
1786-1805  Testamenten 

 
Ik Maria van der Wijck gebooren Brouwer, in deesen geadsisteerd met mr. J.W. Racer namens mijnen 

lieven echtgenoot den heer Jan Hendrik van der Wijck in stede gekomen momber. Overdenkende de 

kortheid des levens, de zekerheid des doods en onsekere tijd van dien en te raade geworden over mijne 

met doode na te laten goederen en nalatenschap, waaronder ik ook wel uitdrukkelijk verstaan alle 

goederen welke ik van mijnen wijlen broeder den heer Gerrit Herman Jan Brouwer volgens desselfs 

testament heb geerft en bij deese mijne uiterste wille te disponeren als volgd. Eerstelijk stelle, nominere en 

instituere ik tot mijne erfgenamen mijne kinderen met namen Berend Hendrik, Derk, Jan, Anna 

Margaretha, Herman Jan, Karel Anastasius Leopold, Euphrosina Clelia Egbarta en Petronella 

Jacoba Margaretha of bij vooroverlijden de wettige descendenten van de overledene, een of meer bij 

representatie in plaats van de overleden, om mijne met doode na te laten goederen te erven in maniere als 

volgd, naamlijk in diervoegen dat mijn voorzeide oudste zoon Berend Hendrik of bij desselfs overlijden 

die geene van mijne zoons op welken de fidei commissaire erffenis van mijn echtgenoot wijlens oom, 

volgens desselfs testament na doode van zijne echtgenoot zal komen te devolveren voor desselfs erfportie, 

zal hebben de helft der verbeteringen gedaan en nog te doen door mijne voorzeide echtgenoot en mij aan 

den huize en havezate Stoevelaar en daarbij onderhoorige goederen en voorts van voorzeide oom uit den 

boedel van Keppel aangekogt gelegen in de marke Stokkum boerschap Herike, waaronder dus het erve 

Plasman en het goed Scherpenzeel niet zijn begrepen en voords in diervoegen dat ik tevens ook wil en 

begere dat dus mijne oudste zoon, of die geene van mijne zoons op welke de voorgemelde fidei 

commissaire erfnis als bovengemeld zal komen te devolveren, wegens de andere helft der verbeteringen 

voorgemeld, mits aan mijne andere kinderen of derselver descendenten zal behooren uit te keeren en daar 

tegen van de erfnisse en alle de goederen door desselfs vader zullende nagelaten worden, zal moeten 

afzien, uitgezondert de hiervooren gemelde havezaate Stoevelaar en onderhoorige goederen nevens het 

erve en goed Boerdam in het kerspel van Wije boerschap Wengele gelegen en dat indien mijn voorzeide 

oudste zoon, of die geene van mijne zoons op welken de voorgemelde fidei commissaire erfnis als boven 

gemeld zal komen te devolveren, onvermoedelijk zich hier mede niet mogt willen vergenoegen, ik in dit 

geval devolvere of dien zoon respective stelle, nominere en instituere alleenlijk tot erfgenaam in de 

legitime portie, zodat het voorige van desselfs erfportie alleen aan mijnen andere kinderen en 

descendenten zal bijvallen en accesseren. Zullende dus hetzij mijn voorzeide zoon of de geene van mijne 

zoons op welken de voorzeide fidei commissaire erfnis als boven gezegd zal komen te devolveren zig met 

mijne hiervoren gemelde beschikking vredig houdt, hetzij hij de legitime verkiest, alle mijne overige na te 

latene goederen door mijne andere kinderen of bij vooroverlijden door den wettige descendenten van de 

overledene bij representatie in gelijke deelen geerft en geprofiteerd worden. Ten tweeden wil en begeer ik 

dat zo lang mijn echtgenoot mij zal overleven alle de revenuen der goederen die ik van mijn overleden 

broeder heb geerfd in egale portien onder alle mijne kinderen zonder onderscheid en dus niemand van alle 

mijne kinderen daarvan uitgesloten, de kinderen van de overledene bij representatie jaarlijks zullen 

verdeeld worden. Ten derden wil en begeer ik nogtans dat mijne dogters uit de revenuen van mijn 

navolgende goederen, naamlijk den Kolk en onderhorige goederen, Groot Schaasberg en beide 

Braamhaars met onderhoorige katersteden (welke goederen in derzelver geheel zullen moeten blijven en 

niet verkocht worden), ieder jaarlijks voor hetzelven toekomen eene somma van twee hondert guldens en 

wel zo lang deselve ongehuwd zullen blijven. En indien een of twee derselve trouwen of ongehuwd 

overlijden zal derselver portie of portien, elke portie van twee hondert guldens voornoemd, mede door de 

in leven overgeblevene geduurende derselver ongehuwd leven geprofiteerd worden. Ten vierden wil en 

begeer ik dat mijn geheele lijfstoebehoor nevens mijne juweelen alleenlijk door mijne dochters of bij 

vooroverlijden door de wettige descendenten van de overledene, met uitsluiting van mijne zoons, 

geprofiteerd zullen worden. Ten vijfden wil en begeer ik dat de helft van de jaarlijks aan mijn zoon Derk 

bij huwlijks voorwaarden door mij en mijn echtgenoot beloofde somma gelds, welke helft mijn echtgenoot 

na mijn overlijden zou moeten betalen, in tegendeel betaald zal worden uit mijne nalatenschap, zodat mijn 

echtgenoot daarvan zal zijn bevrijd, als ook dat zodaane agt duizend guldens als tot reservatie van 

vriendschap wegens den boedel en nalatenschap van mijn voorzeide wijlen broeder betaald zijn aan mijn 



zuster Henrietta van der Wijck gebooren Brouwer (wonende te Diepenheim) zullen moeten afgetrokken 

worden van de goederen die ik van mijn voorzeide broeder heb geerfd, zodat mijn echtgenoot daar mede 

in geenen deele zal zijn bezwaard. Ten zesden wil en begeer ik dat mijn oudste zoon of die geene van 

mijne zoons op welken de voorgemelde fidei commissaire erfnis als boven gezegd, zal komen te 

devolveren na doode van mijn echtgenoot het erve Plasman in eigendom zal kunnen behouden, zo hij wil 

mits aan mijne andere kinderen te samen daar tegen betalende een somma van zeven duizend guldens, als 

ook dat hij het goed Scherpenzeel zal kunnen behouden, mits dat hij aan mijne andere kinderen te samen 

daar tegen betaale eene somma van drie duisend vijf hondert guldens, terwijl ik mijnen geliefden 

echtgenoot versoeke om in dese mijne beschikking over deese gemelde twee perzeelen genoegen te willen 

nemen. Ten zevenden stelle en nominere ik tot curator of voogd over den boedel van mijnen wijlen 

broeder voornoemd mijnen geliefden echtgenoot in plaats van de door mijn voorzeide broeder bij 

testament aangestelde voogden die ik mits deesen bedanke. En zulks met volkomen magt om zonder 

eenige invraege van iemand een ander voogd of voogden te mogen aanstellen. Waarmede ik deese mijne 

vrije onbedwongene en met voorbedagten rijpen berade opgerigtede uiterste wille sluitende. Wil en begere 

dat deselve effect sorteren en gelden moge als een testament codicil fidei commis gifte ter zaake des doods 

en of substitutie of zo en als deselve naar regten beste zal kunnnen en moogen bestaan. In kennisse der 

waarheid heb ik deese nevens mijnen voorzeide hiertoe verkoren momber eigenhandig getekend en 

gezegeld. 

Actum op den huize Stoevelaar den 9 juny 1786. 
 

Actum op den huize Stoevelaar den 28 december 1789. 

Verwalter Rigter dr. Wilhelm Jalink.  Assessoren mr. W. Lemker en dr. H. van den Bosch. 

Nadat voorenstaande testamentaire dispositie in haare zegels gaaf en ongecancelleerd bevonden was, is 

deselve ten overstaan en in bijzijn van den HWGeb Gestr Heer Derk Baron van der Wijck namens de 

weled heer broeder den HWGeb Gestr Heer Jan Hendrik Baron van der Wijck tot Stoevelaar en de 

heer J.B. Bouwer als gevolmagtigde van de heeren Berend Hendrik, Derk, Jan en Carel Anastasius 

Leopold van der Wijck geopend en uitgelesen hebbende de heer Bouwer copie versogt. 

 

Ik Jan Heidentrijk Baron van Coeverden tot Wegdam van wegens Zijne Doorluchtige Hoogheid den Heer 

Prince van Orange en Nassau Erfstadhouder van de Provincie van Overijssel Richter des Landsgerigts 

Kedingen certificeere mits deesen dat voor mij en keurnooten den med. dr. Louis Barthold Wilhelm 

Aberson en Derk Aarssen gecompareerd is de HWGeb Vrouw Maria van der Wijck gebooren 

Brouwer, zijnde zij vrouw comparante gaande en staande en haaren verstands en uitspraak zo veel ons 

uiterlijk gebleken is, volkomen magtig en hiertoe geadsisteerd met mr. Jan Willem Racer als haaren 

hiertoe gekooren en in stede haaren ehemans geadmitteerden momber. Overgevende aan ons deese 

beslooten couvert verzegeld met twee zegels waarin zij verklaarde besloten te zijn haare vrije 

onbedwongen en met voorbedagten rijpen berade gemaakte dispositie van uiterste wille over haare met 

doode na te laten goederen en nalatenschap. Willende en begerende dat deselve gelden moge als een 

testament codicil fidei commis en of substitutie gifte ter saak des doods of zo en als deselve naar regten 

zal kunnen en mogen bestaan. Met versoek van gerigtelijke conformaliteit welk ik amptshalven niet 

kunnende verweigeren, zo approbere en confirmere ik van gerigtswegen de voorzeide dispositie van 

uiterste wille van de vrouw testatrice. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd dese eigenhandig 

ondertekend en op de andere zijde met mijn zegel gesegeld. 

Actum op den huize Stoevelaar den 9 juny 1786. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deeses dat voor mij en assessoren Jan Harmen Rietgert en Gerrit Jan Kloppers persoonlijk erschenen is 

Hermina Stokkentreeft zijnde wel ziekelijk en bedlegerig dog zo ons uiterlijk gebleek haar verstand en 

uitspraak volkomen magtig en in deesen geadsisteerd met Jan Berend Lodeweges als haaren versogten en 

geadmitteerden momber. Verklarende zij comparante uit overweging van de zekerheid des doods en den 

onsekeren tijd van dien te rade te zijn geworden over haare met doode na te latene goederen en 



nalatenschap, te disponeren zo als zij deed in en mits deesen invoegen in maniere als volgd. Eerstelijk 

stelde, nomineerde en institueerde zij testatrice onder adsistentie als vooren, haar broeders en zusters of 

bij vooroverlijden derzelver wettige descendenten, met namen Johanna, Hendrik, Jan, Magdalena 

en Gerrit Stokkentreeft en dus haar zuster Geertruy Stokkentreeft gehuwd aan Willem ten 

Doeschate alleen hier van uitgesloten, in alle haar bij doode na te latene goederen en nalatenschap tot 

haar eenige en universeele erfgenaamen. Ten tweeden maakt en geeft zij testatrice nogthans aan haaren 

broeder en zuster Hendrik en Magdalena Stokkentreeft het tucht en vrugtgebruik voor zo lang zij 

ongetrouwd en bij elkanderen op het Zeldam zijn inwonende van haare geheele nalatenschap en wel zo dat 

als derselver komende te trouwen daarvan als dan zal zijn uitgesloten en de ongetrouwd blijvende hetselve 

tucht en vrugtgebruik alleen zal genieten. Ten derden wil en begeer de testatrice dat haar zusters Johanna 

en Magdalena Stokkentreeft na haaren doode alleen zullen genieten en in eigendom aanvaarden haare 

klederen, linnen, wullen en verdere lijfstoebehoor. Waarmede zij testatrice onder adsistentie als vooren 

deese haare testamentaire dispositie en uiterste wille was sluitende en nadat haar deselve van woord tot 

woord was voorgelesen en zij de vraag of zij tot deselve vrij en onbedwongen en met voorbedagten rijpen 

berade gekomen was, met ja beantwoord had. Willende en begerende dat deselve na haaren doode in alles 

worde nagekomen en gelden mogte, hetzij als een testament codicill fidei commis gifte ter zaake des 

doods en of substitutie of zo en als deselve in regten best zouwde kunnen en mogen bestaan. S.A.L. In 

waarheids kennisse hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens comparante en momber 

eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Markelo den 19 febr. 1790. 

 

Wij Borgart Modders en Henderina Kevelham egteluiden, ik vrouwe voornoemt geassisteerd met 

Boom Jan als haren gekooren en toegelaeten mombaer in desen. Overdenkende de brosheyd des 

mensenlijken levens en de sekerheyd des doods en de onsekere uire van dien ende niet gaarne uit dese 

werelt willen scheyden, voor al en eer eerst over onse tijdelijke goederen en nalaetenschap te disponeeren. 

Soo dat wij voor eerst onse onsterfelijke zielen beveelen aan Godt onsen Schepper, soo haere die uit onse 

lighaamen zullen gescheyden zijn en onse lighaamen ter eerlijke begraffenisse. Soo dat wij testatoren bij 

desen onse uiterste wille of testament willen opgerigt hebben in manieren als volgt. Voor eerst 

institueeren wij malkanderen over en weer tot erfgenamen, soo geve en institueere ik eerste testator 

als mijn universeel erfgenaam mij haar geliefde ehevrouw Henderina Kevelham als mijne nagelaten 

goederen, gereede en ongerede, actien en crediten, geene uitgezondert van wat naam die ook mogten 

weesen en geen uitgesondert, die ik met mijne dood zal koomen te ontruimen om daar mede te handelen 

en haer welgevallen en goetvinden en dan daar aan de kinder die bij mij eerste man verwekt van 5 (4!) 

in het getal als Berent Jan, Hendrikus, Jenken en Geesken en de twee kinderen van Marie sijnde een 

zoon en een dogter, sullen ider hebben 20 guldens, maar wel te verstaan dat de kinder van Marie onder 

haar bijden 20 gulden sullen hebben. Soo geve en instituere ik twede testatrisse tot minen universeel 

erfgenaam minnen seer geliefden eheman Borgarst Modder alle minne goederen, soo gereede en 

ongereede, actien en crediten, geen uitgesondert van wat naame die ook mogten weesen en waar die ook 

gelegen zijn, die met de dood zal koomen te ruimen om daar mede te handelen na zijn welgevallen. En 

dan bij overlijden van eene van ons testatoren of beyde soo wij geen andere dispositie institueren, wij 

verder tot onse erfgenaamen onse kinderen zo die thans in leven zijn, zoo wij die thans in leven hebben 

om onse nagelaeten goederen kunnen profiteeren. De testatoren houden het regt om alle tijd dese 

dispositie te veranderen als blijkt dat een van ons beyden overleeden is en dan nog die in leven sijnde 

testator de kragt voor zig in leven sijnde om voor al de goederen nader te kunnen testeren en vergeven na 

onse eygen goedvinden, hetsey bij houlik voorwaerden wanneer de eene van onse kinderen komt te 

trouwen of soo wij testatoren sullen goetvinden. Sullen goetvinden hetsey door ons beyder of door de 

langstlevendigen. Waarmede wij testatoren de onse beslooten testament sijn sluitende. Willen en begeeren 

dat deselve mooge bestaan zoo als een formeel testament codicil gifte ter saeke des doods of onder den 

levendigen of soo als deselve of de kragtig bundigste forma regtens te konnen of moogen bestaan. Sonder 

arg of list in waerheyd oirkonde hebben wij testatoren dese met onse handen ondertekent en gezegelt, 

gelijk mede de testatrisse en mijnen mombaer in desen op mijn versoek. 



Gedaan op het erve Modder in het caspel Goor den 16 juny 1787. 

 

Op de couvert stond: 

Ik Jan Hendrik Baron van Coeverden Heer van Wegdam van wegens Hooger Overheyd Rigter van 

Kedingen certificere als dat voor mij rigter en ceurnoten welke waeren Jan Henderik van den Boom en .... 

gecompareerd en erscheenen is Borgart Modders en Henderine Kevelham ehelieden en de vrouw in 

desen geadsisteerd met Boom Jan als haeren hier toegelaeten en verkooren mombaer welke bijde gaande 

en staande en haar verstand volkoomen magtig. Verklaerende dat in dit beslooten en toegepitzeerde 

instrument met twee cacheten in rooden lack was toegemaakt haar beyder testament of wedersiet uitterste 

wille in begrepen was en zoo sey begeerden en wilden dat na haaren dood en aflievigheid in alle sal 

agtervolgt worden, hetsey als een testament codicil gifte ter saeke des doods ofte onder de levendigen of 

op wat wiese en forma deselve na regten sal kunnen en moogen bestaan. Soo is dese aan mij gepresenteerd 

ter aprobatie en woord deselve met de gerigtelijke conformatie bekragtigt. Sonder arg list en waerheyd 

oirkonde hebbe ik rigter voornoemt dese eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Wegdam gerigts Kedingen den 18 juny 1787. 

 

Actum Goor den 25 maert 1791. 

Verwalter Rigter dr. Wilhelm Jalink.   Assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Egbert van Lochum. 

Nadat voorenstaande testamentaire dispositie en haare zegels gaaf en ongecancelleerd bevonden was, is 

deselve in tegenwoordigheid van Hendrina Kevelham weduwe Borgard Modder, Berend Jan Leppink 

(Modder), Hendrik Modder en (schoonzoon) Gerrit Jan Boeswinkel noie texoris geopend en 

voorgelesen. Hebbende Gerrit Jan Boeswinkel daarvan copia versogt. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deeses dat voor mij en assessoren die waeren Evert Letink en Jan Plasman persoonlijk erscheenen is Jan 

Wolters sijnde na lighaame ziekelijk edog bij goeden volkomen verstande, redenen en memorie ten vollen 

magtig. Verklaarende in overweeginge genomen te hebben de kortheid en brosheid des menschen levens, 

de zekerheid des doods en de onzekere dag en uire van dien en niet gaerne uit dese wereld willende 

scheyden sonder alvorens over zijne na te latene en na de dood te ontruimene goederen te hebben 

gedisponeerd en doende volgende gesteld, vooraf zijne onsterfelijke ziele in de handen van God Almagtig 

en zijn lichaam de christelijke begraffenisse aanbevoolen te hebben. Zoo heeft hij testator gelegateerd aan 

zijn volle zuster Gerritdiena Wolters getrouwd aan Gerrit Nijmeyer de somma van twee hondert 

guldens en bij vooroverlijden van dezelve zal dit legaat devolveren en versterven op het kind of kinderen 

van voorschreven Gerritdina Wolters, hetzelve of dezelve en desselfs of derzelver moeders plaatse 

substitueerende bij deezen. Legateerende aan de twee kinderen van testators wijlen zuster Maria 

Wolters getrouwt geweest aan Jan Meyer met naamen Hendrina en Hendrika Meyer de somma van 

vijftig gulden en dus aan ieder van dezelve de summa van vijf en twintig gulden. Legateerende hij testator 

aan zijn halve broeder Jan Wolters nu Meyer de somma van vijf en twintig guldens. Wijders 

legateert hij testator aan zijne twee halve zusters met naamen Hendrina Wolters en Jenneken Wolters 

de summa van vijftig guldens en dus aan ieder van dezelve vijf en twintig guldens. Eindelijk tredende tot 

de erfgenaam stellinge; zoo heeft hij testator in alle zijne overige na te latene goederen, zoo mobile als 

immobile, obligatien, actien en crediten, niets in het minste of geringste uitgezondert, tot zijn eenige en 

universeele erfgenaam genomineerd en geinstitueerd, zulks doende bij deesen, zijnen halven broeder 

Gerrit Hendrik Wolters ten einde om die alleen en met reclusie (uitsluiting) van alle andere erven en te 

profiteren. Alle het welke hij testator heeft verklaard te weezen zijne vrije welbedagte en onbedwongen 

testamentaire dispositie en uiterste wille en daarbij te persisteren. Willende en begeerende dat na zijn 

overlijden in allen deelen zal worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een testament codicill gifte ter 

zaake des doods ofte onder de levendigen ofte zoo als hetzelve naar rechten zal kunnen bestaan en effect 

sorteeren; schoon alle eenige noodzaakelijke solemniteiten naar regten gerequireert niet rechtelijk mogten 

weesen geobsineerd. S.A.L. In waerheids oirconde heb ik verwalter rigter voornoemd deeze neffens 

testator eygenhandig getekend, gehandmerkt en gezegeld. 



Actum Elsen den 5 april 1791. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deeses dat voor mij en ceurnoten die waeren Jan Harmen Scholten en Jan Eppink persoonlijk in den 

gerigte gecompareerd en erschenen zij Jenneken van den Kamp geadsisteerd met Gerrit Jan ten Zijthoff 

als haaren ad hune actum verkooren en geadmitteerden momber. Zijnde zij comparante wel ziekelijk van 

lighaam dog bij kennelijk goeden verstande, verklarende onder adsistentie als vooren ter overweging van 

de zekerheid des doods en de onzekere uire van dien te rade te zijn geworden over haar tijdelijke bij doode 

na te latene goederen te disponeren. Waartoe dan tredende na vooraf haare ziele aan God haaren Schepper 

en haar lighaam na overlijden ter aerde en een eerlijke begravinge te hebben aanbevolen. Zo nomineerde 

en institueerde zij testator onder adsistentie als vooren tot haare eenige en universeele erfgenaamen in 

alle haare met doode nae te latene mobile en immobile goederen, obligatien, actien en crediten niets 

uitgezondert haaren oom Derk Oink en haare moey Janna Oink en bij vooroverlijden van een van 

beiden die geenen van deesen allen die haaren sterfdag mogte beleven om nae haare goederen en geheele 

nalatenschap na haar overlijden met exempt van alle anderen, te erven, te profiteren en daar mede te doen 

en handelen als een eygenaar met zijn goed vermag te doen. Hier mede zij testatrice onder meergemelde 

adsistentie van den haare testamentaire dispositie en uiterste wille was sluitende. Verklarende, nadat haar 

deselve wederom van woord tot woord was voorgelesen, deselve sonder inductie of persuatie van iemand 

te hebben opgerigt en daarbij te persisteren. Willende en begerende derhalve dat dezelve na haar 

overlijden mogt worden nageleeft en van effect zijn, hetzij als een testament codicill gifte ter zaake des 

doods en of substitutie of zo en als best in regten zouwde kunnen bestaan, schoon alle vereischte 

solemniteiten ook in deezen niet mogten zijn geobsineerd. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik 

verwalter rigter voornoemd neffens testatrice en momber eigenhandig getekend, gehandmerkt en 

gezegeld. 

Actum op het erve Oink in Harke den 6 april 1791. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en 

certificere kragt deeses dat voor mij en assessoren die waeren Marten Kolhoop en Jannes ter Horst in 

indicio erschenen zij Jan Rietgers op Willems in het Elsenerbroek zijnde wel ziekelijk en bedlegerig 

dog zo veel ons gebleek bij kennelijk goeden verstande aan ons te kennen gevende uit overweging van de 

zekerheid des doods en de onzekere tijd en uire van dien, te hebben goedgevonden over zijne tijdelijke 

met doode nae te laetene goederen en nalatenschap, thans te disponeren. Waartoe dan nae vooraf zijne 

onsterflijke ziele aan God haaren Schepper en zijn lighaam nae overlijden ter aardt en eerlijke 

begraffenisse te hebben aanbevolen tredende. Zo nomineerde en institueerde hij testator in en mits deezen 

tot zijne eenige en universeele erfgenaemen in alle zijne met doode nae te latene roerende en 

onroerende goederen, obligatien, actien en crediten, zonder eenige uitzonderinge hoe genaamd of waar 

gelegen, zijne huisvrouw Fenne Willems in alle zijne goederen en geheele nalatenschap na zijnen doode 

te erven en aanvaarden, keeren en wenden na haar wil en welgevallen zo en als een eygenaar met zijn 

goed te doen en te handelen vrij staat. Waarmede hij testator deeze zijnde vrije onbedwongen en met 

voorbedagten rijpen berade gemaakte dispositie was sluytende en nadat hem dezelve wederom distinct en 

van woord tot woord was voorgelesen. Verklarende dezelve zonder inductie of persuasie van iemand te 

hebben opgerigt en daarbij alnog te persisteeren. Weshalven wilde en begeerde dat dezelve na zijn 

overlijden van kragt zijn gelden mogte en nageleeft wierde als een testament codicill gifte ter zaake des 

doods of onder de levenden ofte zoo en als dezelve in regten best zouden kunnen en mogen bestaan. 

Schoon ook alle vereischte solemniteiten hier in niet waaren in agt genoomen. Des ten oirconde en om te 

strekken als nae regten hebbe ik verwalter rigter voornoemd deeze neffens testator zonder arg of list 

getekend, gehandmerkt en gezegeld in het Elsenerbroek. 

Op het plaatsjen Wilms den 13 october 1792. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deeses dat voor mij en assessoren Jan Plasman en Lammert Plasman persoonlijk erschenen is Arend 



Hilderink, zijnde wel ziekelijk van lighaam dog voor zo veel ons gebleek bij kennelijk goeden verstande 

aan ons te kennen gevende uit overweging van de zekerheid des doods en de onzekere tijd en uire van 

dien, te raade te zijn geworden over zijne tijdelijke met doode na te latene goederen te disponeeren, 

waartoe dan vooraf zijne ziele van God haaren Schepper en zijn lighaam na overlijden ter aarde en eerlijke 

begraving te hebben aanbevolen tredende. Zo verklaarde hij testator in alle zijne met doode na te latene 

gereede en ongereede goederen, obligatien, actien en crediten, zonder eenige uitzondering bij deesen tot 

zijnen eenigen en universeelen erfgenaam te institueeren en nomineeren Jan Hendrik Mollenkolk om 

alle derzelve na zijnen doode te erven en aanvaarden en daar mede te doen en handelen als een eygenaar 

met zijn goed vermag te doen; mits nogthans dat gemelde zijnen erfgenaam daarvan uitkeere de volgende 

legaten, als aan de vier kinderen van zijn wijlen zuster Diena Hilderink laast gehuwd geweest aan 

Gerrit Hilderink in Bentelo elk een somma van veertig guldens, aan de dogter van Jan Rietmans 

(Hilderink) in Elsen een gelijke summa van veertig guldens en aan den armen van Rijssen een summa 

van vijftig guldens met de oude kleederen. Alle welke voormelde legaten gemelde zijnen erfgenaemen of 

in cas van minderjarigheid desselfs wettige voogd binnen een jaar na zijn testators overlijden zal hebben 

uit te keeren en te betaalen. Waarmede dan hij testator deeze zijne uiterste wille was sluytende en nadat 

hem dezelve wederom distinct van woord tot woord was voorgelesen, verklarende dezelve zonder inductie 

of persuatie van jemand te hebben opgerigt en daarbij alzoo te persisteren. Willende en begerende 

oversulks dat deselve na zijn overlijden in alle deelen mogt worden agtervolgd en effect sorteren, hetzij als 

een testament codicill gifte ter zaake des doods of onder de levenden ofte zo en als deselve na regten best 

zouw kunnen en mogen bestaan, schoon ook alle vereischte solemniteit niet geobserveert en in agt 

genomen waaren. S.A.L. In kennisse van waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens den 

comparant getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Op het erve Mollenkolk in Elsen den 11 jann. 1793. 

 

Actum Markelo den 8 febr. 1793. 

Coram Verwalter Rigter dr. Wilhelm Jalink.  Assessoren Jan Kistemaker en Berend Berendsen. 

Compareerde juffer Zwanida Gesina Westenberg weduwe wijlen den wel eerwaarden heer 

Bernhardus ten Cate in leven predikant, zo veel nodig geadsisteerd met haren broeder mr. Christoffel 

Hendrik Westenberg burgemeester der stad Lochum, als regtens te kennen gevende hoe dat wijlen 

voornoemde haren eheheer ds B. ten Cate luyd acte van [andersatie] sub dato den 8 december 1789 voor 

dezen weledele gerigte heeft gepasseerd een besloten testamentaire dispositie welke comparante aan dezen 

zelvden edele gerigte is exhiberende. Met versoek dat de zegels daarvan gevisiteerd en bekend mogen 

worden en dat wijders voorschreven testament moge worden gerigtelijk ten overstaan van de naaste 

vrienden als hier present, geopend, uitgelesen en dien na geprotocolleerd ende geregistreerd, mits gaders 

extracten daarvan aan comparente uytgerijkt om te strekken naar behoren ende wijders daar omtrend 

geschiede. Nadat voorengemelde testamentaire dispositie en uiterste wille en haare zegels gaaf en 

ongecancelleerd was bevonden, is dezelve ten versoeke van de vrouw comparante onder adsistentie als 

vooren en ten overstaan van de heeren Gerrit ten Cate, voor zig zelfs en als hiertoe onderhand en zegel 

door zijn wager en zuster dr. W.N. Becking en vrouw Hendrika Eva Becking geboren ten Cate te 

Winterswijk gequalificeerd, Tijleman ten Cate en Hendrik Ketjen noie texoris Johanna Helena ten Cate, 

geopend en uitgelesen en zal deselve ten prothocolle deezes gerigts worden geregistreerd en daarvan het 

versogte extract aan de vrouw comparante uitgereikt mede op derselver versoek copie authenticq aan de 

heeren G. ten Cate en H. Ketjen pred. qualitate. 

Luidende voorts opgemelde testament als volgd. 

Ik Berent ten Cate predikant te Markelo overdenkende de zekerheid des doods en onzekere ure van 

dien en niet gaarne uit dese wereld willende scheiden zonder over mijne tijdelijke nalatenschap dispositie 

en schikking hebbende gemaakt, weshalven noch gezond van lighaam gaande en staande, voorts van 

gezonden verstande en sprake. Zijnde verklaren uit vrijen en wel beradenen wille zonder ymands inductie 

of persuatie te hebben goedgevonden daar toe te treden. Overzulks na derogatie en te niette doening van 

alle vorige testamentaire dispositien hoe en waar die ook gemaakt mogten zijn, dezelve casserende bij 

dezen. Zoo verklaar mijn uiterste en laaste wille en begeerte te zijn dat tot mijn erfgenamen roepe en 



instituere mijn overledene moeders kinderen als tans mij de naaste in den bloede zijnde met namen Gerrit 

ten Cate, Tieleman ten Cate, Hendrieka Eva ten Cate en Johanna Helena ten Cate, alle voor 

tegenswoordig wonachtig in Gelderland of waarbij mijn overlijden levende zullen worden bevonden; egter 

zo wanneer een derzelven of alle voor mij kwam of kwamen te overlijden voor zoo verre men kind of 

kinderen mogt nalaten, die in kas overledens vaders of moeders plaats zullen worden gesteld en gerekent, 

ten eynde om mijnen nalatenschap in diervoegen te verdelen. Dat vooraf ingevolge de reserve bij den 8e 

artikel van de huwlijks voorwaarde met mijn ehevrouw Zwanida Gesina Westenberg binnen Geesteren 

den 13 october 1784 opgerigt, legatere, make en bespreke aan mijn tegenswoordige egtgenoot Z.G. 

Westenberg voornoemt het ongebruikte genot van alle mijne gerede effecten, meubelen en 

huisgerak; voorts bouwerije, paarden en beesten en wat onder het gene kan en mag gerekent worden, 

niets daarvan uitgezondert, zoo en in diervoegen het tijdens mijn leven als door mij aangebragt ten mijnen 

huize naar mijn dood zo binnen als buiten zal worden bevonden. Wijders legatere, make en bespreke met 

een conjugale liefde en opregte toegenegentheid aan voorschreven mijne huisvrouw Z.G. Westenberg de 

tucht met vrije gebruik en genot van mijn de hierna volgende gerede goederen en effecten als: 1. van 

den huis den Camp en daarbij onderhorige landerijen den Heytinkcamp of winkel daar onder 

begrepen, nevens daarbij gelegen Cammans erve, alles met zijn ap en dependentien als kennelijk 

onder Nede gelegen, 2. het erve en goed Wenninkmole genaamt kennelijk te bepaalen onder Nede 

buurschap Noordijk gelegen, 3. het halve erve Nigberink in de buurschap Loghuizen insgelijks onder 

Nede gelegen. Ten einde zulks alles als testateurs weduwe den tijd hares levens nevens het voorheen 

genoemde gerede na tugts regte en tugts wijse te gebruiken en de revenuen en inkomsten tot haren 

schoonsten en profijte te genieten en te profiteren, sonder hier van enige opkomsten of pachten te betalen 

dan alleenlijk voor behoorlijk onderhoudt en reparatie dier genoemde effecten, goederen en erven 

zorgende. Zullende nogtans de eigendom van alle de voorschrevene effecten, goederen en erven niets 

daarvan uitgezondert zijn en verblijven aan mijnen geinstitueerde erfgenamen of regt verkregene om die 

na expiratie van genoemde tucht en overlijden van mijn waarde egtgenoot Z.G. Westenberg voornoemt 

onder zich te mogen en kunnen verdelen. En om mijn meergenoemde respectieve egtgenoot Z.G. 

Westenberg securiteit te doen hebben voor zodanige morgen gift als haar edele uit kragt van den 6e artikel 

onze wederzijdsche huwelijksvoorwaarde naar mijn overlijden dan uit mijn gerede goederen jaarlijks te 

somma van 250 gl den tijd hares levens is competerende zo te geve en wil dat de jaarlijkse inkomsten van 

het erve Holstege onder Gelselaar gelegen, als mede die van de twee derde parten van Wolberink erve 

onder Nede daarvoor zullen aansprakelijk zijn om pagten, revenuen en inkomsten van dien zonder 

iemands inzage of zonder iemand verrekening daarvoor te mogen of laten invorderen, in besten profijte te 

mogen genieten zoals het superpletie van dien naar eigen welgevallen redelijk billijkheid tot melidiatie 

van genoemden erven en goederen om ze instant te houden. Bestedende zullende nogthans naa overlijden 

van voorheen genoemde egtgenoot Z.G. Westenberg dezelver met de overige goederen mijner 

nalatenschap verdeelbaar zijn onder mijne gedespecieerde erfgenaamen of regt verkregene aan wien dat de 

zelve eigendom allens zijn en verblijven mits zoo lang met de overige goederen en effecten onverdeelbaar 

blijvende tot dat deeze mijne begeerte en wil effect zal hebben gekreegen en daar aan zal zijn voldaan. 

Wijders reserveren mij bij deezen wel expresselijk dat in val ik omtrend voorgenoemde nog de eenige 

nadere en anderen dese schikking wilden en mogten te maken van mij daar omtrend nader en anders te 

verklaren of aan deeze off gene dit mijne te toonen genoemde of hier in niet geexponneerde goederen tot 

mijne nalatenschap behorende, hetzij van losse afgevalligde obligatien, actien en crediten, off andere zo 

hoe ook genaamd iets wilden geven, dat het zelve ten allen tijd onder mijn hand en zegel of ter presentie 

van twee geloofwaardige getuigen zo dus en menigmaal het mij sal geschieden, zulks zal kunnen en 

mogen doen en dat al hetgeen zodaanig als geschreven bevonden word met en benevens deezen mijn 

testament en dispositie zal bestaan en effecte genieten even of het hier in was obteneerd woordelijk. Tot 

het welk dan zo mijnen uiterste en laatste wille zijnde en wil en begere dat na mijn overlijden zal stand 

grijpen, agtervolgt worden en effect sorteren, hetzij als testament, codicil, fide commis, gifte ter zaake des 

doods of onder de levende of zo als het nae regten en constume locaal zal kunnen bestaan en 

gemainteneerd worden. S.A.L. In teken der waarheid hebbe om deezen mijnen testament te bundigen te 

maken dezelve eigenhandig getekend en gezegeld, aldus gedaan. 



Markelo den 8 december 1700 negen en tachentig, zegge 1789. 

 

Terwijl de inscriptie op de couverte was. 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere hier 

mede dat voor mij en assesooren Jan Kistemaker en Berend Barendsen persoonlijk erscheenen is den wel 

eerwaarden heer Berend ten Cate predicant te Markelo zijnde zo ons gebleek bij goeden en volkoomen 

verstande. Overgevende dit beslooten en met twee zegels versegeld papier in het welk hij verklaarde zijne 

testamentaire dispositie en uiterste wille zijn tot welks instelling hij vrij onbedwongen met voorbedagten 

beraade en zonder de minste inductie gekoomen was. Willende en begeerende derhalven dat dezelve naa 

zijnen doode in alles mogte worden nageleeft en van kragt zijn, hetzij als een testament codicil gifte ter 

zaake des doods ofte onder den levenden ofte zoo en als dezelve in regt best zouwde kunnen en moogen 

bestaan. Met verzoek dat dezelve alzo van gerigtsweegens mogte worden geapprobeerd en gecorrobeerd. 

En zulks amptshalven niet hebben mogen verweigeren, zo word dezelve invoegen voorschreven door 

dezen edele gerigte geapprobeerd en gecorrobeerd. In kennis van waarheid hebbe ik verwalter rigter 

voornoemt deeze getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 8 dec. 1789. 

 

Actum Markelo den 8 dec. 1789. 

Verwalter Rigter dr. Wilhelm Jalink.  Assessoren Jan Kistemaker en Berend Berendsen. 

Compareerde Berend ten Cate predicant te Markelo en gaf aan deesen weledelen landgerigte van 

Kedingen over een bezegelde couvert met twee roode lakken gecachetteerd. Verklarende daar in besloten 

zijnde een testamentaire dispositie of uiterste en laaste wille en zulks willende en begerende dat na zijn 

overlijden zal worden geopend, agtervolgd en nagekomen worden en door zijne erfgenaamen daar aan in 

allen deele punctuelijk voldaan en hetzelve agtervolgd worden. Met versoek dat hetzelve gerigtelijk in 

forma mag worden getransfigeerd, gezegeld en getekend. Voorts deese acte behoorlijk geprothocolleerd 

om te strekken als nae regten en aan comparant te worden gerestitueerd. 

Markelo den 8 december 1700 negen en tachentig, zegge 1789. 

 

Actum op het erve Schrijver te Markelo den 23 may 1793. 

Coram Verwalter Richter dr. Wilhelm Jalink.  Assessoren Gerrit Jan van Heek en Jan Kistemaker. 

Erschenen Dries Wilbers op Schrijvers producerende eene met drie zegels beslotene couverte in de kist 

van wijlen Willem Schrijver bevonden en met versoek dat deselve voor dit weledele gerigte ten 

overstaan van de naaste alhier gecompareerde vrienden van gedagte wijlen Willem Schrijver die waaren 

Willem van Raalte, Hendrik Jan Regterschot, Abraham Lodeweges, Zwier Snellink, Hendrik Kuyper, 

Harmen Peters namens zijn broer Gerrit, Aale Kuypers, Hendrik Klein Oink, Harmen Lonink, Jan Reints, 

Jan Rietmans, Jan Harmen Rietman, Fenne Maatmans, Jan Nijhuis, Evert Bolink, Teunis Hidders, 

Gerritjen Schutten en Berend Rietman, mogte worden geopend en uitgelesen. Het welk dan vervolgens 

nadat de zegels gaaf en ongecancelleerd bevonden waren in bijzijn en ten overstaan van meergenoemde 

getuigen en sijnde deese testament en door desselfs ceurnoten met approbatie ......... prothocolle dit alles 

word gevonden. 

 

Ik Jan Adriaan Joost Baron Sloet van weegen Zijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau Erfstadhouder Capitein Generaal en Admiraal der Vereenigde Nederlanden Rigter van 

Kedingen doe cond en certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren de welke waaren Arend 

Wensink en Garrit Hiddink persoonlijk in indicio erscheenen is Jan Harmen Snell zijnde wel ziekelijk 

doch bij kennelijk goeden verstande, alhier overgevende deeze beslotene en wel verzegelde couverte 

waarin verklaarde van wat te zijn zijne testamentaire dispositie door hem vrij en onbedwongen en zonder 

de minste inductie of persuatie van iemand opgerigt. Met verklaaring daarbij al nog te persisteeren en 

gevolglijk zijnen wil en begeerte te zijn, dat dezelve na zijn overlijden in allen opzigte mogt effect 

sorteeren en van valeur zijn, hetzij als een testament codicil gifte ter zaake des doods of onder de levenden 

of zo als in regten best zouw kunnen bestaan. Met verzoeke dat dezelve van gerigtswegen mogt worden 



geapprobeerd en gecorrobeerd. Het welk dan amptshalve niet hebbe mogen verweygeren zo als dat 

deselve approbeere en corrobeere en in kragt deezes. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik richter 

voornoemt deze getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 15 augusti 1794. 

 

Actum Markelo den 16 september 1794. 

Coram judice Jan Adriaan Joost Baron Sloet.   Assessoren Berent Barentsen en Hermanus van de 

Zagekuile. 

Compareerden in dit wel edele gerigte Cristoffer Hofmeyer, Wilhelmus Jabbinga, Andries Rietberg mede 

voor zijn zuster Geeze Olthof, Derk Schutte en Peeter Poortman mede voor Janna Meyer als 

naastbestaande van wijlen Jan Harmen Snell, voorts Jan Everwennink namens zijn innocente zuster 

Hendrieka Everwennink huisvrouw van gemelde wijlen Jan Harmen Snell. Zeggende dat na het overlijden 

van gedagte wijlen Jan Harmen Snell den inboedel des huises door dit wel edele gerigte ex officio zij 

geinventariseerd en te gelijk verzegeld een koffer met een kaste in welke laatste zoude bevonden zijn een 

besloten testament door meergemelden Jan Harmen Snel opgerigt en derhalven te versoeken dat dezelve 

door dit wel edele gerigte ontzegeld, het testament daar uitgenomen, gevisiteerd en de zegels daarvan 

bekent. Voorts geopend, uitgelezen ten prothocolle deezes gerigts geregistreerd en van dit alles 

gecertificeerd moge worden. Zulkes stellende ad decrettem. 

Decreet. Quod conceditur en is dienvolgens de kaste nadat de zegels gaaf bevonden waaren ontzegeld, het 

testament daaruit genomen, gevisiteerd en in zijn zegels goed en gaaf en ongecancelleerd bevonden die na 

geopend, uitgelezen en zal hetzelve vervolgens ten prothocolle deezes gerigts worden geregistreerd. 

Luidende dezen testamente aldus: Ik Jan Harmen Snell woonachtig te Markelo overdenkende de broosheid 

des menschelijken leevens, de zeekerheid des doods en de onzekere tijd en uire van dien en niet gaarne uit 

deeze weereld willende scheiden, alvoorens over mijne tijdelijke met doode na te latene goederen mij van 

God Almagtig genadig verleend te hebben gedisponeerd. Verklaarende uit vrije eigene beweging zonder 

de minste inductie of persuasie van iemand deeze mijne uiterste wille en testamentaire dispositie op te 

richten welke wil dat na mijn overlijden zal moeten agtervolgd en naargekoomen worden invoegen als 

volgd. Vooraff beveele mijne onsterffelijke ziele aan God haaren Schepper en mijn lighaam na overlijden 

ter aarde een eerlijke begraffenisse. Vervolgens stelle, nomineere en institueere ik testator tot mijne eenige 

en universeele erfgenaamen in alle mijne met doode na te latene gerede en ongerede, zo allodiale als 

lheengoederen, ten opzigte der laatste ingeval geobtineerd of nog te verkrijgen consent des lheenheers. 1. 

Mijnen neeff Derk Schutte zoon van Klaas Schutte en Derkjen Snell geboren te Langenholt bij Zwoll 

en bij zijn vooroverlijden desselfs wettige descendenten, 2. Gerrit Jan van Heek en desselfs huisvrouw 

Wilhelmina Tieberink te Markelo off bij hun vooroverlijden derzelver wettige kinderen en stiefkinderen, 

3. den advocaat Wilhelm Jalink en desselfs huisvrouw Stijntjen ten Cate te Goor woonende en bij hun 

vooroverlijden derzelver wettige descendenten, 4. Wilhelmina Krijgsman thans bij mij voor meid 

woonende. Ten einde om alle mijne met doode na te latene gereede en ongereede goederen en geheele 

nalatenschap sonder eenig onderscheid van wat aard of natuure of waar ook gelegen mogte zijn, na mijn 

overlijden en vier egaale portien te aanvaarden en profiteeren; zo nogthans dat de erfportie van 

voorschreven mijn meyd Wilhelmina Krijsgsman fidei commis zal zijn subject in gevalle zij zonder 

wettige lijfserven mogt koomen te overlijden als wanneer haar erfportie na haar overlijden wederom zal 

devolveeren, vererven en vervallen op mijne hier vooren drie eerste geinstitueerde erffgenaamen en dat 

mijnen neeff Derk Schutte vermeld of bij zijn vooroverlijden desselfs wettige descendenten vooraff zullen 

trekken en genieten mijne linnen en wollen klederen, beneevens het kofjen met hetgeen daarin is voor 

mijn bed staande, den of deselve daar mede prelegateerende bij deezen. Dan nog legateere ik testator aan 

mijnen knegt Willem Dijkmans eene somma van vijftig guldens eens, mitsgaders mijn dagelyxen rok, 

mijn zwart onderkleed en bruine broek. Waarmede dan ik testator na attente lesing en herlesing deezen 

mijne uiterste wille onbedwongen en met rijpen rade verklaart overdagt te hebben en te sluiten. Willende 

en begeerende derhalven dat dezelve na mijn overlijden in alle deelen en poincten zal achtervolgd en 

nagekoomen worden en effect sorteeren, hetzij als een testament codicil gifte ter zaake des doods ofte 

onder de levende ofte zoo als na rechten best zal kunnen en mogen bestaan. In kennisse der waarheid heb 



ik testator deese eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 14 aug. 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en 

certificeere kragt dezes dat voor mij en assessoren Jan Kistemaker en Egbert Lammertink persoonlijk in 

indicio erschenen zijn Hendrikus Warmelink en desselfs huisvrouw Hendrika Kwack, de laatste nadat 

van de wettige voogdijschap hares ehemans ontslagen was, in deeze geadsisteerd met Hermanus van de 

Sagekuile als haaren ad hune actum verkooren en versogten en toegelaten momber; zijnde beide 

comparanten gezont van lichaam en bij kennelijken goeden verstande zo ons volkomen gebleek. 

Voordragende uit overweginge des doods en de onzekere tijd en uire van dien, te rade zijn geworden over 

hunne tijdelijke met dode na te latene goederen te disponeeren. Waartoe dan na vooraf hunne onsterfelijke 

zielen aan God haaren Schepper en hunne lichaamen na overlijden ter aarden een behoorlijke begraffenis 

aanbevoolen en voorts herroepen, gedoodet en vernietigd te hebben alle hunne voorige makingen in het 

bijzonder zodaene huwlijks voorwaarden als bij het ingaan van hun huwlijk in Markelo den 11 nov. 1792 

hebben opgerigt tredende. Zo verklaarden comparanten te saamen en elk afzonderlijk, de laatste 

onder adsistentie als vooren, elkander over en weder de langstlevende uit een bijzonder conjugale 

genegentheid tot zijne of haare eenige en universeele erfgenaamen of erfgenaam te roepen stellen. 

Nomineeren en institueeren in alle zijne of haare met doode nae te latene gerede en ongerede goederen, zo 

allodiaale als lheengoederen (ten opzigte van de laatsten daartoe te verzoeken en erlangen consent des 

lheenheers), obligatien, actien en crediten, niets in het groot of klein uitgesondert, de langstlevende na 

doode van de eerst stervende daar mede zal kunnen doen en handelen, schatten en vatten na zijn of haar 

lust en welgevallen, zo en als een vrijen eigenaar met zijn goederen te doene en handelen toestaat. 

Waarmede testator en testatrice deezen hunnen vrijen en onbedwongen uiterste wille waaren sluitende. 

Met verklaaring nadat hun dezelve wederom van woord tot woord was voorgeleezen en daartoe zonder de 

minste inductie of persuatie van iemand gekoomen en overgegaan te zijn, daarbij al nog te persisteeren en 

hunnen wil en begeerte te zijn dat dezelve na hun overlijden in alle poincten en deelen stiptelijk kragt 

mogt agtervolgd, nagekoomen worden en effect sorteeren, hetzij als een testament codicill gifte ter zake 

des doods of onder de levenden ofte zoo en als dezelve in regten best zouwde kunnen en mogen bestaan, 

alschoon ook alle vereyschte solemniteiten niet geobserveerd en in agt genomen waaren. S.A.L. In 

waarheids oirconde heb ik verwalter rigter voornoemd deeze beneffens testator en testatrice beneffens 

haaren momber eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 12 oct. 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en 

certificeere kragt dezes dat voor mij en assessoren die waaren G.J. Harder en Roelof Leeftink persoonlijk 

in indicio erschenen zijn Jan Leppink (Paascher) en desselfs huisvrouw Hendrine Klein Leuvelink, de 

laatste nae dat hare de voogdijschap haarer ehemans ontslagen was, in deezen geadsisteerd met Arend 

Jalink als haaren hiertoe gekooren en geadmitteerden momber. Zijnde beyde comparanten gaande en 

staande en bij kennelijk goeden verstande zoo ons uiterlijk gebleek. Voordragende uit overweging van de 

zekerheid des doods en de onzekere tijd en uure van dien te raade zijn geworden over hunne tijdelijke met 

doode nae te latene goederen haar van God Almagtig genadig verleend te disponeeren. Daartoe dan na 

vooraf hunne onsterfelijke zielen aan God haaren Schepper en hunne lighaemen nae overlijden ter aarde 

en eerlijke begraffenis aanbevoolen te hebben tredende. Zo verklaarden comparanten de laatste 

geadsisteerd als vooren te zaamen en elk afzonderlijk elkander over en weder de eerst stervende de 

langstlevende tot zijne of haare eenige en universeele erfgenaam, agtervolgens huwlijk voorwaarden den 

16 april 1756 tussen comparanten opgerigt in alle hunne gereede en ongereede goederen, actien en 

crediten, te nomineeren en institueeren en voorts nae doode van de langstlevende van haar beiden tot 

hunne eenige en universeele erfgenaamen te stellen, nomineeren en substitueeren bij deezen Berend 

Jan Modders en zijne huisvrouw Aaltjen Kuipers of bij vooroverlijden van deeze beiden derselver 

wettige kinderen. Ten eynde nae doode van beyde testateuren te zullen erven en aanvaarden en erflijk 

blijven bezitten alle hunne gereede en ongereede goederen, obligatien, actien en crediten, mitsgaders de 



geheele bouwerije zonder eenige uitzonderinge bij het overlijden van de langstlevende in den huize zullen 

bevonden worden. Willende nogthans beide testateuren dat Janna Modder of Leppink oudste dogter 

van bovengemelde Berend Jan Modder en zijne huisvrouw, zoo dra zij vijf en twintig jaar oud zal 

zijn of mogt koomen te trouwen zal trekken en genieten het hooyland het Reigers slag genaamd in 

het Stokkumerbroek gelegen. Zo nogthans tot dezelve daarvan aan haare twee andere zusters Trientjen 

en Jenneken genaamd zal uitkeeren veertig guldens dus aan elk twintig guldens. Dezelve invoegen als 

gemeld daar mede legateeren bij deezen. Waarmede testator en testatrice deeze haare vrije en 

onbedwongen en met rijpen berade opgerigte uiterste wille verklaarden te sluiten en nadat hun dezelve 

weder van woord tot woord was voorgelezen daarbij te persisteeren; dus haaren wil en begeerte te zijn dat 

dezelve in allen deelen na hun overlijden zouw agtervolgd, nagekoomen en effect genieten als een 

testament codicil gifte ter zaake des doods of onder de levenden ofte zoo en als dezelve in regten best 

zouw kunnen en mogen bestaan; alschoon ook alle vereyste solemniteiten hier in niet waaren in agt 

genomen. S.A.L. In waarheid oirconde heb ik verwalter rigter dese neffens comparanten testator en 

testatrice en momber getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Op het erve Leppink in Stokkum den 14 oct. 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en 

certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren die waaren Gerrit Jan ten Zijthoff en Arnoldus de Lat 

persoonlijk in indicio erschenen is Zwier Greven zijnde gaande, staande en bij kennelijk goeden 

verstande zo ons gebleek. Voordraagende met overweging van de zekerheid des doods en de onzekere tijd 

en uire van dien willens te zijn, over zijne met doode na te latene goederen en nalatenschap thans te 

disponeeren en daartoe na vooraf zijne onsterfelijke ziele aan God haaren Schepper en zijn lichaam na 

overlijden ter aarde een eerlijke begraving aanbevolen te hebben tredende. Zo verklaarde hij testator tot 

zijne eenige en universeele erfgenaamen in alle zijne met doode na te latene goederen, obligatien, actien 

en crediten, mits deezen te stellen, nomineeren en institueren de kinderen en wettige descendenten 

van zijn broeder Jan Greven zo die er reeds zijn en alsnog mogten geboren worden om na overlijden 

van hem testator zijnen boedel en geheele nalatenschap zonder eenig onderscheid in egale deelen te 

aanvaarden, erven en profiteeren; voorts daar mede te doen en walten na lust en welgevallen zo als vrije 

eygenaaren met hunne goederen toestaat. Onder deese expresse conditie en beding nogthans dat zijn 

testators neeff Gerrit Greven, oudtse zoon van zijn broeder Jan Greven, vooraf uit zijnen vollen 

boedel en nalatenschap zal trekken en genieten een capitaale summa van agt hondert caroly guldens 

en dan niet te min met zijne andere broeders of zuster voor zo verre dezelve zijn testators sterfdag beleven 

mogten egaal zal aangaan, denzelven dan alzo met deeze agt hondert guldens expresselijk prelegateerende 

of begunstigde en in kragt deezes. Waarmede testator deeze zijne vrije onbedwongen en met voorbedagten 

rijpen berade opgerigtede uiterste wille verklaarde te sluiten en nadat hem deselve wederom van woord tot 

woord was voorgelezen daarbij te persisteeren, dus zijnen wil en begeerte te zijn dat dezelve na zijn 

overlijden in alle deelen stiptelijk zouw agtervolgd en nageleeft worden, hetzij als een testament codicill 

gifte ter zaake des doods of onder de levende ofte zo en als dezelve in regten best zouwde kunnen en 

moogen bestaan. Als schoon ook alle vereischte solemniteiten ten deezen niet waaren geobserveerd en in 

agt genoomen. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens testator getekend, 

gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 25 oct. 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en 

certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren die waaren Gerrit Kappen en Hendrik Boswinkel 

persoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Gerrit ten Broekhuis en deszelfs huisvrouw Lutgerd 

Berendsen, de laatste nadat van de wettige voogdijschap haares ehemans ontslagen was, in desen 

geadsisteerd met Jan Busman als haaren ad hune actum verkoren en toegelaaten momboir. Zijnde den 

eersten comparant wel wat ziekelijk dog beide zo ons gebleek bij kennelijk goede verstande. Verklaarende 

uit overweeging van de zeekerheid des doods en de onzekeere uure van dien te zamen en elk afzonderlijk 

te raaden te zijn geworden over hunne tijdelijke goederen te disponeeren. Daartoe dan treedende na vooraf 



hunne ziele aan God Almagtig en hunne lichaamen na overlijden ter aarde en eerlijke begraving te hebben 

aanbevoolen en voorts herroepen te hebben alle voorige dispositien zo zij, te vooren te zaamen of elk 

afzonderlijk, mogte hebben opgerigt. Zo stelden en institueerden zij comparanten de laatste 

geadsisteerd als vooren, elkander over en weeder de eerst stervende de langst leevende in de volle 

tucht van alle zijne of haare met doode na te latene goederen, roerende en onroerende in geheele 

nalatenschap zonder de minste uitzondering. Voorts nomineerden en institueerden zij testateuren te zamen 

en elk afzonderlijk tot hunne eenige en universeele erfgenaamen hunne vier kinderen, met namen 

Berend, Arent Jan, Arent en Aaltjen of bij vooroverlijden van deeze derzelver wettige kinderen bij 

representatie, mitsgaders de kinderen van hunne overleeden dogter Gerritjen gehuwd geweest aan Geert 

Ebbink te Gelselaar invoegen als volgd. Dat hunnen oudste zoon Berend na overlijden van de 

langstleevende van testateuren zal blijven behouden en bezitten alle hunne met doode na te latene 

gereede en ongereede goederen, actien en crediten, zonder eenig onderscheid van wat aard, natuur of 

waar dezelve ook mogten bevonden worden of geleegen zijn. Ten einde daar meede te kunnen doen, 

dezelve te keeren en wenden na lust en welgevallen zo als een vrije eygenaar met zijn goederen te doen 

staat, mits daar tegen ook alle schulden betalende die tot laste van den boedel bevonden worden. Als ook 

de doodschulden en kosten van begraving van beide testateuren en daar en boven behalve hetgeen zij reets 

bij huwlijks voorwaarden genooten hebben. Aan zijne twee broeders, zuster en zusters kinderen voormeld 

een half jaar na overlijden van de langstleevende uit te keeren een summa van drie duizend guldens eens, 

door dezelve dan in gelijke portien te verdeelen en dan nog na overlijden van testator met zijne twee 

broeders in drie gelijke deele deelende desselvs linnen en wullen kleederen met alle lijvs toebehooren, na 

overlijden van testatrice aan haare dogter Aaltjen en haare wijle dogters kinderen voornoemd laatende 

uitvolgen haar testatrices linnen en wullen kleederen met alle verder lijvs toeebehoor door deselve dan in 

twee gelijke portien te verdeelen. Waarmeede testator en testatrice de laatste geadsisteerd als vooren, 

deeze hunne vrije, onbedwongen en wel beradene uiterste wille waaren sluytende. Met verklaring nadat 

hun dezelve weeder van woord tot woord was voorgeleezen daarbij deeze persisteeren en aldus hunne 

wille en begeerte te zijn. Dat deselve na hun overlijden en allen deelen stipt zou agtervolgd en nagekomen 

worden en effect sorteeren, hetzij als een testament codicill gifte ter zaake des doods of onder de levende 

ofte en als dezelve in regten best zal bestaanbaar zijn. Schoon ook alle vereischte solemniteiten niet 

waaren geobserveerd. En in val met deeze hunne testamentaire dispositie deeze of geene hunner 

geinstitueerde erfgenaamen niet mogten willen vreedig te zijn, de zodaane verklaarden zij bij deeze titulo 

institutionis te stellen en te institueeren in de legitime portie aan dezelve na stricte regten competeerende 

zonder iets meer. S.A.L. In waarheids oirkonde heb ik verwalter rigter deese nevens testateuren en 

momboir eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum op de plaats Broek Berends onder Stokkum den 13 nov. 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en 

certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Derk Wevers en Gerrit Stratemans persoonlijk in den 

gerigte erscheenen zijn Jan Smitsmans en desselvs huisvrouw Henders Sandermans, de laatste nadat 

van de wettige voogdije haares ehemans ontslagen was, in deeze geadsisteerd met Jan Greeven als haaren 

ad hune actum verzogt en toegelaaten momber. Zijnde eerste comparant wel eenigzints ziekelijk dog beide 

gaande en staande en bij kennelijk goede verstande. Verklarende uit overweeging van de zeekerheid des 

doods en de onzeekere tijd en uure van dien te raaden te zijn geworden over hunne tijdelijke goederen te 

disponeeren. Daartoe dan treedende na vooraf hunne zielen aan God Almagtig en hunne lichaamen na 

overlijden ter aarde en eerlijke begraving aanbevoolen. Voorts herroepen, gedoodet en nietig verklaard te 

hebben alle voorige makinge zo tegen deeze hunne dispositie strijdig mogten bevonden worden. Zo 

stelden en institueerden zij comparanten de laatste geadsisteerd als vooren, elkanderen over en weeder 

de eerst stervende de langstleevende in de volle tucht van alle zijne of haare met doode na te latene 

gereede en ongereede goederen en geheele nalatenschap. Voorts nomineerden en institueerden zij beide 

testateuren te zamen en elk afzonderlijk tot hunne eenige en universeele erfgenaam hunnen neev Jan 

Harmen Oolberink of bij vooroverlijden van deezen desselvs wettige lijfserven om na doode van de 

langstleevende van hun comparanten te aanvaarden en erflijk blijven bezitten alle hunnen gereede en 



ongereede goederen, obligatien, actien en crediten, geene daarvan in het groot of klein uitgezonderd. Ten 

einde daarmeede te kunnen doen en handelen na lust en welgevallen zoals een vrije eygenaar met zijn 

goederen doen mag. Waarmeede testator en testatrice deeze hunne vrije onbedwongen en met rijpe 

beraden opgerigte uiterste wille bij de welke zij nadat hun wederom van woord tot woord was 

voorgeleezen, verklaarden te persisteeren en zonder iemands inductie of persuatie tot dezelve te zijn 

getreeden, waaren sluytende. Willende en begeerende alzoo dat deselve na hun overlijden stipt en 

agtervolgd nageleeft worden en effect sorteeren, hetzij als een testament codicill gifte ter zaake des doods 

of onder de leevende ofte zo en als dezelve in regten best zal kunnen bestaan, alschoon alle vereischte 

solemniteiten niet waaren geobserveerd. S.A.L. In waarheids oirkonde heb ik verwalter rigter deeze 

neffens comparanten getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum op de plaats Smitsmans in Beusbergen den 20 nov. 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en 

certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren die waaren Arnoldus de Lat en Michiel Sanders 

persoonlijk in den gerigte gecompareerd en erscheenen zijn Jan Harmen Rijtmans en desselvs 

huisvrouw Harmina Roessink; de laatste nadat van de voogdijschap haares ehemans ontslagen was, 

geadsisteerd met Harmen Koyers als haaren hiertoe verzogten en geadmitteerden mombaer. Zijnde beyde 

comparanten gezond van lichaam en verstande zo ons gebleek en verklaarden dezelve uit overweging van 

de zekerheid des doods en de onzekere tijd en uire van dien te raden te zijn geworden over hunne tijdelijke 

goederen te disponeeren als volgt en wel na vooraf hunne zielen aan God Almagtig en hunne lichaamen na 

overlijden ter aarde en behoorlijke begraving aanbevoolen te hebben. Zo stelden en institueerden zij 

comparanten, de laatste ter adsistentie als voormeld, elkanderen over en weeder de eerst stervende 

de langstlevende uit een zonderlinge conjugaale genegentheid in de volle tucht van alle zijne of 

haare met doode na te latene goederen, gereede en ongereede, en geheele nalatenschap zonder de 

minste uitzondering. En nomineerden en institueerden zij voorts te zamen en elk afzonderlijk tot hunnen 

eenige en universeele erfgenaamen hunne vier zoonen en drie dogters, met naamen Hendrik, Jan, 

Hendrikus, Derk, Wilmiena, Aaltjen en Maria in deeser voegen. Dat na overlijden van hun testateuren 

ofwel de langstlevende van hun op hunnen oudsten zoon Hendrik, zo den selveren in de vollen 

eigendom overgaan alle hunne roerende en onroerende goederen, obligatien, actien en crediten en 

geheele nalatenschap in deezen, daar en tegen aan zijn broeders en zusters voormeld zouw uitkeeren hoofd 

voor hoofd een summa van een hondert en vijftig guldens wanneer zij komen te trouwen of vijf en twintig 

jaaren zullen zijn oud geworden, mitsgaders aan yder der broeder een koebeest of dertig guldens en een 

lakenkleed of dertig guldens en aan yder der zusters twee bedden met derzelver toebehoor of vijftig 

guldens en een bruidskleed met zijn toebehoor of vijftig guldens en daar en boven aan dezelve een vrije 

ingang in het huis met genot van spijs, drank, linnen en wullen wanneer buiten staat mogten geraken  

dienstbaar te zijn of dienstbaar zijnde ziek of zugtig mogten worden, wanneer te sterven komende, het in 

deezen dan dezelve bewezene daar en tegens ook tot huis best zoude verblijven. Willenden daar en boven 

testateuren dat na hun overlijden de kiste met hetgeen daarin op den sterfdag bevonden word door hunne 

kinderen bovengenoemd in egale portie zal genooten worden en wel van testator aan de zoons en van 

testatrice aan de dogters. Waarmeede zij testateuren deeze hunne vrije onbedwongene en wel berade 

uiterste wille, die zonder iemands inductie of persuatie verklaarden opgerigt te hebben, waren sluitende en 

bij de welke zij nadat hun woordelijk weeder was voorgeleezen, waaren persisteerende. Willende en 

begeerende niet anders als dat dezelve na hun overlijden stiptelijk zouw agtervolgd en nageleefd worden 

en effect sorteeren als een testament codicil gifte ter zaake des doods of onder de levende of zo en als 

deselve best na regten zoude kunnen bestaan, al schoon ook alle vereischte solemniteiten niet waaren 

geobserveerd. En inval iemand hunner testateuren kinderen en hier vooren geinstitueerde erfgenamen zig 

met deeze dispositie niet mogten vreedig houden de zodaene verklaarden zij alleen titulo institutione te 

stellen in de legitime portie zonder iets meer. S.A.L. In waarheids oirkonde heb ik verwalter rigter deezes 

nevens testator, testatrice en derselver momboir eygenhandig getekend en gezegeld. 

In Goor den 28 november 1795. 

 



Ik Lammert Nijhof overdagt hebbende de zeekerheid des doods en de onzeekere tijd van dien en niet 

gaarne uit deeze wereld willende scheiden alvooren over mijne goederen te hebben gedisponeerd. Zo heb 

ik na mijne ziele aan God Almagtig en mijn lichaam aan een eerlijke begraffenis te hebben aanbevoolen, 

vooraf uit mijne nalatenschap gelegateerd zo als legatere in en mits deezen. Eerstens aan de diaconye van 

Markelo eene som van een hondert gulden, zegge f 100, een half jaar na mijn overlijden te betalen. 

Tweedens aan mijn neef Jan Leus te Diepenheim en aan mijn neef Jan Stokkink te Deventer mijn 

koffer en wullen en lakense kleeren met thien hembden te zaamen na mijn dood te trekken ieder half 

en half. Ten derdens aan Wolter Kistemaker of bij vooroverlijden desselvs erfgenamen de draaybank 

met zijn toebehoor, de ijzere schroeven, het horlogie, het stel halve en ronde schaaren, twee boeken 

het [schoutoncel] en de werken der natuur, het vergrootglas met zijn toebehoor, een mes met zilvere 

banden, een ingelegde tabaksdoos, een tinnen inkskoker en een rietstok, ten einde al hetzelve na mijn 

dood te trekken en te genieten. Voorts stelle na het uitkeeren deezer legaten tot mijn eenige en universeele 

erfgenaam den geene bij wien ik het laatste zal gehuisvest zijn en mijn dagen zal eindigen in alle mijne 

met doode na te laten goederen te vooren in vollen eygendom te bezitten en te behouden. Waarmeede 

deeze mijne laatste wille ben sluytende. Willende en begeerende dat hetzelve na mijnen dood, hetzij als 

een testament codicill gifte ter zaake des doods of onder de levende volkomen effect zal serveeren en 

nageleefd worden. Alzo ik daartoe vrij en onbedwongen na rijpen raade zonder inductie of aanradinge van 

iemand ben gekoomen. In waarheids kennis heb ik deeze eygenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 10 november 1700 vier en negentig. 

 

Actum Markelo den 26 dec. 1796. 

Verwalter rigter dr. Wilhelm Jalink.  Assessoren Arent Jalink en Dries Schrijver. 

Nadat voorenstaande testamentaire dispositie geviseerd, gaaf en ongecancelleerd bevonden was, is dezelve 

ten verzoeke en ten overstaan van Harmen Zendink, Jan Leus, Jan Stokkink en Wolter Kistemaker 

geopend en uitgelezen. Op de couverte stond: 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en 

certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan van Heek en Gerrit Jan ten Zijthoff 

persoonlijk in indicio erscheenen is Lammert Nijhoff zijnde gaande en staande gezond van lichaam en 

verstande zo ons gebleek. Overgevende deeze besloten en met twee zeegels gezegelde couverte waarin 

verklaarde berustende te zijn zijne vrije onbedwongen en met rijpe berade zonder iemands inductie of 

persuatie opgerigte uiterste wille. Welke wilde en begeerde dat na zijn overlijden in alle deelen stipt zou 

agtervolgd en nageleeft worden en effect sorteren, hetzij als een testament codicill gifte ter zaake des 

doods of onder de levende of zo als dezelve in regten best zoude kunnen bestaan. Waarmeede dan daarop 

de rigterlijke approbatie en corrobatie verzogte en deswegen amptshalven niet hebbende kunnen 

verwijgerd worden. Zo is het dat ik verwalter rigter en keurnooten voornoemd dezelve approbeeren en 

corrobeeren in en mits deezen. Ten welks oirkonde dan deeze hebbe gegeeven onder mijn hand en zegel. 

Actum Markelo den 4 nov. 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en 

certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Arnoldus de Lat en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk 

in den gerigte erscheenen is Wolter ten Zende of Zendink uit Elsen. Zijnde gaande en staande en bij 

kennelijk goeden verstande te kennen gevende dat te raade is geworden uit overweeging van de 

zeekerheid des doods dog de onzeekere tijd en uure van dien over zijne tijdelijke bezittingen en 

nalatenschap thans bij deezen te disponeeren. Daartoe dan na vooraf zijne ontsterfelijke ziele aan God 

Almagtig en zijn lichaam na overlijden ter aarde en behoorlijke begraffenis te hebben aanbevoolen 

treedende. Zo verklaarde hij bij deezen tot zijne eenige en universeele erfgenaamen bij deezen te 

roepen, nomineeren en institueeren zijnen neef Jannes Zendink zoon van zijn wijlen broeder 

Berend Zendink met een summa van vier hondert guldens, zijnen neev Jan Zendink tijdelijken 

bouman op het erve Zendink en bij vooroverlijden deszelfs wettige descendenten met eene gelijke 

summa van vier hondert guldens. Zijnen broeder Gerrit Molenkolk, zijne zuster Jenneken Zendink 

of Mors Jenneken genaamd, zijnen broeder Jan Reints te Markelo, zijnen neev Hendrik Zendink op 



Klein Vrielink en sijne nigt Harmina Zendink gehuwd aan Jan Harmen Scholten in Harke en zijn 

wijlen zusters zoon Jan Bekker met den overschot zijnen geheele nalatenschap in gelijke portien en 

bij vooroverlijden van een of meer of alle denzelven hunne wettige descendenten in de plaats hunner 

ouderen; zo nogthans dat de kosten van begraffenis door alle zijne hier vooren geinstitueerde erfgenaamen 

gelijk zullen gedragen worden en ook daar en tegen hetgeen op zijnen sterfdag van kleedingen, 

lijfstoebehoor, linnens en wullens en hetgeen verder tot zijnen lijve behoord mogt aanweezig zijn en in 

zijn kist bevonden worden, door alle zijne vooren geinstitueerde erfgenaamen in gelijke portien zullen 

worden verdeeld. Legateerende dan nog testator aan de oudste dogter van zijn neev Jan Zendink 

Jenneken genaamd zijne kist en aan den gereformeerden armen van Rijssen een summa van dertig 

guldens, tot welk zig dat van dertig guldens egter zijne beyde eerst geinstitueerde erfgenaamen Jannes 

Zendink en de kinderen van zijn neev Jan Zendink hun aandeel niet zullen behoeven te betaalen en 

willende dus testator dat dit legaat door zijne overige erfgenaamen verblijven, zullen gelast en gedragen 

worden en in val een of meer zijner voorig geinstitueerde erfgenaamen deeze dispositie uit eenige hoofde 

mogten tragten te quezelleeren, de zodaene verklaarde hij bij deezen ten eenen maal onterft, invoegen dat 

dezelver portie of portien aan zijne overige erfgenamen zullen koomen te accesseeren. Waarmeede 

testator deeze zijne uiterste wille verklaarde te sluyten en dezelve vrij en onbedwongen zonder iemands 

inductie of persuatie met rijpen berade te hebben opgerigt en nadat hem dezelve duydelijk van woord tot 

woord was voorgelesen, daarbij te persisteeren en dus zijnen wil en begeerte te zijn. Dat dezelve na zijn 

overlijden stiptelijk zouw worden agtervolgd en nageleeft als een testament codicill en of substitutie gift 

ter zaake des doods of onder de leevende of zo en als dezelve best na regten mogt bestaanbaar zijn. S.A.L. 

In kennisse der waarheid heb ik rigter deeze en den testator eigenhandig getekend, gehandmerkt en 

gezegeld. 

Actum op het erve Zending in Elsen den 6 maart 1798. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Arnoldus de Lat en Reinier Navers persoonlijk in den gerigte 

erscheenen is Jenneke Kerkenmeier huisvrouw van Jan Heilerzig te Markelo woonagtig ten deezen en 

dat van de wettige voogdij haarer ehemans ontslagen was, geadsisteerd met Carel ten Zijthoff als haaren 

hiertoe verzogten en geadmitteerden momber. Zijnde comparante gezond van lichaam en verstande zo ons 

gebleek. Voordragende uit overweeging van de zeekerheid des doods en de onzekere tijd en uure van dien 

te rade te zijn geworden over haare tijdelijke goederen thans te disponeeren en wel speciaal over zodaene 

capitaale summa van vijftien hondert guldens als bij huwelijks voorwaarde tusschen haar en haare eheman 

op den 10 augustus 1792 opgerigt, heeft uitbedongen om daar over vrijelijk te beschikken en disponeeren. 

Daartoe dan na vooraf haare onsterffelijke ziele aan God Almagtig en haar lichaam na overlijden ter aarde 

en behoorlijke begraffenis bevoolen te hebben en alle haare voorige dispositien, gemelde huwelijks 

voorwaarde alleen uitgezondert, dewelke zij voor zo verre deeze niet is contrarieerende in waarde wil 

hebben gehouden, te hebben gecasseerd en vernietigt tredende. Zo verklaarde testatrice bij deezen in de 

voorschreven summa van vijftien hondert guldens tot haare erfgenaamen te roepen, te nomineeren, te 

institueeren en daar meede te begiftigen en begunstigen haar nigte Jenneken Volkerink of Tibbert 

dogter van Teunis Volkerink of Tibbert en Jenneken Klein Landewers om dezelve na doode van 

testatrice geduurende haaren ongehuwden staat tuchtswijze te kunnen gebruyken en te trouwen komende 

in vollen eygendom erfelijk te bezitten en dan te kunnen keeren en wenden na haar lust en welgevallen. 

Dog inval bovengenoemde geinstitueerde erfgenaame haar comparantes sterfdag niet mogte beleeven of 

daarna ongehuwd mogt komen af te sterven, dan substitueerde testatrice in dezelver plaats haare nigt 

Hendrina Klein Landewers gehuwd aan Jan Witzand te Diepenheim en deezes onverhoopt bij haar 

overlijden ook niet meer aanweezig zijnde, dan wilde en begeerde testatrice dan de meergemelde vijftien 

hondert guldens zouden devolveeren op haare nigten en neeven of derzelver kind of kinderen, alles in 

gelijke portien. Waar meede testatrice deeze haare vrije en wel beradene uiterste wille was sluytende. De 

welke zijn zonder iemants inductie of persuatie verklaarde te hebben opgerigt, daarbij te persisteeren en 

dus haaren wille en begeerte te zijn. Dat dezelve na haar overlijden in allen deele zou agtervolgd en 

nageleeft worden als een testament codicill gifte ter zaake des doods en of substitutie of zo als dezelve in 



regten best bestaanbaar was; alschoon ook alle vereischte solemniteiten deezen niet waaren in acht 

genoomen. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter deeze neffens comparante en momboir getekend 

en gezegeld. 

Actum Goor den 30 maart 1798. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en 

certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Harmen Dijkink en Gerrit Jan van Heek persoonlijk in 

den gerigte erscheenen is Jan Leunk woonagtig ten huyze van Jan Kistemaker alhier. Zijnde gaande en 

staande en bij kennelijk goeden verstande zo ons gebleek. Verklaarende uit overweeging van de 

zeekerheid des doods en onzekere tijd en uure van dien te rade te zijn geworden over zijne tijdelijke met 

doode na te latene goederen en nalatenschap, na vooraf zijn onsterffelijke ziele aan God haaren Schepper 

en zijn lichaam na overlijden ter aarde en eerlijke begraving bevoolen te hebben.Thans bij deezen te 

disponeeren en beschikte als volgd. Eerstelijk legateerde comparant testator aan Berend Leunk op 

Wennink met een summa van een hondert en vijftig guldens. Tweedens aan Janna Snellink 

getrouwd aan Teunis Ikkink met een gelijke somma van een hondert en vijftig guldens. Derdens aan 

Egbert Snellink op Aalpoel meede met een somma van een honderd en vijftig guldens. Ten vierden 

de gereformeerde diaconye van Markelo met een half dagwerk hooyland in de Leunksmaat, het 

nieuwe Slag bij Broek Gerrit en een half schepel gezaay bouwland de Kleine Bree genaamd tusschen 

de landen van Leppink en Leunk geleegen, van alle welke drie percent aan gemelde legatarissen de 

wederhelft is toebehoorende. Ten vijfden de kinderen van Jan Bode en Geertruy Kistemaker met een 

summa van twee en veertig guldens en eyndelijk ten zesden Tonis Dijkink met een summa van 

twintig guldens. Alle welke legaten zijnen hierna bevonden en erfgenaam of erfgenaamen een half jaar na 

zijn testators overlijden zal of zullen hebben uyt te keeren. Voorts nomineerde en institueerde comparant 

testator bij deezen tot mijnen eenige en universeelen erfgenaam of erfgenaamen in alle mijne verder 

met de dood na te latene roerende en onroerende goederen, obligatien, actien en crediten en debiten 

zonder onderscheid van wat aard, natuur of waar ook geleegen mogten zijn, zijnen neef Jan Kistemaker 

of bij vooroverlijden van deezen dezelve kinderen en erfgenaamen om dezelve na zijn overlijden in volle 

eigendom te aanvaarden en gebruyken, keeren en wenden na lust en welgevallen, zo als een vrijen 

eygenaar met het zijne te doen toestaat. Waarmeede testator deeze zijne vrije, wel beradene testamentaire 

dispositie en uiterste wille was sluytende. Met verklaring dezelve zonder iemands inductie of persuatie te 

hebben opgerigt en nadat hem die wederom duydelijk en distinct was voorgeleezen, daar bij te 

persisteeren. Willende en begeerende derhalve dat dezelve na zijn overlijden in alles stipt mogt agtervolgd 

en nageleefd worden en effect sorteeren als een testament codicill gifte ter zake des doods of onder de 

levende of zo en als dezelve in regten best mogt kunnen bestaan; alschoon ook alle vereischte 

solemniteiten niet waaren in acht genomen. S.A.L. In kennis der waarheid hebbe ik rigter deeze neffens 

comparant eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 14 july 1798. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere kragt 

deeses dat voor mij en assessoren Jan Koelmans en Harmen Philipsborg persoonlijk gecompareerd en 

erscheenen is Aaltjen Wiemerink geadsisteerd met Jan Bekker als haarer ad hune actum verzogten en 

geadmitteerden momber. Zijnde zij comparante wel ziekelijk van lichaam dog bij kennelijk goeden 

verstande zo ons gebleek. En verklaard deselve uit overweeging van de zeekerheid des doods en de 

onzekere uire en dezelve niet gaarne uit deese weereld te willen scheiden alvorens over haar tijdelijke 

goederen te hebben gedisponeerd, te raade te zijn geworden thans haar laatste en uiterste wille op te rigten. 

Daartoe dan na vooraf haare onsterfelijke ziele aan God Almagtig en haar lichaam na overlijden ter aarde 

en eerlijke begraaving bevoolen. Voorts verklaart zij voorige dispositien te herroepen en nietig verklaard 

te hebben treedende. Zo nomineerde en institueerde zij testatrice onder adsistentie als vooren bij deezen 

tot haare eenige en universeele erfgenaam in alle haare met doode na te latene roerende en 

onroerende goederen, obligatien, actien en crediten zonder de minste uitzondering, haare zwager Jan 

Morsman op Wiemerink weduwenaar van haar testatrices wijlen halve zuster Aaltjen Wiemerink 



om alle dezelve na haar overlijden in vollen eygendom te bezitten en te verwalten, dezelve te moogen 

keeren en wenden en daar meede te doen en handelen als een vrijen eygenaar met zijne goederen doen 

toestaat. Waar meede zij testatrice dien haare uiterste wille was sluytende met verklaaring nadat haar 

dezelve wederom en distinct was voorgeleezen daartoe na voorbedagte rijpe berade uit eygen wille en 

beweeging en zonder de minste inductie of persuatie van iemand te zijn getreeden dit haare wil en 

begeerte te zijn. Dat dezelve na haar overlijden stipt zou agtervolgd en nageleefd worden en effect 

sorteeren als een testament codicill gifte ter zaake des doods of onder de leevende of en zo als dezen in 

regten best mogt kunnen bestaan. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter deeze neffens comparante 

en momber eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum op het erve Wiemerink in Harke den 6 febr. 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits 

deezen dat voor mij en assessoren W. Beekhuis en Arnoldus de Lat persoonlijk in den gerigte erscheenen 

is Egbert Klumpers zijnde gaande en staande en bij kennelijk goeden verstande zo ons gebleek. 

Verklaarende uit overweeging van de zekerheid des doods en de onzeekere tijd en uure van dien te raade 

te zijn geworden over zijn tijdelijke goederen en nalatenschap thans te disponeeren. Daartoe dan na vooraf 

zijne onsterfelijke ziele in handen van God Almagtig en zijn lichaam ter aarde en eerlijke begraving 

bevoolen te hebben treedende. Zo stelde, nomineerde en institueerde hij testator bij deezen tot zijnen 

eenige en universeele erfgenaam in alle zijne met doode na te latene roerende en onroerende 

goederen, obligatien, actien en crediten, zonder de minste uitzondering zijnen broeder Jan Klumper en 

bij vooroverlijden van deeze deszelvs wettige descendenten om daar meede na zijnen doode te doen en te 

handelen als een vrijen eygenaar met zijne goederen te doen toestaat. Legaterende eghter comparant 

testator uit zijnen nalatenschap vooraf zijne kist, kleederen en alle lijfstoebehoor aan zijnen neev 

Derk Klumper zoon van zijnen broeder Jan Klumper voornoemd en aan de gereformeerde diaconye 

van Markelo een summa van vijf en twintig guldens. Waarmeede comparant testator deeze zijne vrije 

onbedwongene en wel beradene uiterste wille tot welks oprigting hij uit vrije eygen beweeging zonder de 

minste inductie of persuatie van iemand verklaarende geschieden te zijn, was sluytende. Willende en 

begeerende derhalven nadat hem dezelve wederom woordelijk was voorgelezen dat die in allen deelen na 

zijn overlijden stipt zou agtervolgd en nageleefd worden en effect sorteeren als een testament codicill gifte 

ter zaak des doods of onder de levende ofte zo en als dezelve in regt best bestaanbaar mogt zijn. S.A.L. In 

kennisse der waarheid heb ik rigter deeze neffens comparant testator getekend en gezegeld. 

Actum Goor 12 maart 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Hendrik Meengs en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk in den 

gerigte erscheenen is Wolter ter Look (Oldenhof) zijnde wel ziekelijk van lichaam dog bij kennelijk 

goeden verstande zo ons gebleek. Verklaarende uit overweging van de zekerheid des doods en de 

onzekere uur van dien te rade te zijn geworden over zijne tijdelijke met doode na te laatene goederen, 

thans te willen disponeeren. Daartoe dan tredende en vooraf herroepen, gecasseerd en nietig verklaard te 

hebben ale acten van dispositie en uiterste wille zo hij bevoorens alleen of met jemand mutueel mogt 

hebben opgerigt. Voorts onder eerbiedige beveeling zijner onsterflijke ziele in handen van God Almagtig 

en zijn lichaam na overlijden ter aerde en eerlijke begraving. Zo nomineerde en institueerde hij testator tot 

zijne eenige en universeele erfgenaamen in alle zijne met doode na te latene goederen, mobile en 

immobile goederen, actien en crediten, zonder eenig onderscheid van wat aard of natuure of waar dezelve 

ook gelegen mogten zijn, zijne zoon Jan Look en desselfs huisvrouw Teune Worsink of bij 

vooroverlijden van hun derzelver kinderen. Willende en begerende hij testator dat dezelve na zijn 

overlijden dan met de goederen zullen kunnen handelen en wandelen als vrije eygenaaren met hunne 

goederen vermogen te doen. Echter zouwden deeze zijne geinstitueerde erfgenaamen daar en tegens aan 

zijne dogter Diena genaamd laaten genieten een vrije plaats in het huis en haar jaarlijks zes gulden 

in geld betaalen, een spind lijn laaten zaayen en drie weeken voor haar spinnen; mits dat dezelve daar 

voor het genot van spijs en drank ook ten haare beste helpen arbeiden, zo lang zij kan of haare lichaams 



kragten zulks mogten toelaaten, of wanneer deselve mogt in onvrede koomen of zo onverhoopt bij 

voormelde zijn geinstitueerde erfgenaamen niet met vrede en eendragt konden samen leven, als dan 

zouwden dezelve aan voormelde zijne dogter hebben uit te keeren en te betaalen een summa van twee 

hondert guldens; institueerende hij testator voormeld zijne dogter met het voorschreven in geen der 

gevallen zal erfvolgelijk bij deezen. En vermits de kinderen van zijn testators wijlen (oudste) zoon Jan 

voordien op de Pot gewoond hebbende of wel den laatstgemelde zal ... ook zijn testators dogter 

Hendriena getrouwd aan Jan Immink, gelijk mede zijne dogter Getruid gehuwd geweest aan Jan 

Paschers, alle hunne portie rigtelijk genoten hebben. Zo wierden dezelve alle nevens derzelver kinderen 

bij deezen door hem testator gepasseerd ..... onvermoedelijk een of alle van zijn testators kinderen of 

kindskinderen hier mede niet mogten willen vredig zijn en trachten dan over zijn dispositie te quirelleeren, 

dan zodaane institueerd hij testator dan bij deezen het uitdrukkelijk in de legitime portie aan dien na 

landrecht competerende en zulks geene hij testator uitdrukkelijk wilde en begeerde dat van dezelve het 

oudst genotene en uitgekeerde van de legitime portie zouwde worden afgetrokken. Waarmede dan deeze 

zijne uiterste wille was sluytende nadat hem deselve wederom van woord tot woord was voorgelesen en 

hij alnog verklaarde daarbij te persisteeren en dezelve vrij en onbedwongen met rijpen berade en zonder 

inductie of persuatie van iemand te hebben opgerigt vertredende. Willende en begeerende hij testator dat 

deselve na zijn overlijden stiptelijk zouwde worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een testament 

codicill gifte ter zaak des doods of onder de levende ofte zo en invoegen als dezelve in regten best 

bestaanbaar mogt zijn. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deze neffens testator 

getekend en gezegeld. 

Actum op het erve Look in Harke den 21 may 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan Harmen Scholten en Garrit ter Morsche persoonlijk in den gerigte 

erscheenen is Derk Oink zijnde wel ziekelijk en zwak van lichaam dog bij kennelijk goeden verstande zo 

ons gebleek. Verklarende uit overweging van de zekerheid des doods en de onzekere tijd en uure van dien 

te rade te zijn geworden over zijne tijdelijke met doode na te latene goederen en nalatenschap te 

disponeeren. Waartoe na vooraf zijne ziele aan God haaren Schepper en zijn lichaam na overlijden ter 

aarde en eerlijke begraving bevolen. Voorts herroepen en nietig verklaard te hebben alle dispositien van 

uiterste willen die hij tevoren mogt hebben opgerigt, dan tredende. Zo stelde, nomineerde en institueerde 

hij testator bij deezen tot zijn eenige en universeele erfgenaame in alle zijne met doode na te latene 

roerende en onroerende goederen, obligatien, actien en crediten, zijne suster Janna Oink om dezelve 

alle zonder de minste uitzondering en met exclusie van elk en een iegelijk na zijn overlijden te erven en te 

aanvaarden en daar mede te doen en handelen als een vrije eygenaar met het zijne vermag te doen. 

Waarmede hij testator deeze zijne testamentaire dispositie en uiterste wil was sluitende. Met verklaring 

nadat hem dezelve wederom van woord tot woord was voorgelezen daartoe uit vrije eigene overweging 

zonder de minste inductie of persuatie van iemand te zijn getreeden en bij dezelve te persisteren. Zo dat 

verzogte, wilde en begeerde dat dezelve na zijn overlijden mogt agtervolgd en nageleeft worden en effect 

sorteeren, hetzij als een testament codicill gifte ter zake des doods fidei commis ofte zo en als na regten 

best mogt kunnen bestaan. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens 

comparant testator eygenhandig getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Op het erve Oink in Harke den 23 july 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits 

deezen dat voor mij en assessoren die waaren Jan Velthuis en Roelof Velthuis persoonlijk in den gerigte 

erscheenen zijn Gerrit Groothuis en desselfs huisvrouw Harmina Kattier, de laatste nadat van de 

wettige voogdijschap haares ehemans ontslaagen was, geadsisteerd met Jan Hendrik Kattier als haaren 

hiertoe gekoren momber. Zijnde de eerst comparant wel ziekelijk en zwak van lichaam dog beide bij 

kennelijk goeden verstande zo ons gebleek. Verklaarden dezelve uit overweging van de zekerheid des 

doods en de onzekere tijd van dien dezelve te rade te zijn geworden over hunne tijdelijke met doode na te 

laten goederen, thans te disponeeren. Daartoe dan na vooraf hunne zielen aan God Almagtig en hunne 



lichaamen na overlijden ter aarde en eerlijke begraven bevolen te hebben treedende. Zo stelden en 

institueerden zijn testateuren elkanderen over en weeder de eerst stervende de langstlevende in de volle 

tucht en gebruik van alle zijne met doode na te latene goederen, zo roerende als onroerende, zonder 

onderscheid van wat aard of natuur of waar ook gelegen mogten zijn. Voorts roepen, nomineerden en 

institueerden zij testateuren tot hunne eenige en universeele erfgenaamen hunne vier kinderen met 

naamen Jan, Bernadus, Jannes en Johanna Groothuis en wel in deezer voegen dat hunne twee zoonen 

Jan en Bernadus zouden erven en genieten de comparantens eygendommelijke plaats de Lutte genaamd 

door hun in twee portien te verdeelen. Zullende echter Bernadus daarvan vooraf trekken en genieten een 

perceel lands buiten de voetpad aan de Veltkens gelegen, met den geheelen inboedel des huizes, vhee en 

gewassen en zulks voor aan comparantens gedane diensten en vervolgens de verdeeling der plaats moeten 

geschieden, dat Bernadus zal blijven behouden het huis door hun thans bewoond wordende met de landen 

daar aan gelegen en Jan het huis door hem thans bewoond wordende met de landen daarnaast aangelegen 

en voorts beide ieder voor de geregte halfscheid de schulden tot laste van hunne boedel zouden betaalen. 

Dat hunnen zoon Jannes voor zijn erfportie zoude genieten twee hondert guldens en hunne dogter 

Johanna een koebeest en vijf en twintig gulden in gelde, beide vrij geld, door hunne twee zoonen 

bovengemeld ieder voor de geregte halfscheid te betalen en eindelijk dat haar testateurens kleederen en 

lijfstoebehoor zouden genoten worden door de kinderen van haare dogter Johanna en in gevalle den een of 

den anderen hunner kinderen en geinstitueerde erfgenamen zig met deese dispositie niet mogten willen 

vreedig houden, de zodaene stellen zij in de legitime portie titule institutionis zonder iets meer. Waarmede 

testateuren deese hunne uiterste wille sluitende tot welke oprigting zij vrij onbedwongen zonder inductie 

of persuatie van iemand waaren gehouden. Met verklaring nadat hun dezelve wederom woordelijk was 

voorgeleesen, daarbij te persisteeren. Zo wilden en begeerden zij dat dezelve na hun overlijden respective 

in alles zouw agtervolgd en nageleeft wort en effect sorteeren als een testament codicill gifte ter zaake des 

doods of onder de levende of zo en als dezelve in regten best mogt kunnen bestaan. S.A.L. In kennis der 

waarheid hebbe ik rigte deeze neffens comparanten getekend en gehandmerkt en van gerigtswegen gelijk 

mede op verzoek der comparanten gezegeld. 

Actum op de Lutte in het carspel Goor 12 oct. 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan Plasman en Nikes Kruder persoonlijk in den gerigte erschenen is 

Arend Hilderink zijnde wel ziekelijk en bedlegerig dog bij kennelijk goeden verstande zo ons gebleek. 

En verklaarde dezelve uit overweging van de zekerheid des doods en de onzekere tijd en uure van dien te 

rade te zijn geworden en te hebben goedgevonden over zijne tijdelijke met doode na te latene goederen 

thans nader te disponeren. Daartoe dan na vooraf alle zijne voorige dispositien van uiterste wille en 

speciaal die welke op den 11 january 1793 heeft opgerigt, herroepen, gecasseerd, nul en nietig verklaard. 

Voorts zijne onsterflijke ziele in handen van God Almagtig en zijn lichaam na overlijden ter aarde en 

eerlijke begraving bevolen te hebben treedende. Zo stelde, nomineerde en institueerde hij testator bij 

deezen tot zijne eenige en universeele erfgename in alle zijne met doode na te latene goederen, 

obligatien, actien en crediten, en geheele nalatenschap zijn zuster Maria Hilderink weduwe van wijlen 

Gerrit Mollenkolk of bij vooroverlijden van deeze haaren zoon Jan Hendrik Mollenkolk om alle 

dezelve zonder eenige uitzondering na doode van testator te erven en aanvaarden. En daar mede te doen 

en handelen als een vrijen eygenaar met het zijne te doen toestaat, mits echter dat gemelde zijne 

erfgenaame of gesubstitueerde erfgenaam daarvan een jaar na het overlijden van hem testator uitkeerende 

volgende legaaten, als dan de vier kinderen van zijn wijlen zuster Diena Hilderink laast gehuwd 

geweest aan Garrit Leusink op Hilderink in Bentelo, ieder een somma van drie guldens, aan de 

dogter van Jan Rietmans (Hilderink) in Elsen een gelijke summa van drie guldens en aan de 

gereformeerde diaconye van Rijssen een summa van vijftig guldens neffens desselfs oude kleederen, 

dezelve alle daar mede legaterende bij deezen. Waar mede testator deeze zijnen uiterste wille was 

sluitende met verklaaring deselve uit vrije eygen beweging zonder de minste inductie of persuatie van 

iemand te hebben opgerigt en nadat hem deselve wederom woordelijk en distinct was voorgelesen en 

daarbij te persisteeren, dus zijnen wil en begeerte te zijn. Dat deselve na zijn overlijden in alles stipt mogt 



worden agtervolgd en nageleefd en effect sorteeren, hetzij als een testament codicill gifte ter zake des 

doods en of substitutie of zo en als in regten best bestaanbaar mogt zijn, alschoon ook alle vereischte 

solemniteiten ten deezen niet waren in acht genomen. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter 

voornoemd deeze neffens comparant testator eygenhandig getekend, gehantmerkt en gezegeld. 

Op het erve Mollenkolk in Elsen den 22 november 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits 

deezen dat voor mij en assessoren die waaren Hendrik Jan Meyers en Hermannus van de Sagekuile 

persoonlijk in indicio erscheenen is Jan Loink woonagtig ten huize van Jan Kistemaaker alhier. Zijnde 

comparant wel zwakkelijk van lichaam dog bij kennelijk goeden verstande zo ons gebleek. Verklaarende 

uit overweging van de zekerheid des doods en de onzekere tijd en uure van dien te raade te zijn geworden 

over zijne tijdelijke en met doode na te latene goederen en geheele nalatenschap thans nader te 

disponeeren. Daartoe dan na vooraf zijne onsterflijke ziele aan God haaren Schepper en zijn lichaam na 

overlijden ter aarde en eerlijke begraving bevoolen. Voorts herroepen, gecasseerd en nietig verklaard te 

hebben alle zijne voorige dispositien en wel speciaal die welke hij op den 14 july 1798 voor deezen 

gerigte heeft opgerigt treedende. Zo legateerde comparant testator eerstelijk Berend Leunk op Wennink 

met een somma van een hondert guldens. Tweedens Janna Snellink gehuwd aan Teunis Ikkink met 

een gelijke somma van een hondert guldens. Derdens Egbert Snellink op Aalpaal mede met een 

somma van een hondert guldens. Ten vierden de gereformeerde diaconye van Markelo met een half 

dagwerk hooyland het nieuwe Slag bij Broek Garrit en een half schepel gezaay bouwland de Kleine Bree 

genaamd tusschen de landen van Leppink en Leunk geleegen; van alle welke deze perceelen gemeld 

legatatrissen de wederhelft is toebehorend. Ten vijfden de kinderen van Jan Boode en Geertruy 

Kistemaker met een somma van dertig guldens en eindelijk ten zesden Tonis Dijkink met een summa 

van tien guldens. Alle welke legaten zijne hierna bevonden erfgenaam of erfgenaamen een half jaar na 

zijn testators overlijden zal of zullen hebben uit te keeren. Voorts nomineerde en institueerde comparant 

testator bij deezen tot zijne eenige en universeele erfgenaam of erfgenaamen in alle zijne verder met 

doode na te latene roerende en onroerende goederen, obligatien, actien, crediten en debiten zonder 

onderscheid van wat aard of natuur of waar ook gelegen mogten, zijn neeff Jan Kistemaker of bij 

vooroverlijden van dezelven desselfs kinderen en erfgenamen om dezelve na zijn overlijden in vollen 

eygendom te aanvaarden en gebruiken, keeren en wenden na lust en welgevallen zo als een vrijen 

eygenaar met zijne goederen te doen toestaat. Waarmeede comparant testator deeze zijne vrije en 

welberadene uiterste wille en testamentaire dispositie was sluitende. Met verklaaring dezelve zonder 

iemands inductie of persuatie te hebben opgerigt en nadat hem dus wederom duidelijk en distinct was 

voorgeleezen daarbij te persisteeren. Willende en begerende derhalven dat dezelve na zijn overlijden in 

alles stipt mogt agtervolgd en nageleeft worden en effect sorteeren als een testament codicill gifte ter 

zaake des doods of onder de levendigen of zo en als dezelve in regten best zal kunnen en moogen bestaan; 

ofschoon ook alle vereischte solemniteiten in deezen niet waaren geobserveerd. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparant testator eygenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 17 jann. 1800. 

 

Ik Wilhelm Jalink j.u.dr. Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren die 

waaren Adriaan Luttikhengel en Gerrit Schurink persoonlijk in den gerigte erschenen is Albert Bekker. 

Zijnde gaande en staande en bij kennelijk goeden verstande zo ons gebleek. Verklaarende uit overweging 

van de zekerheid des doods en de onzekere tijd en uure van dien en niet gaarne uit deeze weereld willende 

scheiden alvorens over zijne tijdelijke en met doode na te latene goederen en nalatenschap te hebben 

gedisponeerd, te rade te zijn geworden bij deezen zijne uiterste wille op te rigten. Daartoe dan na vooraf 

zijne onsterflijke ziele aan God haaren Schepper en zijn lichaam na overlijden ter aarde en eerlijke 

begraaving bevoolen. Voorts alle voorige dispositien hoe ook genaamd of waar opgerigt bij deesen 

herroepen, nul en nietig verklaard te hebben treedende. Zo stelde, nomineerde en institueerde hij 

comparant testator bij deezen tot zijne eenige en universeele erfgenaamen in alle zijne met doode na te 

latene roerende en onroerende goederen, obligatien, actien of crediten en geheele nalatenschap zonder 



de minste uitzondering zijnen zwaager Berend Wilbers (Daalwijk) en desselfs huisvrouw Jenneken 

Bekkers of bij vooroverlijden derzelver wettige descendenten. Ten einde alle dezelve na zijn overlijden te 

erven en te aanvaarden, daar mede te doen en handelen als vrije eygenaaren met hunne goederen te doen 

staat. Waarmede comparant testator deeze zijne uiterste wille was sluitende met verklaaring daartoe 

zonder de minste inductie of persuatie van iemand te zijn getreeden. En nadat hem dezelve wederom 

woordelijk was voorgelezen daarbij te persisteeren, dus zijnen wille en begeerte te zijn. Dat dezelve na 

zijn overlijden in allen deelen stipt zoude agtervolgd en nageleefd worden en effect sorteeren, hetzij als 

een testament codicill gifter ter zake des doods ofte onder de levendigen ofte zo en als dezelve in regten 

best bestaanbaar mogt zijn; ofschoon ook alle vereischte solemniteiten in deezen niet waaren 

geobserveerd. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparant testator 

eygenhandig getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum op de plaats Wilbers in Harke den 11 february 1800. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren dr. Wilhelm 

Hulsken en Hendrik Rietman persoonlijk in indicio erschenen is Harmen Boesink, zijnde wel ziekelijk en 

zwak van lichaam dog bij kennelijk goede verstande zo ons gebleek. Verklaarende uit overweging van de 

zekerheid des doods en de onzekere tijd van dien te rade te zijn geworden over zijne tijdelijke goederen 

thans te disponeeren. Daartoe daarna vooraf zijne onsterflijke ziele aan God Almagtig en zijn lichaam na 

overlijden ter aarde en eerlijke begraving bevolen. Voorts herroepe, gecasseerd, nul en nietig verklaard te 

hebben alle voorige dispositien van testamenten, huwlijks voorwaarden of eenige andere makinge onder 

welke genaamd of waar opgerigt zo door hem testator alleen of nevens desselfs eerste of laatste huisvrouw 

te samen treedende. Zo stelde, nomineerde en institueerde hij comparant testator tot zijnen eenigen en 

universeele erfgenaam zijnen oudsten zoon Jan Boezink bij zijne wijlen eerste vrouw Hendrina 

Oonk in echte verwekt, in alle zijne met doode na te latene roerende en onroerende goederen, obligatien, 

actien, crediten en debiten, zonder onderscheid van wat aard of natuur of waar ook geleegen mogten zijn, 

de halfscheid van alle goederen de welke hij testator met zijne thans nog in leven zijnde huisvrouw 

Jenneken Leusmans bezit. Zo roerende als onroerende, obligatien, actien, crediten en debiten, mits nog 

thans uitkerende de volgende legaaten als. Aan zijne drie dogteren Willemina Boezink weduw van 

wijlen Jan Oonk, dog thans huisvrouw van Gerrit Hendrik Reeff, Jenne Boezink getrouwd aan 

Hendrik Agteresch en Arendina Boezink getrouwd aan Gerrit Jan Daalwig thans woonagtig op 

Aalberink, mede kinderen bij zijn wijlen eerste vrouw voormeld in echter verwekt de somma van 

dertig guldens dus ieder tien gulden. Mits en behalven het geene zij reeds voor huwderlijk goed 

getrokken en genoten hebben. Aan zijne vier andere kinderen met namen Hendrik, Willem, Hendriene 

en Jenne Boesink ieder eene somma van twee hondert guldens eens. En zo met deeze makinge niet 

mogten vredig zijn, steld hij dezelve in de legitime portie haar na regten competerende. En dan nog 

legateerde hij comparant testator desselfs broeder Hendrik Boesink insgelijks eene somma van twee 

hondert guldens mede door zijnen hier vooren geinstitueerden erfgenaam na zijn testators overlijden 

zullen worden uitgekeerd en bovendien vermogen tien schapen bij hem te houden, dog onder deeze 

conditie dat na overlijden van gedagte zijn broeder deeze voormelde som wederom op testators zoon zijn 

hier vooren geinstitueerden erfgenaam zal vervallen. Voorts zal zijnen zoon Jan en hier vooren 

geinstitueerde erfgenaam uit den vollen boedel hebben te trekken zijn reeds verdient loon en verschoten 

penningen ter somma van f 41 en voorts zal het denzelve na testators overlijden vrij staan op de plaats te 

kunnen en mogen trouwen. Waarmeede testator deeze zijne vrije en wel beradene uiterste wille was 

sluitende met verklaaring nadat hem dezelve wederom woordelijk was voorgeleezen daarbij te 

persisteeren en dezelve uit eygen bewegink zonder inductie of persuatie van iemand te hebben opgerigt, 

dus zijne volkomen wil en begeerte te zijn. Dat dezelve na zijn overlijden in alle deelen stipt zouw 

agtervolgd en nageleeft worden en effect sorteeren, hetzij als een testament codicill gifte ter zake des 

doods of onder de levendigen of zo en als dezelve in regten best zouw kunnen bestaan, ofschoon ook alle 

vereischte solemniteiten in deeze niet waaren geobserveerd. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter 

voornoemd deeze neffens comparant testator eygenhandig getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum op de plaats Boezink in Elsen den 7 juny 1800. 



 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Hermannus van 

de Sagekuile en Willem Oosterveld perzoonlijk in judicio erscheenen is Jan Grootnulen. Zijnde wel 

ziekelijk en zwak van lichaam dog bij kennelijk goeden verstande zoo ons uiterlijk gebleek. Verklaarende 

uit overweging van de zekerheid des doods en de onzekere tijd van dien, te rade te zijn geworden over 

zijne tijdelijke met doode na te latene goederen te disponeeren. Daartoe dan na vooraf zijne onsterflijke 

ziele aan God haaren Schepper en zijn lichaam na overlijden ter aarde en eerlijke begraving bevolen. 

Voorts herroepen, gecasseerd, nul en nietig verklaard te hebben alle zijne voorige dispositien of makingen 

hoe ook genaamd of waar opgericht tredende. Zo stelde, nomineerde en institueerde hij comparant testator 

tot zijn eenige en universeele erfgenaam in alle zijne met doode na te latene roerende en onroerende 

goederen, obligatien, actien, crediten en debiten, lijfstoebehoor en geheele nalatenschap zonder eenige 

uitzondering zijnen zoon en stiefdogter Jan Grootnulen en Geertruy Kruder op Dijkmans woonagtg, 

om alle dezelve na zijn overlijden te kunnen keeren en wenden en daar mede doen en handelen als vrije 

eygenaaren met hunne goederen te doen toestaat, mits nog thans aan zijn testators zoon en dogter Egbert 

Jan en Harmina Grootnulen uitkeren ieder een somma van agt guldens, of zo die daar mogten niet 

vollen vredig zijn, de legitime portie haar na strengheid van regten competeerende, dezelve daar mede 

dien val titulo institutionis institueerende bij deezen. Waarmede comparant testator deeze zijne vrije 

onbedwongene en wel beradene uiterste wille was sluitende. Met verklaaring nadat hem dezelve wederom 

woordelijk was voorgeleezen daarbij te persisteeren en dus zijnen volkomen wil en begeerte te zijn. Dat 

dezelve na zijn overlijden in allen deelen stipt zouw agtervolgd en nageleefd worden en effect sorteeren, 

hetzij als een testament codicill gifte ter zaake des doods ofte onder de levendigen ofte zoo en als dezelve 

in regten best zouw kunnen en mogen bestaan, ofschoon ook alle vereischte solemniteiten in deezen niet 

waaren geobserveerd. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparant 

testator eygenhandig getekend, gehandmerkt en gezegelt. 

Op het plaatsjen Dijkmans onder Markelo den 28 aug. 1800. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Gradus Navers 

en Arnold te Rouwenhorst perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Teunis ten Bronnikreeff en Leide 

Hofstee ehelieden, de laatste nadat van de wettige voogdijschap haares ehemans ontslagen was, 

geadsisteert met Reinier Navers als haaren ad hune actum verzogten en geadmitteerden momber. Zijnde 

comparanten gaande en staande en bij goeden verstande zoo ons gebleek. Verklaarende uyt overweging 

van de zeekerheid des doods en de onzeekere tijd en uure van dien te rade te zijn geworden over hunne 

tijdelijke met doode na te latene goederen te disponeeren. Daartoe dan na vooraf hunne onsterflijke zielen 

aan God haaren Schepper en hunne lichaamen na overlijden ter aarde en eerlijke begraving bevolen te 

hebbende treedende. Zoo stelden, nomineerden en institueerden zij comparanten testateuren de laatste 

onder adsistentie als vooren uit zonderlinge conjugale genegendheid malkanderen over en weder de eerst 

stervende de langstlevende in de volle tucht en vrugt gebruik van alle zijne of haare met doode na te latene 

goederen, zoo roerende als onroerende, obligatien, actien en crediten, zonder onderscheid van wat aard of 

natuur of waar ook geleegen mogten zijn. Voorts institueeren en nomineerden zij te zamen en elk 

afzonderlijk tot hunnen eenigen en universeele erfgenaam na hun beider overlijden hunnen zoon 

Jannes ten Bronnekreeff om alle de door langsleevende van hun met doode na te latene goederen, 

obligatien, actien, crediten en debiten, te kunnen aanvaarden, keeren en wenden na lust en welgevallen en 

daar mede doen en handelen als een vrijen eigenaar met zijne goederen te doen staat, mits nog thans 

uitkeerende de volgende legaaten als. Aan hunnen zoon Gerrit ten Bronnekreeff eene summa van vier 

hondert guldens, edog onder deeze conditie dat dezelve van voormelde legaat aan hun comparantens 

kleindogter Hendrika ten Bronekreeff dogter van hunnen zoon Jan ten Bronnekreeff zal moeten 

uitkeeren een summa van vijftig guldens. Voorts legateerden zij aan hunnen zoon Jan ten 

Bronnekreeff eene somma van vijf en twintig guldens die hunnen voormelde geinstitueerden erfgenaam 

mede zal moeten uitkeeren. En eindelijk zal denzelven aan hun beide dogteren Jenne en Janna ten 

Bronnekreeff hebben uit te keeren mede ieder eene somma van vijf en twintig guldens. Waarmede 

comparanten testateuren de laatste geadsisteerd als vooren, deeze hunne uiterste wille verklaarden te 



sluiten. Met wijdere verklaaring dezelve vrij onbedwongen zonder iemands inductie of persuatie met 

rijpen beraade te hebben opgerigt en nadat hun dezelve van woord tot woord was voorgeleezen daarbij te 

persisteeren en dus hunnen wil en begeerte te zijn. Dat dezelve na hun overlijden stiptelijk zoude worden 

agtervolgd en nageleefd, hetzij dan als een testament codicill gifte ter zake des doods of onder de levenden 

en of substitutie of zoo en in diervoegen als dezelve best na regten zoude kunnen en mogen bestaan; 

schoon ook alle in regten vereischte solemniteiten in deezen niet waren geobserveerd. S.A.L. In kennisse 

der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens testateur en testatrices momber eygenhandig 

getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 27 sept. 1800. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Teunis van 

Holten en Gerrit Borkent perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Hendrikus Bijvank woonagtig op 

Bolink en Maria Brinkers ehelieden, de laatste nadat van de wettige voogdijschap haares ehemans 

ontslagen was, geadsisteerd met H.B. van der Namer als haaren ad hune actum verzogten en van 

gerigtswegen toegelaten momber. Zijnde den eersten comparant wel wat ziekelijk, de laatste gezond van 

lichaam en beide bij kennelijk goeden verstande zoo ons uiterlijk gebleek. Voordraagende uit overweging 

van de zeekerheid des doods en de onzeekere tijd en uure van dien, te rade te zijn geworden over hunne 

tijdelijke met doode na te latene goederen te disponeeren. Waartoe dan na vooraf hunne onsterflijke zielen 

aan God haaren Schepper en hunne lichaamen na overlijden ter aarde en behoorlijke begraffenis bevolen. 

En voorts herroepen, gedoodet en vernietigd te hebben alle hunne voorige maakingen, zoo zij te zamen of 

ieder afzonderlijk, mogten hebben opgerigt treedende. Zoo verklaarden comparanten te zamen en elk 

afzonderlijk de laatste onder adsistentie als vooren, elkander over en weeder de eerst stervende de 

langstlevende uit een bijzondere conjugale genegentheid en tot zijne of haare eenige en universeele 

erfgenaame of erfgenaam te roepen, stellen nomineren en institueren in alle zijne of haare met doode 

na te latene goederen, obligatien, actien en crediten, niets in het groot of klein uitgezondert. Ten einde de 

langslevende na doode van de eerst stervende van hun comparanten daar meede zal kunnen doen en 

handelen, schalten en walten, na zijn of haar lust en welgevallen zoo en als een vrijen eygenaar met zijne 

goederen te doen en te handelen toestaat; edog verklaarde de laatste comparante geadsisteerd als vooren, 

haaren wil te zijn dat haaren vader van haare goederen na haar overlijden zal genieten de somma van ses 

guldens wanneer haaren sterfdag mogte believen en wanneer denzelven daar meede dan de legitime portie 

hem na strikten regte competeerende. Dezelve daar meede in dien val titulo institutionis institueerende bij 

deezen. Waarmeede testator en testatrice deeze hunne vrije en onbedwongen uiterste wille waaren 

sluitende met verklaaring hoe dat hun dezelve wederom van woord tot woord was voorgeleezen en daartoe 

zonder de minste inductie of persuatie van iemand gekoomen en overgegaan te zijn en daar bij al nog te 

persisteeren en hunnen wil en begeerte te zijn. Dat den zelve na hun overlijden in alle deelen stiptelijk 

moge agtervolgd en nagekomen worden en effect sorteeren, hetzij als een testament codicill gifte ter zaake 

des doods ofte onder de levendigen ofte zoo en als dezelve in regten best zoude kunnen en moogen 

bestaan; ofschoon ook alle vereischte solemniteiten in deezen niet waaren geobserveert. S.A.L. In 

kennisse der waarheid heb ik rigter deeze neffens comparanten testateuren eygenhandig geteekent, 

gehandmerkt en gezegelt. 

Actum op de plaats Bolink onder Elsen den 13 juny 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan van 

Heek en Berend Barendsen perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Hendrikus Gorkink en deszelfs 

huisvrouw Tonisken Ikkink, de laatste nadat van de wettige voogdijschap haares ehemans ontslagen 

was, geadsisteerd met Harmannus van de Sagekuile als haaren ad hune actum verkooren en van 

gerigtsweegen toegelaaten momber. Zijnde den eersten comparant gezond van lichaam en de laatste wel 

ziekelijk, dog beide bij kennelijk goeden verstande zoo ons gebleek. En verklaarden dezelve uit 

overweging van de zeekerheid des doods en de onzeekere tijd en uure van dien te raade te zijn geworden 

over hunne tijdelijke met doode na te latene goederen te disponeeren. Daartoe dan nu vooraf hunne 

onsterflijke zielen aan God haaren Schepper en hunne lichaamen na overlijden ter aarde en eerlijke 



begraving bevolen te hebben tredende. Zoo stelden, nomineerden en institueerden de comparanten 

testateuren bij deezen malkanderen over en weder de eerst stervende de langstlevende in de volle 

tucht en vrugt gebruik van alle zijne of haare met doode na te laatene goederen, obligatien, actien en 

crediten en geheele nalaatenschap zonder de minste uitzondering. Ten einde de langstlevende na doode 

van de eerst stervende dezelve zal kunnen aanvaarden, keeren en wenden na lust en welgevallen. Voorts 

willen en begeeren companten dat hunnen zoon Harmen Gorkink voor zijne erfportie zal genieten 

hun eygendommelijke stuk bouwland de Woeste Kuile genaamd kennelijk in den Markeler esch 

geleegen. Wijders legateeren comparanten aan hunne dogter Geertruyd Gorkink een summa van een 

hondert guldens neffens testatrices kleederen en lijfstoebehoor; welke summa van f 100 door hunne 

hierna benoemde eenige en universeele erfgenaamen binnen een half jaar na hun beider overlijden zal 

moeten worden uitgekeerd. Eindelijk verklaarden comparanten testateuren bij deezen tot hunne eenige en 

universeele erfgenaamen in alle hunne overige met doode na te latene roerende en onroerende 

goederen, obligatien, actien en crediten te stellen, roepen, nomineeren en institueeren hunnen zoon 

Berend Teunis Gorkink en deszelfs huisvrouw Diena Heinhuis of bij vooroverlijden van deeze hunne 

wettige kinderen en lijfserven. Ten einde deeze hunne geinstitueerde erfgenaamen dezelve na hunnen 

doode zullen kunnen aanvaarden, keeren en wenden na lust en welgevallen en daar meede doen en 

handelen als vrije eygenaaren met hunne goederen te doen toestaat. Nogthans onder deeze verdere 

conditie dat deeze hunne geinstitueerde erfgenaamen hunne zoon Harmen Gorkink boven de genieting 

van zijne voorschreven erfportie onderhouden, in eeten en drinken, linnen en wollen kleederen zoo 

lange hij ongetrouwd is, waar en tegen zijne erfportie, wanneer deezen hunnen zoon Harmen Gorkink 

voor hun testateuren en zonder wettige lijfserven na te laaten kwam te overlijden, na hunne geinstitueerde 

erfgenaamen zelve vallen. En inval een of meer hunner hier vooren genoemde erfgenaamen met deeze 

makinge niet mogten willen vredig zijn en dezelve mogten tragten te querelleeren, de zodaane stelden en 

institueerden zij titulo institutionis in de legitime portie haar na strikten regte competeerende. Waarmeede 

comparanten testateuren de laatste onder adsistentie als vooren, deeze hunne uiterste wille waaren 

sluitende met verklaaring dezelve vrij en onbedwongen en zonder iemands inductie of persuatie met rijpen 

berade te hebben opgerigt en nadat hun dezelve wederom van woord tot woord was voorgeleezen daarbij 

alnog te persisteeren. Willende en begeerende dus dat dezelve na hun overlijden in allen deelen stiptelijk 

zal worden agtervolgd, nageleefd en effect sorteeren, hetzij als een testament codicill gifte ter zaake des 

doods of onder de levendigen of zoo en als dezelve in regten best bestaanbaar mogt zijn; ofschoon ook 

alle vereischte solemniteiten in deezen nieten waaren geobserveerd. S.A.L. In kennisse der waarheid heb 

ik rigter voornoemd deeze neffens comparanten testateuren en momber eygenhandig geteekend en 

gezegeld. 

Actum Markelo den 20 november 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Berend Rierink 

en Jan Kuipers persoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Gerrit Letink en desselfs huisvrouw Grietjen 

Daalwig, de laatste nadat van de wettige voogdijschap hares ehemans ontslagen was, geadsisteerd met 

Hermannus van de Sagekuile als haaren ad hune actum gekooren en toegelaten momber. Zijnde tweede 

comparante ziekelijk dog beide bij kennelijk goeden verstande zo ons gebleek. En verklaarden dezelve uit 

overweging van de zekerheid des doods en de onzekere tijd en uure van dien te raade te zijn geworden 

over hunne tijdelijke met doode na te latene goederen te disponeeren. Daartoe dan na vooraf hunne 

onsterfelijke zielen aan Godt haaren Schepper en hunne lichaam na overlijden ter aarde en eerlijke 

begraaving bevoolen te hebben tredende. Zo stelden, nomineerden en institueerden zij elkander over 

en weeder de eerst stervende de langst levende uit een zonderlinge conjugale liefde en genegentheid in 

den vollen tucht en vrugtgebruik van alle zijne of haare met doode na te latene goederen, obligatien, actien 

en credieten zonder de minste uitzondering. Ten einde de langstlevende van hun beide alle dezelve na tugt 

regten zullen kunnen scheeren of gebruiken gedurende desselfs leeftijd. Voorts stelden, nomineerden en 

institueerden de comparanten testateuren bij deezen tot hunne eenige en universeele erfgenaamen na 

hun beiden overlijden hunne twee dogters Berendina en Aaltjen Letink en hunne respective kinderen 

in volgende gestalte als. 1. Dat haare oudste dogter Berendina gehuwd aan Jan Hoestink voor haar 



erfportie land trekken zal een hooyland het nieuwe Slag geleegen aan den Nieuwen dijk; voorts een 

schepel lands het Schepel stukke genaamd geleegen tusschen de landen van Roelvink en Mensink en dan 

nog twee stukjes land zijnde leenhorig van Alink aangekogt, het eene tusschen de landen van Rengerink 

en Scholte in't Hoff en het andere stukjen tusschen die van Haar Jan en Scholte in't Hoff. 2. Dat haare 

dogter Aaltjen Letink gehuwd aan Harmen Snellink voor haare erfportie zoude genieten een hooyland aan 

de Zwenneter meeden bij Kooyers hooyland geleegen het nieuwe Slag genaamd; voorts een mudde lands 

den Snellinks Ham genaamd tusschen de landen van Baan het Mensink land genaamd en hun eigen 

landen; als meede hunnen eigendom aan het veen zo zij met Voordes en Oolbrink elk voor een derde 

portie bezitten en dan nog zodaane summa als zij comparanten aan Gerrit Kuiper hebben opgeschoten en 

wel dit laatste mits de comparanten alhier op het erve Letink te sterven koomende en door deeze haare 

dogter de kosten van begraving gedragen wordende. Zullende egter in val dat ze haaren dogter of die 

geene van haar welke voor hun testateuren mogten koomen te overlijden, de aan de zodaane vermaakte 

goederen op derzelver kinderen vervallen. 3. Wilden en begeerden zij comparanten dat de kinderen van 

haare dogter Berendina voornoemd zo die zij reeds heeft, als die welke nog van haar mogte voort koomen, 

zouden genieten en erven zes schepel bouwland, zijnde twee stukjes het Hesselink land genaamd agter 

Hesselink kamp gelegen, het eene tusschen Rengerink en Scholte in't Hoff landen en het andere tusschen 

die van Rengerink en Wannink gelegen, als mede een obligatie ten laste van Jannes Potman in Harke 

groot f 700. 4. Dat de kinderen van haare dogter Aaltjen voormeld, zo die zij reeds heeft als die welke nog 

van haar mogten voort koomen, zouden erven en genieten een obligatie ten laste van Hendrik Vossebeld 

op Brinkers te Markelo groot f 800; voorts het Part stukke groot zes schepel lands het Loo stukke aan de 

Loosteege tusschen Wiemerinks en Peters landen, den Nieuwen kamp groot drie schepel lands aan het 

veld gelegen en eindelijke een hooyland het Snellinks slag groot ongeveer zes dagwerken. Zullende 

voorts, wanneer een of meer van deeze hunnen respective dogters kinderen mogten te sterven koomen, het 

aan haar vermaakte van de eene op de andere versterven. Eindelijk wilden en begeerden comparanten dat 

hunne klederen en hunne lijfstoebehoor na hun overlijden door hunne dogters Berendina en Aaltjen 

egalijk zullen genoten en onder hun verdeeld worden. En dat deeze hunne dogters aan tweede 

comparantes moeder zo die haaren sterfdag mogte beleven, zullen uitkeeren agt guldens voor hare 

erfportie. En in val een of meer hunne hier boven genoemden erfgenaamen testatrices moeder daar mede 

onder begrepen met deeze hunne makinge niet mogten willen vredig zijn en dezelve tragten te querelleren, 

de zodaane stelden en institueerden zij titulo institutionis in de legitime portie haar na strikten regte 

competerende. Waarmede testateuren deeze hunne uiterste wille sluitende met den verklaaringe daartoe 

vrij en onbedwongen en zonder inductie of persuatie van iemand zijn getreden en dus nadat hun dezelve 

wederom woordelijk was voorgeleezen daarbij te persisteeren. Willende en begeerende dat dezelve na hun 

overlijden in allen deelen stipt mogt agtervolgd en nagekoomen worden en effect sorteeren, hetzij als een 

testament codicill gifte ter zaake des doods of onder de levendigen of zo en als dezelve in regten best 

bestaanbaar mogt zijn; ofschoon ook alle in regten vereiste solemniteiten in deezen niet geobserveerd en 

in agt genoomen waaren. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter deeze neffens testateuren en 

testatrices momber getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum op het erve Letink in Stokkum den 6 february 1802. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deses dat voor mij en assessooren welke 

waeren Roelof Leeftink en Jan Cuipers persoonlijk gecompareerd en erschenen is Harmen Weerts, zijnde 

zieklijk dog als het ons uiterlijk gebleek bij goeden en volkomen verstande. Verklaerende overdagt te 

hebben de zekerheid des doods dog de onsekere uur en tijd van dien en niet gaarne uit dese wereld 

willende scheiden, voor en al eer over sijne tijdelijke goederen hem van God Almagtig genadiglijk 

verleent te hebben gedisponeert. Daar dan toe treedende en beveelt vooraf zijn onsterflijke ziele in de 

handen zijnes Gods en zijn lichaam na overlijden ter eerlijke begraffenis. Voorts casseert, annulleert en 

doet te niete alle zijne voorgaande testamentaire dispositien of makingen hoe ook genaamd mogten zijn of 

waar ter plaats ook mogten wesen opgerigt. En dan tot erfgenaamen stellinge overgaande zo nomineert 

en institueert hij testator na zijn overlijden tot zijn eenige en universeele erfgenaamen zijn nigte 

Geertruid Weerds, dogter van Harmen Weerds (Poelink) en wijlen Hendrika Wannink, en desselfs 



man Jan Hunger. Ten einde om na zijn testators overlijden zijn boedel, zo gerede als ongerede goederen, 

actien en crediten, te aanvaarden en daar mede te doen en walten na haar lust en welgevallen zonder daar 

van iets het minste of geringste aan iemand uit te keeren dan alleen aan de gereformeerde diaconie van 

Markel een som van f 25, segge vijf en twintig guldens. Verklaerende hij testator nadat hem 

vorenstaande van woord tot woord duidelijk en distinct wederom was voorgelesen en hiertoe uit vrijen 

wille en sonder inductie of persuatie van iemand gekomen te zijn. Willende en begerende dat hetselve na 

zijn overlijden in allen deele zal worden agtervolgt en nageleeft en effect zal sorteeren, hetzij als een 

formeel testament codicil gifte ter zaake des doods ofte onder de levendigen ofte zo en als best na regte sal 

kunnen en mogen bestaan, schoon ook alle formaliteiten niet mogten zijn in agt genomen. S.A.L. In 

waerheids oirconde hebbe ik rigter voormelt dese neffens testator eigenhandig getekend, gehandmerkt en 

gesegelt. 

Actum Stokkum den 3 augustus 1803. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deses dat voor mij en assessooren welke 

waeren Berent Wilbers en Garrit Reints persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Garrit Tijink of 

Wilbers en desselfs huisvrouw Janna Wilbers. Zijnde de laaste comparante, nadat van de voogdijschap 

van haer voormelden ehemans ontslagen was, geadsisteert met Gerrit Schuerink als haeren verkooren en 

geadmitteerden mombaer. Zijnde den eersten comparant zieklijk dog de tweede comparante gesond van 

lichaam dog beide zo het ons gebleeken is bij volkomen verstande. Verklaerende overdagt te hebben de 

zekerheid des doods dog de onsekere tijd en uure van dien en niet gaarne uit dese wereld willende 

scheiden, voor en al eer over haare tijdelijke goederen te hebben gedisponeert. Daar dan toe treedende zo 

beveelen zij comparanten vooraf haar onsterflijke zielen in de handen haeren Godt en hunne lichaemen na 

overlijden ter eerlijke begraffenisse. En dan tot erfgenaamen stellinge overgaande na vooraf alle hunne 

vorige testamenten of makingen zo zij beide te samen of elk van haer in het bijsonder mogten hebben 

opgerigt, gecasseert, geannulleert en te niete gedaan te hebben. Nomineeren en institueeren zij 

comparanten de laaste onder adsistentie als gemeld, de eerst stervende de langstlevende in het volle 

tugt en vrugtgebruik van zijne of haere na te latene goederen, actien en crediten, niets daarvan in het 

kleine of groote uitgesondert. Voorts nomineeren zij comparanten de laatste onder adsistentie als voren, na 

hun beider overlijden tot haer enige en universeele erfgenaamen haere dogter en stiefdogter Jenneken 

Wilbers bij tweede comparante haer wijlen eersten man in echte verwekt, ten einde om na haer beider 

overlijden haeren geheelen boedel, zo vaste als mobile goederen, actien en crediten, te zullen 

aanvaerden en daer meede te schalten en walten na haer lust en welgevallen, edog onder dese conditie dat 

haer hier vooren geinstitueerde erfgenaam daervan sal hebben uit te keeren aan comparantens beide 

zoons Harmen en Hendrik Wilbers ieder een zom van vier hondert guldens, segge f 400, als meede 

elk een gust beest en een kiste en aan haer dogter Aaltjen Wilbers de zom van vier hondert vijftig 

guldens f 450, en dertig ellen smaldoek, als meede zal dese haar dogter zo lang bij haer hiervoren 

geinstitueerde erfgenaam in huis verblijft sjaars een spint lijn mogen saayen en bij haer in huis te sterven 

komende zal het aan haar hierboven vermaakte ten huises beste verblijven. Zullende boven gemelde 

legaten door haer geinstitueerde erfgenaame worden uitgekeerd wanneer voren gemelde haer kinders den 

ouderdom van vijf en twintig jaeren bereikt hebben ofte eerder mogten komen te trouwen, zo zij beide 

comparanten als dan overleeden zijn ofte anders na haer beider overlijden, edog het vermaakte guste beest 

zal door haar dood hierna geeischt worden wanneer den ouderdom van vijftien jaeren bereikt hebben, 

hetzij zij comparanten of een van beide als dan nog in leven zijn ofte niet, in val een van hen koomt te 

overlijden de langstlevende verkoos de beregtigde niet langer aan de hand te willen houden maar deselve 

aan haer meergemelde erfgenaam afstand, zal het vermaakte door haer hier bovengemelde twee zoons en 

dogter Aaltjen kunnen geeischt worden als 25 jaeren oud zijn, schoon als dan ook nog een van haer 

comparanten in leven waar. Waer meede comparanten testateuren de laeste onder adsistentie als gemeld, 

dese haere testamentaire en uiterste wille waeren sluitende. Verklaerende nadat haer deselve van woord tot 

woord wederom duidelijk en distinct was voorgelesen, hiertoe haer wille sonder inductie of persuatie van 

iemand gekomen te zijn. Willende en begerende dat hetzelve na haer overlijden in allen deele zal worden 

agtervolgt en nageleeft, hetzij als een testament codicil gifte ter zake des doods ofte onder de levendigen 



ofte zo en als best na regte zal kunnen en mogen bestaan, schoon ook alle formaliteiten niet in agt mogten 

zijn genomen. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormelt dese neffens comparanten en 

comparantens mombaer eigenhandig getekend en gesegelt. 

Actum Harke den 13 sept. 1803. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deses dat voor mij en assessooren Slag Garrit 

en Jan Kampers persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Lammert Letink op Daelwijk en desselfs 

huisvrouw Jenne Daelwijk zijnde zij tweede comparante, nadat haar de wettige voogdijschap van 

gemelden haeren man ontslagen was, in desen geadsisteert met Hermannus van de Sagekuile als haren 

verkooren momber. Zijnde hij eerste comparant gezond van lichaam dog de tweede comparante zieklijk 

dog gaende en staande edog beide bij goeden en volkomen verstande. Verklaerende overdagt te hebben de 

zekerheid des doods, dog de onsekere tijd en uure van dien en niet gaerne uit dese wereld willende 

scheiden voor en aleer over haere tijdelijke goederen van God Almagtig aan haar verleend te hebben 

gedisponeert. Daer dan toe tredende zo bevelen zij vooraf haeren onsterfelijke zielen in de handen haeres 

Gods en haer lichaemen na overlijden ter eerlijke begraffenisse. Voorts casseren, annulleeren en doen te 

niete alle haere voorgaande testamentaire dispositien en makingen hoe ook genaamd mogten zijn, hetzij 

die beide te zamen ofte ieder afsonderlijk mogten hebben opgerigt als willende dat die geen de minste 

effect zullen sorteren. En dan tot erfgenaamen stellinge overgaande. Zo institueren en nomineren hij 

testator en zij testatrice de laatste onder adsistentie als gemeld, de eerst stervende de langstlevende 

in het volle besit van zijne of haare met doode na te laten goederen, zo roerende als onroerende, actien 

en crediten, wat naam die ook mogten hebben en waar dan ook gelegen zijn om daer geduurende zijn of 

haer leven lang zou mogen of kunnen doen en handelen na zijn of haer welgevallen. Stellende zij testatrice 

onder adsistentie als gemeld, haere moeder in val bij haeren sterfdag mogte beleven boven hetgeen haer 

bij houwlijks voorwaerde wegens onderhand ofte andersints gemaakt en voor haer behouden heeft in de 

legitime portie haer na strengheid der wetten competerende. Voorts institueeren en nomineeren hij testator 

en zij testatrice de laeste onder adsistentie als gemeld, na hun beider overlijden tot haer eenige en 

universeele erfgenaamen haeren neeff Jan Hendrikszn Hoevink zoon van Hendrik Hoevink en 

Jenneken Daalwijk ten einde deselve na hun beider overlijden haeren geheelen boedel zo als dan zig is 

bevindende te kunnen aanvaarden en daar meede doe en handelen na zijn lust en welgevallen. Edog verder 

dese restrictie dat als dan zal hebben uit te keren als 1. aan testatrices broeder Jan Daalwijk of Haar 

Jan een zom van hondert gulden, 2. aan Gerrit Daalwijk een zom van hondert gulden, 3. aan 

Hendrik Daalwijk een zom van hondert guldens als meede zo lang ongetrouwd is een vrijen ingang 

in val van ziekte in haer huis dan aldaer verpleegt en onderhouden te worden; dog inval ongehuwd 

mogte komen te sterven zal dese aan hem vermaakte hondert guldens vervallen en door zijn erfgenaemen 

niet kunnen gevordert worden, 4. en dan aan Gerhardina Daalwijk dogter van haer broer Gerrit Jan 

Daalwijk en Hendrina Alberink insgelijks een zom van hondert guldens, dog in val dese haer nigte 

voormelde beider sterfdag niet mogte beleven zal dese aan haar vermaakte hondert guldens vervallen op 

de kinderen van testatrices broer Gerrit Daelwijk op Haykers. Waer meede testator en testatrice de laeste 

geadsisteert als voren nadat haer vorenstaande wederom van woord tot woord was voorgelesen, verklaerd 

te hebben hiertoe onbedwongen en sonder persuatie van iemand daertoe gekomen te zijn. Willende en 

begerende dat hetzelve na hun overlijden in allen deele zal worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een 

formeel testament codicil gifte ter zake des doods ofte onder de levendigen ofte zo en als best na regte zal 

kunnen en mogen bestaan. Schoon ook alle formaliteiten niet mogten zijn in agt genomen. S.A.L. In 

waerheids oirconde hebbe ik rigter voormeld dese neffens testator, testatrice en haer mombaer getekend en 

gesegeld. 

Actum Harke den 24 dec. 1803. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deses dat voor mij en assessooren welke 

waaren Berent Lonink en Garrit Slag persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Lammert Letink op 

Daelwijk en desselfs huisvrouw Jenne Daalwijk, zijnde zij tweede comparante nadat van de wettige 

voogdijschap haeres ehemans ontslagen was, ten desen geadsisteerd met Hermannus van de Sagekuile als 



haeren verkooren en geadmitteerden mombaer. Zijnde hij eersten comparant gesond van lichaam dog te 

tweede comparante zieklijk edog beide bij goeden en volkomen verstande zo ons uiterlijk gebleken is. 

Verklaerende overdagt te hebben de zwakheid des menschelijken levens, de sekerheid des doods edog de 

onsekere tijd en uure van dien en niet gaarne uit dese wereld willende scheiden, voor en aleer over haare 

tijdelijke goederen aan haar van God Almagtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd. Daer dan toe 

treedende, zo beveelen zij comparanten haer onsterflijke zielen in de handen haeres Gods en haere 

lichaamen na overlijden ter eerlijke begraffenisse. Voorts casseerende en annulleerende en doende te niete 

alle haare voorgaande testamentaire dispositien en makingen hoe die ook genaamd mogten zijn, hetzij die 

beide te zaamen ofte ieder deselve afzonderlijk mogten hebben opgerigt en wel speciaal zoodaene 

testamentaire dispositie als zij comparanten te zamen voor desen gerigte op den 24 dec. 1803 hebben 

gemaakt. Voorts tot erfgenaamen stellinge overgaande zo institueeren en nomineeren hij testator en zij 

testatrice onder adsistentie als gemeld, de eerst stervende de langstlevende tot eenige en universeele 

erfgenaam of erfgenaame van zijn of haere nae doode na te latene, zo roerende als onroerende 

goederen, actien en crediten, hoe ook genaamd mogten wesen ofte waar ook gelegen mogten zijn. Ten 

einde de langstlevende die zal kunnen en mogen gebruiken als een eigenaar met zijn goed vermag te doen 

zonder dat de langstlevende verpligt ofte gehouden zal zijn daervan iets het minste of geringste aan de 

langstlevende van de eerst stervende uit te keeren, edog in val de moeder van de testatrice haeren sterfdag 

mogte beleven, zo stelt zij haar zo zulks bij haer leven mogte vorderen in de legitime portie haer na 

strengheid der wetten competerende en dit boven hetgeen haer bij houwelijks voorwaerde tusschen 

testator en testatrice, zo wegens onderhand als andersints is gemaakt en voor haar geduurende haer leven 

lang behouden heeft. Waermede testator en testatrice de laeste onder adsistentie als voren, dese haere 

testamentaire dispositie en uiterste wille waeren sluitende. Met verklaering nadat haar deselve wederom 

van woord tot woord was voorgelesen daarbij te persisteeren en daertoe uit vrijen wille sonder inductie of 

persuatie van iemand gekomen te zijn. Willende en begerende dat hetzelve na hun overlijden in allen deele 

stiptelijk zal worden agtervolgd en nageleeft, het zij als een formeel testament codicil gifte ter zake des 

doods ofte onder de levendigen ofte zo en als best na regte zal kunnen en mogen bestaan, schoon ook alle 

formaliteiten niet mogten in agt genomen zijn. Des ten oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens 

testator, testatrice en haerer mombaer getekend, gehandmerkt en gesegeld. 

Harke den 4 meert 1804. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deses dat voor mij en assessooren Jan Boesink 

en Garrit Wissink persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Jan Rietmans (Hilderink) en desselfs 

huisvrouw Jenne Wilgerink, zijnde zij laeste comparante nadat van de wettige voogdijschap haeres mans 

ontslagen was, in desen geadsisteert met Hendrik Wilgerink als haeren verkoren mombaer. Zijnde hij 

eerste comparant zieklijk dog de tweede gesond van lichaam edog beide bij goeden en volkomen 

verstande. Overdenkende de zwakheid des menschelijken levens en de sekerheid des doods dog de 

onsekere tijd en uur van dien. Dog niet gaarne uit dese weereld willenden scheiden, voor al en eer over 

haere tijdelijke goederen haer van God Almagtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeert, daer dan 

toe tredende. Zo beveelen zij vooraf haer onsterfelijke zielen in de handen haeres Gods en haere 

lichaemen na overlijden ter eerlijke begraffenisse. Voorts casseeren en anulleeren en doen te niete alle 

haare voorgaande testamentaire dispositien of makingen welke zij te zamen of ieder afzonderlijk mogten 

hebben opgerigt, als willende dat deselve geen de minste kragt of effect zullen hebben of te behouden. En 

dan tot erfgenaamen stellinge overgaande zo institueeren en nomineeren hij testator en zij testatrice tot 

haer eenige en universeele erfgenaam haare dogter en stiefdogter Berendina Rietmans door testator 

bij zijn wijlen eerste vrouw Jenneken Rietmans in egte verwekt om alle haere met doode na te 

latene, zo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, te kunnen en mogen aanvaarden en 

daer mede de doen, te schalten en walten na haer lust en welgevallen, edog onder dit beding dat haer 

hiervoren geinstitueerde erfgenaame de kiste en kleeren van testatrices lijfs gehorende na testatrices doode 

sal hebben uit te keeren aen haere naeste vrienden. Waer meede testator en testatrice de laeste onder 

adsistentie als vooren, nadat haer vorenstaende wederom van woord tot woord was voorgelesen, verklaerd 

hebben daar bij te persisteeren en hiertoe vrij en onbedwongen en uit vrijen wille zonder inductie of 



persuatie van iemand gekomen te zijn. Willende en begerende dat hetzelve na haer overlijden in allen 

deele zal worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil gifte ter zake des doods 

ofte onder de levendigen ofte zo en als best na regten sal kunnen en mogen bestaan, schoon ook alle 

vereischte solemniteiten niet mogten in agt genomen zijn. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter 

voornoemd dese neffens testator, testatrice en testatrices mombaer getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Elsen den 18 nov. 1804. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deses dat voor mij en assessooren welke 

waeren Derk Oonk en Jan ter Welle persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Hendrik Eeftink en 

desselfs huisvrouw Grietjen Kloeken, zijnde zij laaste comparante nadat van de wettige voogdijschap 

haeres ehemans ontslagen was, in desen geadsisteerd met H.B. van der Namer als haeren verkoren 

mombaer. Zijnde zij comparanten beiden gesond van lichaam en bij goeden en volkomen verstande. Edog 

overdagt hebbende de sekerheid des doods en de onsekere tijd en uure van dien en niet gaarne uit dese 

wereld willende scheiden, voor en al eer over haere tijdelijke goederen te hebben gedisponeert en daer dan 

toe tredende. Zo beveelen testator en testatrice haer onsterfelijke zielen in de handen haeres Gods en haere 

lichaemen na overlijden ter eerlijke begraffenisse. Voorts casserende en annulleerende en te niete doende 

alle haere vorige testamentaire dispositien ofte makingen hoe ook genaemd ofte waer ter plaats ook 

mogten zijn opgerigt en dan tot erfgenaemen stellinge overgaende. Zo institueeren en nomineeren hij 

testator en zij testatrice onder adsistentie als voren, de eerst stervende de langstlevende in het volle 

besit van zijn of haere met doode na te laten, zo roerende als onroerende goederen, actien en 

crediten, hoe ook genaemd om daer mede geduurende zijn of haer leven lang te kunnen doen en handelen 

na goedvinden. Voorts institueeren en nomineeren testator en testatrice de laeste geadsisteert als voren, na 

haer beider overlijden tot haer eenige en universeele erfgenaam haeren oudsten zoon Jan Eftink om als 

dan haere na doode na te laten, zo roerende als onroerende goederen, actien en crediten te kunnen 

aanvaerden en daer meede te schalten en walten na zijn lust en welgevallen, edog met dese restrictie dat 

als dan zal hebben uit te keeren aan haer andere kinders met namen Jenneken, Jannes, Hendriena, 

Hendrik, Gerhardina en Jan Eftink ieder een zom van vijf en twintig guldens zonder meer en zo een 

of eenige van hun hier vooren gemelde kinders zig hier meede niet mogten willen vredig houden met dese 

haer makinge en tegenspreken, zo stellen zij de zulke in de legitime portie haer na strengheid der wetten 

competeerende en verder niet. Edog ziek of zugtig wordende zal dezelve van haar kinders door haer 

geinstitueerde zo en als erfgenaam zo lang ongetrouwd na staats gelegendheid onderhouden en verpleegt 

worden en daar tegen het aan haer vermaakte ook als dan ten zijnen huis verblijven. Waarmeede testator 

en testatrice onder adsistentie als voren, dese haere testamentaire dispositie waeren sluitende. Met 

verklaering nadat haer deselve wederom van woord tot woord was voorgelesen daerbij te persisteeren en 

zonder inductie of persuatie van iemand hiertoe gekomen te zijn. Willende en begerende dat hetzelve na 

haer overlijden in allen deele zal worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil 

gifte ter zake des doods ofte onder de levendigen ofte zo en als best na regte zal kunnen en mogen bestaan, 

schoon aan alle vereischte solemniteiten niet in agt genomen waeren. Des ten oirconde hebbe ik rigter 

voornoemd dese neffens testator, testatrice en haer mombaer eigenhandig getekend, gehandmerkt en 

gesegelt. 

Goor den 3 mey 1804. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren welke 

waeren Berent Lonink en Garrit Bruikink (Gerrit Meenderink op Breukink) persoonlijk gecompareerd en 

erschenen is Harmen Brinkers woonagtig op den Vossebelt. Zijnde gaende en staende en bij goeden en 

volkomen verstande, edog overdagt hebbende de zekerheid des doods en de onsekere uur en tijd van dien 

en niet gaerne uit dese wereld willende scheiden, voor en al eer over zijne tijdelijke goederen aan hem van 

God Almagtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeert en daer dan toe tredende. Zo beveelt vooraf 

zijne onsterflijke ziele in de handen zijner Gods en zijn lichaam na overlijden ter eerlijke begraffenis. 

Voorts casseerende, annulleerende en te niete doende alle zijne voorgaande testamentaire dispositien ofte 

makingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaatse ook mogten zijn opgerigt. En dan tot erfgenaamen 



stellinge overgaande, zo institueert en nomineert hij testator tot zijn eenige en universeele erfgenaemen 

desselfs neef Garrit Krabbenbos en huisvrouw Geertruid Meyers woonagtig op den Vossebelt en bij 

vooroverlijden van hun op derselver kinderen. Ten einde na zijn overlijden met zijn na te laten, zo 

roerende als onroerende goederen, actien en crediten, te kunnen doen en handelen na haer lust en 

welgevallen zo en als een eigenaar met zijn goederen vermag te doen. Edog onder dit beding en restrictie 

dat zijn hier voren geinstitueerde erfgenaamen van zijn nalatenschap zullen hebben uit te keeren: aan de 

kinders van testators broer Hendrik Brinkers op den Oldenhoff gehuwd geweest zijnde, met 

naamen Diena, Harmen, Gerrit Jan en Willemina genaamd te zamen een zom van dertig guldens 

dus ieder deselve seven gulden en tien stuiver; aan de kinders van testators suster Maria Brinkers 

gehuwd geweest zijnde aen Jannes Meyers met namen Ale, Gerrit en Jenneken Meyers te zamen 

dertig gulden dus ieder deselve tien gulden. Alle welke voorgemelde door testator vermaakte legaten 

door zijn hier voren geinstitueerde erfgenamen zullen worden uitgekeerd ses weken na zijn overlijden. 

Voorts wil testator dat zijn hierboven gemelde geinstitueerde erfgenaamen verpligt en gehouden zullen 

zijn desselfs neef Harmen Brinkers welke wegens ongemak aan zijn been niet in staat is of elders 

zijn kost te winnen, boven zijn hier voren vermaakte legaten zullen hebben te onderhouden in eeten 

en drinken, linnen en wullen, na staats gelegendheid en bovendien na testators overlijden sjaars en 

alle jaeren zal hebben uit te keren so lang in leven is voor sakgeld twaalf guldens. Dog waer toe uit 

erkenning ook verpligt en gehouden sal zijn ten huises beste so na zijn vermogen te helpen arbeiden. Waer 

meede testator dese zijne testamentaire dispositie was sluitende. Willende en begerende nadat hem deselve 

wederom van woord tot woord was voorgelesen. Met verklaring dat hem deselve en zonder inductie of 

persuatie van iemand gekomen te zijn en dat hetzelve na zijn overlijden in allen deele zal worden 

agtervolgt en nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil gifte terzake des doods ofte onder de 

levendigen ofte zo en als best na regte zal kunnen en mogen bestaan. Schoon ook alle vereischte 

formaliteiten niet in agt genomen waeren. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese 

neffens testator eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegeld. 

Actum Vossebelt den 15 mey 1804. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren welke 

waeren Harmannus van de Sagekuile en Hendrik Nijhuis persoonlijk gecompareerd en erschenen is Zwier 

Immink. Zijnde zieklijk en bedlegerig edog als ons uitterlijk gebleken is bij goeden en volkomen 

verstande. Welke verklaerde overdagt te hebben de zekerheid des doods dog de onsekere tijd en uur van 

dien en niet gaarne uit dese wereld willende scheiden, voor en al eer over zijne tijdelijke goederen aan 

hem van God Almagtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd, daar dan toe tredende. Zo beveel 

vooraf zijne onsterflijke ziele in de handen zijnes Gods en zijn lichaam na overlijden ter eerlijke 

begraffenis. Voorts casserende, annulleerende en te niete doende alle zijne voorgaande testamentaire 

dispositien ofte makingen, waar ter plaatse die ook mogten zijn opgerigt als willende en begerende dat 

deselve van geen de minste kragt ofte waerde zullen zijn. En dan tot erfgenaamen stellinge overgaande, zo 

institueert en nomineert hij testator uit conjungaele liefde en genegendheid also van jongts af aan veel met 

denselven heeft verkeerd, negotie gedreven en zijn naaste nalatenschap verdient tot zijne eenige en 

universeele erfgenaam Gerrit Scholten soon van wijlen Gerrit Wegerereeff of Scholten en Johanna 

Jalink. Ten einde na zijn testators overlijden zijnen geheelen boedel en nalatenschap, zo roerende als 

onroerende goederen, actien en crediten, te kunnen aanvaarden en daer meede doen en handelen na hun 

lust en welgevallen zo als een eygenaar met zijn goederen vermag te doen. Waer meede testator dese zijne 

testamentaire dispositie was sluitende. Met verklaering nadat hem deselve wederom van woord tot woord 

was voorgelesen hier toe uit vrijen wille en zonder inductie of persuatie van iemand gekomen te sijn. 

Willende en begerende dat hetzelve na zijn overlijden in allen deele stiptelijk zal worden agtervolgd en 

nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil gifte ter zaake des doods ofte onder den levendigen ofte 

zo en als best na regte zal kunnen en mogen bestaan, schoon ook alle vereischte formaliteiten niet in agt 

genomen waren. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormelt dese neffens H.B. van der Namer 

als daertoe door testator in judicio gequalificeert om dit voor hem te tekenen en te segelen, eigenhandig 

getekend en gesegeld. 



Actum Harke den 20 juny 1804. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren welke 

waeren Harmannus van de Sagekuile en Jan Spenkelink persoonlijk gecompareerd en erschenen is Jan 

ten Geusendam. Zijnde zieklijk dog gaande en staande en bij goeden en volkomen verstande. 

Verklaerende overdagt te hebben de sekerheid des doods dog de onsekere tijd en uur van dien en niet 

gaarne uit dese wereld willende scheiden, voor en aleer over zijn tijdelijke goederen aan hem van God 

Almagtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd. Daar dan toe tredende zo beveelt testator zijn 

onsterfelijke ziele in de handen zijnes Gods en zijn lichaam na overlijden ter eerlijke begraffenis. Voorts 

casseert, annulleert en doet te niete alle zijne voorgaande testamentaire dispositien ofte makingen hoe ook 

genaamd ofte waar ter plaatse ook mogten zijn opgerigt, als willende dat deselve van nu af aan van geen 

de minste kragt ofte waarde zullen behouden. En dan tot erfgenaamen stellinge overgaande, zo institueerd 

en nomineerd hij testator tot zijn eenige en universeele erfgenaam zijnen broeder Philippus ten 

Geusendam en desselfs huisvrouw Aaltjen Bruggink en bij vooroverlijden van deselve desselfs kinders 

bij representatie. Ten einde na testators overlijden zijnen geheelen boedel, zo roerende als onroerende 

goederen, actien en crediten, hoe ook genaamd ofte waar ter plaatse ook mogten zijn gelegen te kunnen 

aanvaarden en daar meede doen en handelen als een vrijen eygenaar met zijn goederen vermag te doen. 

Edog onder dese restrictie dat zijn hiervoren geinstitueerde erfgenaam na testators overlijden 

gehouden en verpligt zullen zijn aan de kinders van wijlen testators broer Harmen Geusendam en 

wijlen vrouw Geertruid Swerink (Modder) met naamen Jan Hendrik en Janna Swerink getrouwd 

aan Jan ten Senkeldam, zullen uitkeren ieder een zom van vijf en twintig guldens zonder meer. Waar 

meede testator dese zijn testamentaire en uiterste wille was sluitende. Met verklaring nadat aan hem 

deselve wederom van woord tot woord was voorgelesen hiertoe vrij en onbedwongen zonder inductie ofte 

persuatie van iemand gekomen te zijn. Willende en begerende dat hetzelve na zijn overlijden in allen deele 

zal worden agtervolgt en nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil gifte ter zake des doods ofte 

onder de levendigen ofte zo en als best na regte zal kunnen en mogen bestaan. Schoon ook alle vereischte 

formaliteiten niet mogten in agt genomen zijn. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd 

dese neffens testator eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegeld. 

Carspel Goor den 19 sept. 1804. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren welke 

waeren Derk Oonk en M. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erschenen is Janna Schottink 

(Hondeveld) weduwe van wijlen Garrit Schottink geadsisteerd met Berend Schottink als haeren 

verkooren mombaer. Sijnde zij comparante gaande en staande en bij goeden en volkomen verstande. 

Welke verklaarde overdagt te hebben de zekerheid des doods dog de onsekere tijd en uur van dien en niet 

gaarne uit dese wereld willende scheiden, voor en al eer over haare tijdelijke goederen aan haar van God 

Almagtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd. Daer dan toe tredene zo beveelt zij testatrice 

vooraf haer onsterflijke ziele in de handen haeres Gods en haer lichaam na overlijden ter eerlijke 

begraffenisse. Voorts casserende, annullerende en te niete doende alle haer vorige testamentaire 

dispositien ofte makingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaats ook mogten zijn opgerigt, als willende dat 

die geen de minste kragt ofte waarde zullen behouden. En dan tot erfgenaemen stelling overgaande zo 

nomineert en institueerd zij testatrice tot haar eenige en universeele erfgenaam haeren oudsten zoon 

Berend Schottink. Ten einde na haar overlijden haaren geheelen boedel, zo roerende als onroerende 

goederen, actien en crediten, te kunnen aanvaarden en daer meede doen en handelen na zijn lust en 

welgevallen. Edog onder dese conditie en restrictie dat haer hier vooren geinstitueerde erfgenaam aan haer 

testatrices overige kinderen met naamen Garrit Jan, Tonis en Harmina Schottink uit haere goederen 

zal hebben uit te keeren aan ieder der zoons een zom van vijf en twintig guldens en aan de dochter 

boven hetgeen zij reeds van haar heeft getrokken vijftien gulden en zo daar niet mede mogten 

tevreden zijn, zo institueerd zij deselve tot haer meede erfgenaemen dog niet verder dan in de legitime 

portie haer na strengheid der wetten competerende en verder niet. Voorts verklaard zij testatrice aan haere 

hiervoren geinstitueerde erfgenamen, zo wel aan haeren zoon Berend Schottink als aan beide andere 



zoons, aan den eerst gemelde Berent wegens verdient loon over seven jaeren schuldig te zijn sjaars 30 gl, 

dus zamen f 210. Aan Garrit Jan sjaers 25 gl dus te zamen f 175 en aan Tonis wegens vijf jaar sjaars 18 gl 

dus 90 gl. Welke zij meede wil en begeert zo ver deselve niet door haer testatrice bij haer leven betaald 

mogte worden, door haer geinstitueerde erfgenaam na haer overlijden zal moeten geschieden. En zo in val 

een ofte eenige derselve zig niet haer gemaakte legaat niet mogt en vredig houden maer de legitime portie 

verkiest zal de hier boven gemelde zoon meede als schulden ten laste van haeren boedel door haer 

geinstitueerde erfgenaam Berent Schottink huisbeste en mogen ingebragt worden. Waar meede testatrice 

dese haere testamentaire dispositie en uiterste wille was sluitende met verklaring nadat haar dezelve van 

woord tot woord was voorgelesen, hiertoe uit vrijen wille en zonder inductie of persuatie van iemand 

gekomen te zijn. Willende en begerende dat hetzelve na haar overlijden in allen deele zal worden 

agtervolgd en nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil gifte ter zake des doods ofte onder de 

levendigen ofte zo en als best na regte zal kunnen bestaan, schoon alle formaliteiten niet in agt genomen 

mogten zijn. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens haar mombaar 

eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegelt. 

Goor den 19 febr. 1805. 


