselfs huisvrouw Christina Stegeman en bij vooraflijvigheyd derselver
wettige kinderen of kind, in alle zijne na doode na te latene goederen, zoo beweeglijke als onbeweeglijke
goederen, actien en crediten, geene daarvan uitgesondert om daar mede na zijne doode te kunnen handelen
en wandelen na lust en welgevallen, mits daarvan uitkeerende: aan Janna Brinkmans dogter van
testators broeder Hendrik Brinkmans eene somma van een hondert gulden en bij vooraflijvigheyd
van haar en haare wettige kinderen of kind, zijnde zij Janna Brinkman getrouwd aan Jan Stegemans.
Zullende zij geinstitueerde erfgenamen eene gelijke somma van een hondert gulden hebben uit te
keeren aan de nabenoemde personen te weeten: aan Aaltjen Reyns getrouwt aan Hendrik Wevers
en bij vooraflijvigheyd aan derselver wettige kind of kinderen, aan Harmina Reyns gehuwd aan Berend
Siggink (Leunk) en bij derselver vooraflijvigheyd ook aan derselver wettige kinderen of kind, aan
Hendrik Reyns, aan (ook) Hendrik Reyns en aan Maria Reyns, alle kinderen van wijlen testators
broeder Jan Brinkmans. Zullende egter dese drie laastgenoemde persoen de gementioneerde een hondert
guldens niet eerder kunnen vorderen voor dat vijf en twintig jaren oud zijn of zig in eene huwlijkse staat
mogten begeven. En zo heeft mogte gebeuren dat eene of meer van de drie laatsts genoemde personen
voor dien tijd mogten komen te overlijden, zoo zal in dien val de aan haar vermelten somma onder alle de
anderen daar onder de geinstitueerde erfgenamen mede begrepen egaal verdeelt worden. Dan nog aan de
diaconie van Markelo eene somma van twintig gulden en daar en boven nog zoodane twee en twintig
gulden als hij testateur voor vijftigste penning betaeld heeft van alsodane stukke bouwland als Jan
Kistemaker op het erve Volkerink op den 1 september 1773 aan hem testateur in vrugtgebruik den tijd
zijns levens heeft vermaakt, in val den eygenaar van gemelde stukke land verpligt is van de gemelde twee
en twintig guldens na testators dode restitutie te doen. Waar mede den testator dese zijne uiterste wille is
sluitende nadat aan testator het voorenstaande duidelijk en distinct was voorgelesen en gevraagd of hij
door zijne testamentaire dispositie en uiterste wille vrij en onbedwongen gekomen was, soo heeft hij
geandwoord ja. Willende en begeerende dat denselven dat na zijnen doode kragt moge hebben, hetzij als
een testament codicill gifte ter zake des doods ofte onder de levendigen ofte zoo en als hetzelve in de beste
forma regtens zal kunnen en mogen bestaan. Ofschoon alle vereyscht wordende solemniteiten niet mogten
wesen geobsineerd ende nagekomen. Sonder arg of list. In waarheyds oirconde hebbe ik verwalter rigter
voornoemd dese neffens testator eygenhandig getekend, gehandmerkt en gezegeld.
Actum Goor den 16 july 1781.
Ik Hendrick Borcharts wegens Hoger Overigheid Gesubstitueerde Verwalter Rigter van Kedingen doe
cond en certificere kragt deeses dat voor mij en ceurnoten welke Hendrik Assink en Hendrik Wassink
gecompareerd ende erscheenen is Lucas Haikers denzelven bevonden ziekelijk dog zijn verstand en
memorie volkomen magtig. Welke overweegende de zekerheyd des doods en onzekere uire van dien en

niet gaarne uit deze wereld willende scheiden, voor en aleer over zijn tijdelijke goederen te hebben
gedisponeert. Soo is het dat hij testator casserende en te niete doende alle zijne vorige makinge hoe
genaamt en waar ter plaatse ook opgerigt. Dus tredende tot mijn formeele testament stellende tot mijn
eenige universeele erfgenaam van alle desselfs na doode na te latene goederen, actien en crediten,
niets exempt in het volle vrugt gebruik mijn lieve zuster Aaltjen Haikers de tijd hares levens en
legateert uit zijn na te latene goederen aan zijn neef Berend Hendrik Haikers eene somma groot f 20
welke na overlijden van hem testator door sijn suster Aaltjen Haikers zullen uitgekeert worden en dan na
aflijvigheyd van haar, mijn neef Hendrik Haikers en na desselfs overlijden desselfs naaste erfgenamen,
in den vollen eigendom van mijne alle na te latene goederen. Waar mede dan hier dese testamentaire
dispositie van woord tot woord is voorgelesen, zoo heeft hij testator verklaart dat hij daartoe
onbedwongen en met rijpe berade gekomen is, waarop hij geandwoord heeft van ja. Waarmede hij zijn
uiterste wille is sluitende en hij testator niet leesen nog schrijven konde, soo heeft hij mijn gesubstitueerde
verwalter rigter voornoemt in plaatse van de assessoren versogt voor hem mede te tekenen en te zegelen.
Des ten waaren oirconde heb ik gesubstitueerde verwalter rigter voornoemt dese als mede voor hem
testator getekend en gesegeld.
Actum op het erve Haikers in Elsen den 25 july 1781.
Ik Hendrick Borcharts wegens Hoger Overigheid Gesubstitueerde Verwalter Rigter van Kedingen doe
cond en certificere kragt deeses dat voor mij en ceurnoten welke waren Hendrik Assink en Hendrik
Wassink gecompareerd ende erscheenen is Aaltjen Haikers geadsisteert met Hendrik Bloemers als haren
verkoren en ad hune actum toegelatenen mombaar, deselve weesende gezond en gaande en staande en
haar verstand en memorie volkomen magtig. Welke overwegende de zekerheyd des doods en onzekere
uire van dien en niet gaarne uit dese wereld willende scheyden, voor en aleer over hare tijdelijke goederen
te hebben gedisponeneert. Soo is het dat zij testatrice onder adsistentie van haren momber casseert en te
niete doet alle hare vorige makingen hoe genaamt en waar ter plaatse ook opgerigt. Aldus vervolgens tot
mijn formele testament stellende onder adsistentie als vooren tot mijn universeele erfgenaam van alle
door deselve na te latene goederen, actien en crediten, niets exempt mijnen neeff Hendrik Haikers
en desselfs huisvrouw Aaltjen Bloemers mits daar uit legaterende en makende aan mijnen neeff Gerrit
Haikers een bruidegoms kleed nabuur gelijk, het welk door de erfgenamen zal uitgekeert en betaalt
worden. Waar mede dat haar dese testamentaire dispositie van woord tot woord is voorgeleesen, zoo heeft
zij testatrice onder adsistentie als vooren verklaart dat zij daartoe onbedwongen en met rijpe berade
gekomen is, waarop zij geandwoord heeft van ja. Waar mede zij haar uiterste wille is sluitende, zoo zij
testatrice niet leesen nog schrijven konde heeft zij mijn gesubstitueerde verwalter rigter voornoemd onder
adsistentie als vooren in presentie van de ceurnoten versogt mede voor haar te tekenen en te zegelen. Des
ten waaren oirconde heb ik gesubstitueerde verwalter rigter voornoemt dese als mede voor haar testatrice
en door haren mombaar zelfs getekent en gezegeld.
Actum op het erve Haikers in Elsen den 25 july 1781.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt
dezes dat voor mij en keurnoten als waren Harmannus Weyschede en Barend ... gecompareerd ende
erschenen zijn Jan Bekker (Aalbrink) en desselfs huysvrouw Willemken ten Zende, zijnde de laaste
nadat van haar ehemans momberschap ontslagen was, geassisteert met Garrit Vorsgesank als haaren
verkoren en ad hune actum toegelaten mombaer. Sijnde den eersten comparante siekelijk en bedlegerig
dog beyde bij goede ende volkomen verstande zo ver ons uyterlijk gebleken is en zij comparanten beyde
overdagt hebbende de brosheid des menschelijken levens, de zekerheid des doods dog de onsekere uure
van dien en niet gaarne uit dese weereld willende scheiden, alvorens over haare tijdelijke goederen haar
van God genadig verleent te hebben gedisponeert. Zoo is het dat hij testator en zij testatrice de laaste
geassisteerd als voren na vooraf haaren zielen aan God haaren Schepper en haare doode lighamen ter
eerlijke begraffenisse aanbevolen te hebben. Maken en geven zij malkanderen reciproque de eerst
stervende aan de langs levende de tugt en vrugt van alle zijne ofte haare na doode na te laaten
goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten, geene in het groote of kleine uytgezondert en

door de langstlevende den tijd zijner of haares levens na tugts regte te besitten en te gebruiken. En dat nu
tot erfgenaam stellinge tredende nomineert en institueert hij testator en zij testatrice ter assistentie als
vooren, tot haar eenige en universele erfgenaamen haaren zoon en stiefzoon Jan Bekker en desselfs
huysvrouw Janna Reef in alle haare na doode na te laten, zoo roerende als onroerende goederen,
actien en crediten, geene daarvan uytgezonderd om daar mede na hun beider dode te kunnen handelen en
wandelen na lust en welgevallen. Mits daarvan uytkerende aan testators ses andere kinderen met
naamen Hendrina, Gerridina, Harmen, Jenne, Garrit Jan en Gese Bekker ieder eene somma van ses
gulden en aan Jan Bekker zoon van testator en testatrice eene somma van eenen dartig gulden, dog
in val daar niet mogten mede bevredigt zijn, zoo stellen testator en testatrice onder assistentie als vooren,
haar in de legitime portie zoo een ieder van haar na doode is competerende. Waar mede testator en
testatrice deze haare uiterste willen zijn sluytende. Nadat aan testator en testatrice onder assistentie als
vooren bovenstaande duydelijk ende distinct was voorgelesen en gevraagt of sij tot dese haare
testamentaire dispostien uyterste willen vrij en onbedwongen gekomen waaren, zoo hebben zij
geandwoord ja. Willende en begerende derzelven dat na haaren doode kragt moge hebben, hetzij als een
testament codicil gifte ter saake des doods ofte onder den levendigen ofte zoo en als hetzelve in de beste
forma regtens sal kunnen of mogen bestaan. Sonder arg of list. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter
rigter voornoemt dese neffens testator en testatrice als mede testatrices mombaer eygenhandig getekend,
gehandmerkt en gesegeld.
Actum op de plaatse Bekker in Harke den 19 augusti 1781.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt
dezes dat voor mij en keurnoten welke waaren Hendrik Mutgeert en Berend van Gelder persoonlijk
gecompareerd ende erschenen zijn Jan Nijmeyer (Hietkamp) en desselfs huisvrouw Janna Blaauwen,
zijnde de laatste nadat van haar ehemans mombaarschap ontslagen was, geadsisteerd met Hendrik Kappert
als haaren ad hune actum verkoren en toegelaten mombaar; zijnde de laatste comparante wel wat ziekelijk
edog gaande en staande en beyde bij goeden verstande zoo verre ons uiterlijk gebleken is en zij beide
comparanten overdagt hebbende de brosheid des menschelijken levens, de zekerheid des doods dog de
onzekere uure van dien en niet gaarne uit dese weereld willende scheiden, alvorens over haare tijdelijke
goederen haar van God Almagtig genadig verleend te hebben gedisponeerd. Zoo is het dat hij testator en
zij testatrice de laatste geadsisteerd als vooren, na vooraf haare zielen aan God haaren Schepper en haare
doode lichaamen ter eerlijke begraffenisse aanbevolen te hebben. Maken en geven zij malkanderen
reciproque de eerst stervende aan de langstlevende de tugt en vrugt van alle zijne ofte haare na
doode na te laten, zo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, geene daarvan uitgezondert
om die door de langstlevende na doode van de eerst stervende den tijd zijnes of haares levens na tugts
regte te besitten ende te gebruiken. En dan nu tot erfgenaam stellinge tredende nomineren en institueren
testator en testatrice de laaste geadsisteerd als vooren, tot haar eenige en universele erfgenaam haaren
zoon Willem Nijmeyer in alle haare na doode na te laten, zo roerende als onroerende goederen,
actien en crediten, geene daarvan uitgezonderd, van wat aard of natuir of waar dezelve ook gelegen
mogten zijn, om daar mede na haar beyder doode te kunnen handelen en wandelen na lust en welgevallen.
Wijders maakt hij testatrice onder adsistentie als vooren uit haare goederen aan haare agt kinderen met
namen Fenneken, Jan, Maria, Jenneken, Geertruid, Harmen, Roelofken en Jannes Breukink, zoo
als bij haar wijlen eheman Willem Breukink in echte heeft verwekt, ieder een summa van twintig
gulden die als dan door de geinstitueerde erfgenaam Willem Nijmeyer aan haar zal worden uitgekeerd.
Waarmede testator en testatrice deze haare uiterste wille zijn sluitende, nadat aan testator en testatrice de
laaste geadsisteerd als vooren, voorenstaande duidelijk van woord tot woord was voorgelesen en gevraagd
of zij tot deze haar testamentaire dispositien en uiterste willen vrij en onbedwongen gekomen waaren zoo
hebben zij beyde geandwoord ja. Willende en begerende derhalven dat na haaren doode kragt moge
hebben, hetzij als een testament codicil gifte ter zaake des doods of onder den levendigen ofte zo en als
hetzelve in de beste forma regtens zal kunnen of mogen bestaan. Ofschoon alle vereischt wordende
solemniteiten niet mogten weezen geobsineerd en nagekomen. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik
verwalter rigter voornoemd dese neffens testator en testatrice als mede testatrices mombaar eigenhandig

getekend, gehandmerkt en gezegeld.
Actum op de plaatse den Blaauwen op de Borkeld den 21 jann. 1782.
Ik Hendrick Borcharts wegens Hoger Overigheid Gesubstitueerde Verwalter Rigter van Kedingen doe
cond en certificere kragt deeses dat voor mij en assessoren welke waren Hendrik Bleeken en Derk
Philipsborg erscheenen is Berend Bloemers (Assink), zijnde ziekelijk dog zijn verstand en memorie ons
duidelijk gebleken volkomen magtig en niet eerder uit deese wereld willende scheiden, voor en aleer over
zijne tijdelijke goederen te hebben gedisponeert. Overdenkende de zekerheyd des doods en onzekere uire
van dien, na alvorens hier bij te revoceeren en te vernietigen alle zijne vorige makingen en disposities over
alle zijne na te latene goederen waar ter plaatse opgerigt en gemaakt, uitgesondert dan nog zijne
huwelijksvoorwaarden als tusschen den comparant en zijne drie kinderen met namen Gerrit Bloemers
en Jenneken getrouwt aan Gerrit Letink en Aaltjen getrouwt aan Hendrik Haikers in dato den 20
september 1779 opgerigt, die hij in zijn volle waarde laat, over deese zijne nalatenschap vrij,
onbedwongen en sonder inductie of persuatie van jemand met voorbedagten rijpen berade thans
disponeerende in maniere als volgt. Eerstelijk beveelt hij testator zijne ziele in de handen van den
levendigen God en zijn lichaam ter eerlijke begravinge. Ten tweeden nomineert en institueert hij testator
zijne drie kinderen hier vooren genoemt in de legitime portie als na landregte en in zijne verdere
nalatenschap zijnen zoon Gerrit Bloemers te weten dat die zal hebben en alleen behouden al zodane
somma groot vijf hondert gulden die den comparant heeft staan onder den bouwman Arend Ribbert in
Elsen, soo hij testator heeft aangeerft van zijn wijlen broeder Jan Assink in de boerschap Elsen. Waar
mede hij testator deese zijne uiterste wille is sluitende. Willende en begeerende dat deselve effect
sorteeren en kragt mooge hebben, hetzij als een formeel testament codicil legaat fidei commis gifte ter
zaake des doods of onder de levendigen ofte zoo en als dezelve na regten beste zal kunnen en moogen
bestaan. Oschoon alle plegtigheeden niet mogten zijn overgekomen nadat den testator dese zijne uiterste
wille van woord tot woord is voorgeleesen en heeft verklaard hierbij te persisteeren. In kennis der
waarheyd heb ik gesubstitueerde rigter voornoemd dese neffens G.D. van Ingels die daartoe van den
testator, welke deselven des schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende in deese gerigte
gequalificeert om voor den testator te tekenen en te zegelen, getekend en gezegeld.
Op het erve Bloemers in Elssen den 2 april 1782.
Copia
Wij ondergeschreeven Willem Schrievers en Hendriena Rietmans ehelieden, ik Hendrina Rietmans
nadat van mijn mans momberschap ontslagen was, geassisteert met procurator Jan Berend Auffemorth als
mijnen verkooren momber in deesen. Overdenkende de sekerheid des doods en de onsekere uure van dien
en niet gaarne dese wereld willende verlaten voor en aleer over onse tijdelijke goederen hebben
gedisponeert. Zoo zijn wij te rade geworden dit ons testament en uiterste wille op te rigten waartoe dan
tredende. Zoo revoceren wij alle voorgaande makingen en institueeren wij testator en testatrice, ik
testatrice geassisteert als vooren reciproquelijk, den eenen den anderen den eerst stervenden den langst
leevenden tot zijne of haare universeele erfgenaam in alle des eerst stervendens na te latene
goederen om deselve te kunnen keeren en wenden na zijn of haar welgevallen, met desen bedinge nogtans
gelijk dat onse bijden expressen wille is, dat na doode van de langstleevende van ons beiden alle des
langstlevendens nalatenschap zal vervallen en vererven op onsen zwager Dries Wilbers en zijne
huisvrouw Jenneken Rietmans. Welke bijde of bij vooroverlijden van een der langstleevende, hetzij man
of vrouw, wij tot onse erfgenaam of erfgenamen in onse gestelde nalatenschap institueeren en stellen bij
en door deesen. Mits en onder dit beding dat onse boovengenoemde erfgenaam een jaar naa dode van de
langstleevende van ons bijden zal uitkeeren invoegen als volgt. Aan testatrices suster en broeders met
namen Fenneke Rietmans eerst getrouwt aan Jan Brinkmans en nu aan Jan Sentman op Reindes,
Derk Rietmans, Jan Herman Rietmans wonende op Landewerts in Stokkum en Berend Rietmans
woonende te Holten, aan ieder de selver bij vooroverlijden derselver kinderen bij representatie een
legaat van duisend caroly guldens. En aan haar testatrices eene broeder Jan Rietmans die bij Derk
in huis is, sal hebben een jaarlijks legaat van dertig gulden gedurende sijn leven lang en na dode van

gemelde deeze Jan Rietmans zal in eens moeten betaald worden aan Derk Rietmans of den geenen
die hem verpleegt of ten einde brengt eene somma van duisend guldens. Aan haar nigte Maria
Brinkmans dogter van Jan Brinkman en Fenneken Rietmans legateeren testator en testatrice het
Haverland gelegen tussen Meenderinks slag en het pastorijen land, als mede de thiende soo en als door
testator is aangekogt van Arent Sligman en Geertjen Nijampsen uitgesondert dese uit twee stukken lands
het eene de Toenbree en het andere den Perenboom genaamt gelegen tussen Nijenhuis en Breukinks land,
geen thiende zal getrokken worden maar zullen tiendvrij blijven. Voorts legateeren zij testator en
testatrice onder adsistentie als vooren aan hare neeven Willem en Hendrik Kuyper te zaamen een
legaat van duisend caroli guldens dog bij vooroverlijden van Willem Kuipers zullen desselfs kinderen
en niet Hendrik Kuipers de helfte van dit legaat ad vijf hondert gulden trekken. Aan de kinderen van de
moey Aaltjen Kuipers die getrouwt is geweest met Jan Hidders en naderhand aan Jan Lonink te
samen eene somma van vijf hondert guldens. Aan de kinderen van wijlen Berend Kuipers in
Stokkum op Snellink te zamen een legaat van hondert en vijftig gulden. Aan haare nigte Aaltjen
Kuipers dogter van Jan Kuiper en Jenneken Schrievers op Vokkers of bij vooroverlijden desselfs
kinderen een legaat groot hondert en vijftig gulden. Aan de kinderen en kinskinderen van Aaltjen
Schrievers gewoond hebbende op het Regterschot onder Wesep te zamen eene summa van drie
hondert guldens onderling te verdeelen. Aan de kinderen van Triene Kuipers op den Willigenhoff of
derselver erfgenamen een legaat groot drie hondert guldens. Aan Hendrik Wilbers in Harke thien
gulden en thien stuivers. Aan het soontjen van wijlen Albert Peters en Geeske Kuipers thans
wonende bij Peterman vijf en twintig gulden. En eindelijk aan den armenstaat van Markelo twee
hondert guldens. Waarmede wij testator en testatrice dese onse laatste wille sluitende. Begeerende en
versoeken en willen dat deselve zoo als die daarbij in alle haare deelen stiptelijk zal moeten worden
opgevolgt en nagekomen, hetzij dan als een formeel testament gifte ter zaake des doods of onder de
levendigen codicil of andere mindere makinge in aller gestalte als die best na regten zal kunnen bestaan.
En indien onvermoedelijk de een of ander de wettigheid van dit testament mogten willen querelleeren of
daar over dispuit moveren de geenen zal verstoken zijn van alle het geene hem bij dit testament gemaakt is
en zal dat gedeelte of vermaakte vervallen weesen aan den armenstaat van Markelo. In kennis van dit alles
hebben wij testator en testatrice dese wetenschap en na alles wel overdagt te hebben sonder inductie,
persuasie of aanradinge van jemand opgericht en ten dien einde getekent en gezegeld, gelijk ook de
momber van testatrice heeft gedaan en dewijl den testator niet schrijven kan heeft hij zijn mark getrokken
in presentie van Christiaan ten Zijthoff en Jan Geukink als getuigen en alzo zij zelve geen zegel voeren
hebben zij deese met dat van testatrices momber gezegeld.
Actum Goor den 12 juny 1779.
Op de eerste couvert stond geschreeven als volgt.
Ick Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificeere
kragt deeses dat voor mij en ceurnoten als waaren Carel ten Zijthoff en Gerrit ten Pierik gecompareerd en
erscheenen zijn Willem Schriever en desselfs huisvrouw Hendriena Rietmans, zijnde de
laastgenoemde dat zij van haar ehemans mombairschap ontslagen was, geassisteert met procurator J.B.
Auffemorth als haaren ad hune actum verkooren en toegelaaten mombair en verklarende beide onder
assistentie voormeld in dit inliggende besloten papier te zijn haar beider uiterste en laatste wille.
Versoekenden derhalven dat hetzelve van mij verwalter richter voornoemd moge geapprobeert en
geratificeert worden, hetwelk dan amptshalven niet hebbe kunnen verweygeren, zoo approbeere en
ratificeere hetzelve besloten testament in en mits deesen. In waarheids oirconde en om te strekken na
behoren hebbe deese van gerigtsweegen getekend en gezegelt.
Actum Goor den 12 juny 1779.
Noodgerigte gehouden binnen Goor den 19 juny 1782.
Coram Gesubstitueerde Verwalter Rigter Hendrik Borchards. Assessoren H. Jalink en J.R. Jalink.
Nadat het couvert waarin het besloten testament van Willem Schrijver en desselfs huisvrouw
Hendrina Rietmans was berustende naukeurig geexamineerd en bevonden hebbende dat de zegels

bekend en den omslag ongecancelleert was, is vervolgens gemelde testament bevonden in een tweede
couvert mede met drie zegels ongecancelleert en daarop uitgeleesen zijnde in presentie en ter instantie van
Willem Schrijver en zal hetzelve ten prothocolle van testamenten als den geregistreert en het origineele in
deesen wel edelen gerigte zoo lang blijven berusten. Pro vera copia H. Borcharts.
Ik Antony Berends en wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits dezen
dat voor mij en assessoren Harmen Mulder en Jannes Mulder senior persoonlijk in den gerigte erschenen
sijn Gerrit Krabbenbos nu Lucas en deszelfs vrouw Jenne Lucas, de laatste nadat van de wettige
voogdije haares mans was ontslagen in desen geadsisteerd met Jannes Mulder junior als haarer ad hune
actum verkoren en nagelaten mombair, sijnde zij gaande en staande in so verre ons voorgekomen en bij
goeden verstande. Verklaren de beyde en wel de laast genoemde comparante onder adsistentie als vooren,
uit overweginge van de zekerheid des doods en de onsekere uire van dien te rade te zijn geworden over
hunne tijdelijke goederen te disponeren. Waartoe dan treedende na vooraf hunne zielen aan God Almagtig
en hunne lichaamen na hun overlijden ter aarde en eene eerlijke begravinge te hebben aanbevolen en alle
hunne voorige, hetzij afsonderlijk of te saamen gedane makingen en acten van uiterste willen, hoe,
wanneer en waar ook ter plaatse opgerigt, bij desen te hebben gerevoceert en te niete gedaan. So
nomineeren en institueeren zij comparanten de laatste geadsisteert als vooren, malkanderen
reciprokelijk de eerst stervende de langst levende in alle sijne of haare respectivelijk na te laten
goederen, mobile en immobile, vrije en allodiale, lheen of tiendpligtige, van welke aart en natuire en waar
ter plaatse deselve ook mogen gelegen zijn, mitsgaders in alle zijne ofte hebbende en krijgende actien en
crediten, liggend en uitstaand geld en verder in alles hoe ook genaamd dat hij comparant of sij comparante
met de dood zullen komen na te laten. Willende en begeerende de eerststervende dat de langstlevende
daarmede na sijn of haar overlijden zal kunnen en mogen handelen en wandelen na lust en welgevallen,
sodanig als een vrijen eigenaar met zijn goed vermag te doen. Waarmede dese hunne uiterste wille waren
sluitende nadat hun deselve van woord tot woord duidelijk was voorgelesen en zij nog wel verklaarden
deselve hunne vrij en onbedwongen wille en meeninge te sijn en deselve aldus vrij en sonder iemands
inductie of persuatie te hebben opgerigt. So versogten en begeerden sij dat deselve na hun overlijden
stiptelijk mogte worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een testament codicil gifte ter sake des doods
ofte onder de levende ofte so en in diervoegen als deselve in rechten best soude kunnen en mogen bestaan.
S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemt neffens den eerst genoemden
comparant en de mombair van de tweede comparante daarna door deselve als kunnende selfs niet
schrijven nog zegel gebruikende gequalificeert, eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Berghorst den 24 mey 1785.
Ik Hendrick Borcharts wegens Hoger Overigheid Gesubstitueerde Verwalter Rigter van Kedingen doe
cond en certificere kragt deeses en mede dat voor mij en assessoren welke waren Jan Groothengel en
Egbert Reef persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Hendrika Luttikhengel in desen geadsisteerd
met Hermannus Hellekate als haaren ad hune actum verkooren en toegelaten momber. Zijnde wel ziekelijk
edog bij goeden en vollen verstande zoo ook ons uyterlijk gebleeken is. En overdenkende de zekerheid des
doods en de onsekere uire van dien te rade te zijn geworden om over hare tijdelijke goederen willende
scheiden alvoorens van haar aanpart of portie in de plaatse Luttikhengel genaamd te hebben gedisponeerd.
En dan tot dispositie tredende zoo steld zij testatrice onder assistentie als vooren van haar voormelde
erfportie tot haaren erfgenaam Hendrik Roesen om daar mede na haaren doode te kunnen schalten en
walten na zijn lust en welgevallen. Blijvende egter de testatrice des persite zoo ik heden voor het
hofgerigte gemaakt hebbe in zijn volkomen waarde. Het welke zij testatrice onder assistentie van haaren
mombaar heeft verklaard te weesen haaren vrijen wille en sonder persuasie of inductie van jemand daartoe
gekomen zijnde, nadat haar hetzelven van woord tot woord was voorgelesen. Willende en begerende dat
hetzelve na haaren doode effect mooge sorteren, hetzij als een testament codicil gifte ter zaake des doods
ofte onder den levendigen zoo en als na regten zal kunnen bestaan, schoon alle solemniteiten in desen niet
mogten weesen geobserveert. In oirkonde der waarheid hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter
voornoemd dese neffens testatrice en haaren mombaar eigenhandig getekend en gesegeld.

Actum op het erve Luttikhengel den 26 may 1786.
Ik Antony Berends en wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits dezen
dat voor mij en assessoren Harmen Mulder en Jannes Mulder junior persoonlijk in den gerigte
gecompareert en erscheenen zijn Jan Nijmeyer (Hietkamp) en desselfs huisvrouwe Janna Blaauwen, de
laaste nadat van de wettige voogdije van haren mans was ontslagen, in desen geadsisteerd met Jan
Hendrik Bruggink als haaren ad hune actum verkooren en toegelaten mombaar, sijnde beyde gaande en
staande en bij kennelijken goeden verstande. Verklaarende beyde uyt overweginge van de zekerheid des
doods en de onbekendheid van de uire van dien, te rade te zijn geworden over hunne tijdelijke goederen te
disponeeren. Waartoe tredende na vooraf hunne zielen aan God Almagtig en hunne lighamen na hun
overlijden ter aarde en een eerlijke begraaffenisse te hebben aan te bevelen en mede alle hunne vorigen
makingen en testamenten en dispositien van welk aard off natuire en waar ter plaatse ook opgerigt en wel
speciaal hun testament of uytterste wille door hun comparanten op den 21 january 1782 voor dit weledele
gerigte opgerigt bij desen te hebben gecancelleert en te niete gedaan. Soo nomineerden en institueerden sij
comparanten de laaste geadsisteerd als vooren, malkanderen over en weder de eerst stervende de
langstlevende in alle zijne of haare met de dood na te latene goederen, roerende en onroerende, actien
en crediten, sonder eenige uytsonderinge van wat aard en natuure en waar ter plaatse ook gelegen zijn.
Willende en begeerende dat zij comparanten daar mede vrij en onbedwongen toe gekomen te sijn en dat
de langstlevende daarmee kan handelen en wandelen als een vrijen eigenaar met zijn eigen goed vermag te
doen. Voorts verklaarden zij comparanten de laaste onder adsistentie als vooren, bij desen na doode van
de langstlevende te nomineeren en te institueeren tot hunnen eenigen en universeele erfgenaam in alle
hunne dan nog na te latene goederen, roerende en onroerende, actien en crediten, huysraad, vhee en
zaadgewassen, niets daarvan uytgesondert .......... (onleesbaar) .......... Harmen, Roelofken en Jannes
Breukink bij haaren wijlen vorigen man Willem Breukink in egte verwekt, yder de somma van twintig
gulden, dog bij aldien een eenige of alle testatrices genoemde kinderen daar meede onvermoedelijk niet
mogten willen vredig zijn, indien dan institueerd sij testatrice onder vorige adsistentie, de daar mede
onvredige in de legitime portie dezelve na landregt competeerende. Waar meede verklaarden selve hunne
uytterste wille te sluyten en deselve vrij en onbedwongen met rijpen berade sonder iemands inductie of
persuasie te hebben opgerigt en nadat hun deselve van woord tot woord duydelijk was voorgelesen en
daarbij te persisteeren als mede te willen en te begeeren dat deselve na hun overlijden stiptelijk zoude
worden agtervolgd en nageleefd, hetzij dan als een testament codicil gifte ter zake des doods ofte onder de
levende ofte zoo en in diervoegen als deselve na rechten best soude kunnen en moogen bestaan. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese eigenhandig getekend en gezegeld en is
deese meede namens den testator en testatrice als kunnende zelfs niet schrijven off zegel gebruikende door
Hendrik Grevink daartoe in het gerigte gequalificeert en den mombaar van testatrice, getekend en
gezegeld.
Actum Berghorst den 2 september 1786.
Ik Antony Berends en wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits dezen
dat voor mij en assessoren Jannes Mulder junior en Berend Evers persoonlijk in den gerigte gecompareert
en erscheenen zijn Gerrit Forsgesank en vrouwe Engele Kwintenberg, de laaste nadat van de wettige
voogdije van haaren man was ontslagen, in desen geadsisteert met Arend Snijders als haaren ad hune
actum verkooren en toegelaten mombaar, beyde gaande en staande en bij kennelijken verstande.
Verklaarende de beyde uyt overweginge van de zekerheid des doods en de onsekere uire van dien te rade
te zijn geworden om over haare tijdelijke goederen te disponeeren. Waartoe dan tredende na vooraf hunne
zielen aan God Almagtig en hunne lighamen na hun overlijden ter aarde en eene eerlijkke begraaffenisse
te hebben aanbevoolen en hun alle vorige testamenten of andere makingen van uytterste wille hoe ook
genaamd en waar ter plaatse, hetzij te zamen of yder afzonderlijk, opgerigt en gepasseert te hebben
verbrooken, gedood en te niete gedaan, deselve expresselijk revoceeren, doode en te niette doende bij
desen. Soo nomineerden en institueerden zij comparanten uyt zonderlinge conquegeere
genegentheid malkanderen over en weder de eerst stervende de langstlevende in alle zijne of haare

met de dood na te laten goederen, roerende en onroerende, actien en crediten, zonder eenige
uytsonderinge van wat aart of natuire en waar ter plaatse gelegen mogten zijn. Willende en begeerende de
eerst stervende dat de langstlevende daar mede vrij en onbedwongen zal kunnen handelen en wandelen na
lust en welgevallen als een eigenaar met zijn goed vermag te doen. Waar mede zij verklaarden deese
hunne uytterste wille te sluyten en deselve vrij en onbedwongen met rijpen berade zonder iemands
inductie off persuatie te hebben opgerigt en nadat hun deselven van woord tot woord duydelijk was
voorgelesen daarbij te persisteren als mede te willen en te begeeren dat deselve na hun overlijden stiptelijk
zoude worden agtervolgt en nageleeft, hetzij dan als een testament codicil gifte ter saake des doods ofte
onder den levenden ofte soo en in diervoegen als deselve na regten best zoude kunnen en mogen bestaan.
S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemt neffens den testator als mede den
mombaar van de testatrice als kunnende selfs niet schreyven nog zegel gebruykende daartoe in judicio
gequalificeert, deese getekend en gesegeld.
Actum Berghorst den 25 september 1786.
Ik Antony Berends en wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits dezen
dat voor mij en assessoren Jannes Mulder junior en Harmen Mulder persoonlijk in den gerigte
gecompareerd is Aaltjen Hendertink weduwe van Gerrit Huyskes in desen geadsisteerd met Jan
Immink als haaren ad hune actum verkoren en toegelaten mombaar. Zijnde zij comparante gaande en
staande en zoo verre ons uytterlijk gebleeken is bij kennelijken goede verstande. Verklaarende uyt
overweeginge van de zeekerheid des doods en de onsekere uure van dien, te rade te zijn geworden om van
haare met de dood na te laten goederen te disponeeren. Waartoe dan tredende na vooraf haare ziele aan
God Almagtig en haar lighaam na haar overlijden ter aarde en eene eerlijke begraaffenisse aanbevolen te
hebben. Zoo nomineerde en institueerde zij comparante geadsisteerd als vooren, tot haare eenige en
universeele erffgenamen van alle haare mobile en vaste goederen, actien en crediten, liggend en
uytstaand geld en verder van alles wat zij bij haar overlijden zal komen na te laten zonder eenigen
onderscheid van aart en natuure zulks ook zoude mogen zijn, met uytsonderinge alleen van de klederen,
haaren neeff Gerrit Hendertink en deszelfs vrouwe Janna Evertink beyde te zamen en yder
afzonderlijk, hetzij voor overlijden van deselve haar wettige kind off kinderen. Willende en begeerende zij
testatrice dat deselve na haar overlijden daar mede zullen moogen handelen en wandelen na lust en
welgevallen en als een eigenaar met zijn goed vrij staat te doen. Waar mede deese haare uytterste wille
was sluytende nadat haar deselve van woord tot woord duydelijk was voorgelesen en zij alnog verklaarde
daar bij te persisteeren en deselve vrij en onbedwongen zonder iemands inductie off persuasie en dus
deselve met rijpen berade te hebben opgerigt. Met versoek dat deselve na haar overlijden stiptelijk zoude
worden agtervolgt en nageleefd, tenzij dan als een testament codicil gifte ter sake des doods ofte onder de
levende ofte en soo in diervoegen als deselve na rechten best zoude kunnen en mogen bestaan. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemt neffens Jannes Mulder daartoe door
comparante als zelfs niet kunnende schrijven off zegel gebruykende, dese getekent en gezegeld.
Actum Berghorst den 9 november 1786.
Ik Antony Berends en wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits dezen
dat voor mij en assessoren Hendrik Grevink en Hermannus van de Zaagekuile persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Gerrit Koenderink en desselfs broeder Antony Koenderink; voorts desselves nigte
Jenneken Koenderink in desen geadsisteerd met Derk ter Keurst als haaren ad hune actum verkooren en
toegelaten mombaar. Sijnde alle gaande en staande en mede bij goeden kennelijken verstande.
Verklaarende uit overweginge van de zeekerheid des doods en de onsekere uure van dien, te rade te zijn
geworden om over hunne tijdelijke goederen te disponeeren. Waartoe tredende na vooraff hunne zielen
aan God Almagtig en hunne lighamen na haare overlijden ter aarde en een eerlijke begraaffenisse te
hebben aanbevolen. Soo nomineerden en institueerden de beyde eerstbenoemde comparanten Gerrit
Koenderink en Antony Koenderink malkanderen over en weder de eerst stervende de langstlevende
in alle sijne met de dood na te latene goederen, mobile en immobile, actien en crediten, van wat aard off
natuure deselve ook mogen zijnen waar ter plaatse ook gelegen om daar mede na doode van de eerst

stervende vrij en onverhindert te konnen handelen na lust en welgevallen, dog na overlijden van de
langstlevende substitueerden zij beyde eerste comparanten voornoemd in alles wat als dan de
langstlevende zal komen na te laten, soo den vaste als mobile goederen, actien en crediten, sonder eenig
onderscheid van wat aard of natuure ook zoude moogen zijn, hunne nigte Jenneken Koenderink die als
dan ook zal kunnen handelen en wandelen na lust en welgevallen. Voorts verklaard de comparante
Jenneken Koenderink geadsisteerd als vooren na haar overlijden in haare geheele nalatenschap, soo
hebbende als krijgende vaste en roerende, actien en crediten, bij desen te nomineeren en te
institueeren haar beyde bovengenoemde neeven Gerrit Koenderink en Antony Koenderink om daar
mede na haar overlijden te kunnen handelen en wandelen na lust en welgevallen en soo als vrij eigenaar
met haar goed vrij staat te doen en wel soo beyde haaren sterfdag mogten komen beleven in eegale off
gelijke deelen en beyden haare sterfdag niet beleven dan in die val institueerd zij de langstlevende in haare
geheele nalatenschap als boven gemeld. Waar mede dese hunne uitterste wille waaren sluytende, nadat
hun deselve wederom van woord tot woord duydelijk was voorgelesen en zij al nog verklaarden daarbij te
persisteren en deselve vrij en onbedwongen met rijpen berade sonder iemands inductie off persuasie te
hebben opgerigt. Soo versogten en begeerden sij comparanten dat deselve hunne effect mogte hebben en
stiptelijk worden nageleeft, hetzij dan als een testament codicil gifte ter sake des doods ofte onder de
levenden off zo en in diervoegen als deselve na regten best soude kunnen of mogen bestaan. In kennise
der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens den tweden comparant Antony Koenderink
dese getekend en gesegeld en is dese ook mede door Derk ter Keurst namens eerste en derde comparant
Gerrit Koenderink en Jenneken Koenderink als zelfs niet kunnende schrijven nog zegel gebruykende,
daartoe in judicio gequalificeert en versogt, getekend en gesegeld.
Actum op het plaatsjen Koenderink in het Elsenerbroek den 14 jann. 1787.
Ik Antony Berends en wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits dezen
dat voor mij en assessoren Derk Alberink en Jan Teemker persoonlijk in den gerigte gecompareert is
Hendrik Groot Alberink zijnde ziekelijk dog zoo verre uitterlijk gebleek bij kennelijken goeden
verstande en gaande en staande. Verklaarende uit overweginge van de zeekerheid des doods en de
onsekerheid van de uire van dien, te rade te zijn geworden om over sijne tijdelijke goederen te
disponeeren. Waartoe dan bij desen tredende na vooraf zijne ziele aan God Almagtig en zijn lighaam na
zijn overlijden ter aarde en een eerlijke begravinge te hebben aanbevolen. Soo nomineeerde en
institueerde hij tot sijn eenige en universeele erfgenaam in alle sijne met de dood na te latene
goederen, mobile en immobile, actien en crediten, van wat name en natuire en waar ter plaatse ook
mogten gelegen te zijn, zonder eenige de minste uitsonderinge, zijne schoonzuster Aalken ten Hagen,
thans woonende op het erve Groot Aalberink in Elsen. Willende en begeerende hij testator dat deselve na
zijn overlijden daar mede zal kunnen doen en handelen na lust en welgevallen en soo als een eigenaar met
zijn goed vermag te doen. Waar mede dese zijne uiterste wille was sluytende nadat hem dese van woord
tot woord duydelijk was voorgelesen en hij alnog verklaarde daar toe te persisteeren en deselve uit vrijen
wille met rijpen berade zonder iemands inductie of persuatie te hebben opgerigt. Soo begeerde en versogte
hij testator dat deselve na zijn overlijden stiptelijke mogte worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een
testament codicil gifte ter zaake ofte onder de levenden ofte soo en in diervoegen als deselve na rechten
best zoude kunnen en mogen bestaan. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd
neffens Derk Alberink daartoe door testator als kunnende zelfs niet schrijven nog zegel gebruykende,
versogt en in judicio gequalificeert, deze getekent en gesegeld.
Actum op het erve Groot Alberink in Elsen den 16 maart 1788.
Ik Antony Berends en wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits dezen
dat voor mij en assessoren Jan Rensink en Hermen Gelking persoonlijk in den gerigte gecompareert is Jan
Leferink, zijnde gaande en staande en zoo verre ons uitterlijk gebleeken is bij kennelijke goeden
verstande. Verklaarende uit overweginge van de zeekerheid des doods en de onsekere uure van dien te
rade te zijn geworden om over zijne tijdelijke goederen te disponeeren. Waartoe dan bij desen was
tredende na vooraf zijne ziele aan God Almagtig en zijn lighaam na zijn overlijden ter aarde en ter

begravinge te hebben aanbevoolen. Soo nomineerde en institueerde hij testator tot sijne eenige en
universeele erfgenamen in alle met de dood na te latene goederen, mobile en immobile, actien en
crediten, sonder eenig onderscheeid van wat aard of natuure en waar ter plaatse ook mogten gelegen sijn,
sijnen neeff Willem Egbers en deszelfs ehevrouwe Maya Dijking en bij vooroverlijden van eene
derselver de langstlevende en soo beyde voor hem testator mogten komen te overlijden als dan haare
wettige kinderen in gelijke deelen. Willende en begeerende hij testator dat deselve na zijn overlijden daar
mede souden kunnen doen en handelen na lust en welgevallen soo als een vrijen eigenaar of eigenaaren
met hun goed vermogen te doen. Edog wilde en begeerde hij testator dat het kind van zijne voormelde
neef en nigte met naame Grietjen Egbers in alle gevalle vooraf soude hebben te trekken en genieten
zijn testators kiste met alle het geene dat bij zijn overlijden daar in zal worden bevonden sonder eenig
onderscheid hoe ook genaamd en wat het ook zoude moogen zijn, sulks aan hetselve bij desen wel
expresselijk legateerende. Waarmede desen zijnen uitterste wille was sluytende nadat hem deselve
wederom van woord tot woord duydelijk was voorgelesen. En hij al nog verklaarde daarbij te persisteeren
en deselve met rijpen berade vrij en onbedwongen sonder iemands inductie off persuasie te hebben
opgerigt en wilde en begeerde hij testator dat deselve na sijn overlijden stiptelijk mogte worden agtervolgd
en nageleeft, hetzij als een testament codicil gifte ter saake des doods ofte onder de levende ofte soo en in
diervoegen als hetselve na rechten best soude kunnen bestaan. In kennisse der waarheid hebbe ik
verwalter rigter voornoemd dese neffens Gerrit Jan van Heek daartoe door testator als kunnende zelfs niet
schrijven nog zegel gebruikende in judicio gequalificeeert, getekend en gezegeld.
Actum Beusbergen op het erve Egberts den 24 juny 1788.
Ik Antony Berends en wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits dezen
dat voor mij en assessoren Harmen Mulder en Jannes Mulder junior persoonlijk in den gerigte
gecompareert is Wolter ter Look (Oldenhof) zijnde gaande en staande en bij kennelijke goeden verstande
en wel zoo verre ons uiterlijk gebleek. Verklaarende uit overweginge van de zeekerheid des doods en de
onseekere uire van dien, te rade te zijn geworden om over zijne tijdelijke, met de dood na te latene,
goederen te disponeeren. Waartoe tredende na vooraff zijn ziele aan God Almagtig en zijn lighaam ter
aarde en een eerlijke begraafenisse te hebben aanbevoolen. So nomineerde en institueerde hij testator
tot zijne met doode na te latene goederen, mobile en immobile, actien en crediten, sonder eenig
onderscheid van wat aard of natuur en waar ter plaatse ook mogten gelegen sijn, zijne dogter Dina.
Willende en begeerende dat hij testator dat deselve na zijn doode zijne na te latene goederen dat zij zoude
kunnen handelen en wandelen als een vollen eigenaar met zijn goed vermag te doen. Edog zouw zij
geinstitueerde daar tegens moeten uitkeeren aan testators zoon Jan eens de somma van hondert en vijf
en twintig gulden den welken hij testator daar in wel uitdrukkelijk institueerde bij deesen. Voorts zoude
de universeel geinstitueerde nog moeten uitkeren aan de beide kinderen van zijn testators wijlen zoon
Jan gewoond hebbende op den Pot te samen de somma van hondert gulden die wegens aan haar
wijlen vader voornoemd beloofden uitset alnog van hem testator zijn competeerende. En vermits zijn
testators dogter Hendrina getroud aan Jan Immink haare portie ter somma van een hondert en
vijftig gulden reeds hadde genoten en aan haar meer uitgekeert zoo heeft deselve bij desen door hem
testator gepasseert dog zoo onvermoedelijk eene off alle ten zijne testators kinderen hier mede niet mogten
tevreden te zijn en goedvinden deese zijne uitterste wille te cancelleeren, dan zoodanig institueerd hij
testator bij desen met uitdrukkelijk in de legitime portie deselve na landrecht competeerende; in welk
geval hij testator uitdrukkelijk wilde en begeerde dat aan deselve het reeds genoten en uitgekeerde van de
legitime portie zoude worden afgetrokken. Waarmede dan dese zijne uitterste wille was sluytende nadat
hem deselve wederom van woord tot woord duidelijk was voorgelesen en hij al nog verklaarde daar bij te
persisteeren en deselve vrij en onbedwongen met rijpen berade en zonder iemands inductie of persuasie te
hebben opgerigt. Zoo versogt, wilde en begeerde hij testator dat deselve na zijn overlijden stiptelijk zoude
worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een testament codicil gifte ter saake des doods ofte onder de
levende ofte zoo en in diervoegen als deselve naar rechts best zoude kunnen off moogen bestaan. S.A.L.
In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens den testator getekend en
gezegeld. Actum Berghorst den 28 september 1788.

