1805-1811 Testamenten
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere kragt deses dat voor mij en assessoren welke waren
Gerrit Effink en Garrit Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Jan Hendrik Wilgerink en
desselfs huisvrouw Janna Wissink. Zijnde zij comparante nadat van de wettige voogdijschap harer
ehemans ontslagen was, geadsisteert met G. Brummelhuis als hare verkoren mombaer. Zijnde eerste
comparant gezond van lichaam gaande en staande, dog de tweede comparante zieklijk en bedlegerig edog
beide bij goeden en volkomen verstande. Verklarende 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 haere
tijdelijk goederen aan haer van God Almagtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd. Daar dan toe
tredende, zo beveelen testator en testatrice haer onsterflijke zielen in de handen haeres Gods en haer
lichamen na overlijden ter eerlijke begraffenisse. Voorts casseren, annuleeren en te niete doende alle haere
voorgaande gemaakte dispositien ofte makingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaatse ook gelegen zijn
opgerigt als willende en begerende deselve van nul of minste kragt ofte effect zullen hebben. En dan tot
erfgenaamen stellinge overgaande, zo institueren en nomineren hij testator en zij testatrice onder
adsistentie als voren, de eerst stervende de langst levende in het volle besit van zijn ofte haer met
dode na te laten, zo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, hoe ook genaamd ofte waar
ter plaatse ook mogten gelegen. Ten einde de langstlevende, hetzij testator of testatrice daer mede zal
kunnen doen en handelen na zijne of haer lust en welgevallen zonder daervan de minste uitkering
behoeven te doen. Waer meede testator en testatrice de laeste geadsisteerd als gemeld, dese haere
testamentaire dispositie en uiterste wille waeren sluitende. Met verklaering nadat aan haer deselve
wederom van woord tot woord was voorgelesen, hiertoe uit vrijen wille en zonder inductie ofte persuatie
van iemand gekomen te zijn. Willende en begerende dat hetzelve na 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 regten zal kunnen en mogen bestaan. Schoon ook alle vereischte
formaliteiten niet in agt mogten zijn genomen. Des ten oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens
testator, testatrice en haer mombaer getekend, gehandmerkt en gesegeld.
Actum Elsen den 13 meert 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere kragt deses dat voor mij en assessoren welke waren
Derk Oonk en Hendrik Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erschenen is Berend Wennink
(Leunk), zijnde gaande en staande en bij goeden en volkomen verstande. Edog overdagt hebbende de
brosheid des menschelijken levens, de sekerheid des doods dog de onsekere tijd en uur van dien en niet
gaarne uit deese wereld willende scheiden, voor en aleer over zijne tijdeljke goederen aan hem van God
Almagtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd. Daar dan toe tredende, zoo beveelt testator zijn
onsterflijke ziele in de handen zijnes Gods en zijn lichaam na overlijden ter eerlijke begraffenisse. Voorts
casseerende, annulleerende en te niete doende alle zijne voorgaande testamentaire dispositien ofte
makingen, hetzij die alleen ofte met een ander ook mogte hebben opgerigt. En dan tot erfgenaamen
stellinge overgaande, nomineert en institueerd hij testator tot zijn eenige erfgenaam zijnen zoon Jan
Hendrik Wennink en bij vooroverlijden van denselven zijne kinders of wettige descendenten. Ten einde
na zijn overlijden zijn geheelen boedel, zo roerende als onroerende goederen, te kunnen aanvaarden en
daar meede doen en handelen na zijn ofte haar lust en welgevallen, edog onder dit beding dat zijn hier
vooren geinstitueerde erfgenaam aan zijn testators andere kinders uit zijn na te laten goederen zal
hebben uit te keeren als volgt. Aan zijn zoons Zwier en Gerrit Wennink ieder een zom van vijf en
twintig gulden, als meede aan testators dogters Harmina en Diena Wennink insgelijks een zom van
vijf en twintig gulden ieders en bovendien aan zijn voormelde dogter Harmina wanneer 25 jaer oud is
ofte eerder mogte komen te trouwen een koe beest, een bruidskleed met zijn toebehoren als meede een
bedde met hetgeen daerbij gehoord, zo als zijn andere dogter mede bij het ingaan van het huwelijk met
Hendrik Heuver getrokken en genoten heeft. Voorts wil en begeerd testator dat wanneer na zijn overlijden
nog een of eenige van zijn hier vooren gemelde kinders en meede geinstitueerde erfgenaemen ongetrouwd
mogten zijn, boven het aan haar vermaakte zo lang ongehuwd en ziek of zugtig zijnde, een vrijen ingang

op de plaats Wennink zullen hebben en behouden en door zijn gemelde erfgenaam Jan Hendrik Wennink
ofte bij vooroverlijden door zijn kinders na kracht en gelegendheid onderhouden moeten worden. Dog
inval een ofte eenige van zijn hier vooren geinstitueerde erfgenaamen met dese zijne makinge niet mogten
willen vredig zijn maar deselve mogten willen tegenspreken, zo institueerd hij de sulke mede tot zijn
erfgenaam ofte erfgenaemen edog als dan niet verder dan in de legitime portie haer na regten
competerende. Waer meede testator dese zijne testamentaire dispositie en uiterste wille was sluitende met
verklaering, nadat aan hem deselve wederom van woord tot woord was voorgelesen, hier toe uit vrijen
wille en sonder inductie of persuatie van iemand gekomen te zijn. Willende en begerende dat hetzelve na
zijn overlijden in allen deele stiptelijk zal worden agtervolgt en nageleeft, hetsij als een formeel testament
codicil gifte ter zake des doods ofte onder de levendigen ofte zo en als best na regten zal kunnen en mogen
bestaen, schoon ook alle vereischte formaliteiten niet in agt genomen mogten zijn. Des ten oirconde hebbe
dese neffens testator eigenhandig getekend en gesegeld.
Goor den 21 mey 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren H.B. van der Namer en Hendrik Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn
Garrit Kifhorst en deszelfs huisvrouw Maria Wilgerink. Zijnde zij tweede comparantinne, nadat van
de wettige voogdijschap haares ehemans ontslagen was, in deezen geadsisteert met H.J. ter Hofstee als
haaren verkooren mombaar. Zijnde zij beide comparanten gaande en staande en bij goeden en volkoomen
verstande, edog overdagt hebbende de zeekerheid des doods, de onzeekere tijd en uur van dien en niet
gaarne uit deeze wereld willende scheiden voor en aleer over haare tijdelijke goederen aan haar van God
Almagtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd, daar dan toe treedende. Zoo beveelen testator en
testatrice haare onsterflijke zielen in de handen haares Gods en haare lichaamen na overlijden ter eerlijke
begraffenis. Voorts casseerende en annulleerende en te niete doende alle haare voorgaande testamentaire
dispositien ofte maakingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaatse ook mogten zijn opgerigt. En dan tot
erfgenaamen stellinge overgaande zoo nomineerd hij testator en zij testatrice onder adsistentie als
gemeld, de eerst stervende de langstlevende tot zijn ofte haar eenige universeele erfgenaam of
erfgenaame om geduurende zijn of haar leeftijd door de langstleevende met de goederen der eerst
stervende zal kunnen doen en handelen na zijn ofte haar lust en welgevallen. Voorts institueeren en
nomineeren hij testator en zij testatrice na haar beider overlijden tot haar eenige en universeele
erfgenaam haaren zoon Jan Kiefhorst en deszelfs huisvrouw Janna Klandermans en bij
vooroverlijden van dezelve haare wettige kinders en descendenten. Ten einde na haar beider overlijden
haaren geheelen boedel, zoo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, zullen kunnen
aanvaarden en daar meede doen en handelen na haar lust en welgevallen zoo als vrije eigenaars met haare
goederen vermoogen te doen. Edog onder dit beding dat haar hier vooren geinstitueerde erfgenaam aan
testators en testatrices dogter Garridina Kiefhorst getrouwt aan Gerrit Bullener en bij
vooroverlijden aan derzelver kinderen ofte descendenten, zal hebben uit te keeren boven hetgeen zij
reeds tot een uitzet bij het ingaan van haar huwelijk getrokken heeft, een som van vijftien gulden
zonder meer en zoo lang zij daar niet meede mogten willen vreedig houden, zoo institueeren zij dezelve
tot haar meede erfgenaam dog niet verder dan in de legitime portie haar na strengheid der wetten
competeerende. En in val het mogte gebeuren dat haar hier vooren gemelde dogter ofte bij vooroverlijden
haare kinders met dit aan haar vermaakte legaat niet mogten willen vreedig houden maar de legitime
portie kwaamen te vorderen, zoo willen testator en testatrice dat haar hier vooren gemelden zoon en
geinstitueerde erfgenaam meede als dan als schulden des boedels mooge inbrengen en wegens verdient
knegteloon, vooraf moogen en kunnen trekken een somma van hondert en vijftig gulden, wijl zij aan
denzelven haar grootste bestaan te danken hebben. Waar meede testator en testatrice deeze haare
testamentaire dispostie en uiterste wille waaren sluitende met verklaaring nadat aan haar dezelve wederom
van woord tot woord was voorgeleezen daarbij te persisteeren en daartoe uit vrijen wille zonder inductie
ofte persuasie van iemand gekoomen te zijn. Willende en begeerende dat hetzelve na overlijden in allen
deele zal worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil gifte ter zaake des doods
ofte onder de levendigen ofte zoo en als best na rechten zal kunnen en moogen bestaan. Schoon ook alle

vereischte formaliteiten niet mogten in agt genomen zijn. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld
deeze neffens testator, testatrice en haar mombaar eigenhandig geteekend en gezegeld.
Goor den 30 september 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Arent Hilderink.
Zijnde gaande en staande en bij goeden en volkoomen verstande. Welke verklaerde overdagt te hebben de
sekerheid des doods en de onsekere tijd en uure van dien en niet gaarne uit dese wereld willende scheiden
voor en aleer over zijne tijdelijke goederen aan hem van God Almagtig genadiglijk verleend te hebben
gedisponeerd en en daer dan toe tredende. Zo beveelt hij testator zijne onsterflijke ziele in de handen
zijnes Gods en zijn lichaam na overlijden ter eerlijke begraffenisse. Voorts casserende en annulleerende en
te niete doende alle zijne voorgaande testamentaire dispositien ofte makingen hoe ook genaamd ofte waer
ter plaatse ook mogten zijn opgerigt, als willende dat deselve van geen de minste kragt ofte waerde zullen
zijn. En dan tot erfgenaemen stellinge overgaande, zo institueerd en nomineerd hij testator tot zijn
eenigen universeele erfgenaeme zijne suster Maria Hilderink weduwe van wijlen Garrit ten Zende
op Molenkolk in Elsen en bij vooroverlijden van deselve haeren zoon Jan Hendrik ten Zende meede
woonagtig op het Molenkolk bij representatie. Ten einde deselve na testators overlijden zijnen geheelen
boedel, zo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, te kunnen aanvaarden en daer meede
doen en handelen na haer ofte zijne lust en welgevallen zonder dat daervan de minste uitkering aan zijne
andere vrienden zullen hebben te doen, dan alleenlijk zullen zij gehouden en verpligt zijn een half jaar na
overlijden van hem testator aan de gereformeerde diaconie te Rijssen uit te keren eene somma van twintig
gulden zonder meer. Waar meede testator dese zijne testamentaire dispositie en uiterste wille was
sluitende met verklaering nadat aan hem deselve wederom duidelijk en distinct was voorgelesen, hiertoe
uit vrijen wille en zonder inductie of persuatie van iemand gekomen te zijn. Willende en begeerende 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 regten zal kunnen
en mogen bestaan. Schoon ook alle vereiste formaliteiten niet in agt mogten zijn genomen. Des ten
oirconde hebbe ik rigter voormeld dese neffens testator eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegeld.
Goor den 21 november 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren Hendrik Wevers en J. Bruinshorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Jan Roelofsen
Houwboer en deszelfs huisvrouw Harmina ten Broekhuis. Zijnde zij tweede comparante nadat van de
wettige voogdijschap haares ehemans ontslagen was, in deezen geadsisteert met Jacob Alink als haaren
verkooren mombaar. Zijnde hij eerste comparant ziekelijk dog te tweede conparante gezond van lichaam
en gaande en staande, dog beide bij goeden en volkoomen verstande. Verklaarende overdagt te hebben de
zeekerheid des doods dog de onzeekere tijd en uure van dien en niet gaarne uit deeze wereld willende
scheiden voor en aleer over haare tijdelijke goederen aan haar van God Almachtig genadiglijk verleend te
hebben gedisponeerd. Daartoe dan treedende, zoo beveelen zij comparanten haar onsterflijke ziele in de
handen haares Gods en haar lichaamen na overlijden ter eerlijke begraffenisse. Voorts casseerende,
annulleerende en te niete doende alle haare voorgaande testamentaire dispositien ofte maakingen hoe ook
genaamd ofte waar ook mogten zijn opgerigt als willende en begeerende dat van geene de minste kragt
ofte waarde zullen zijn ofte behouden. En dan tot erfgenaamen stellinge ofte verdeeling van haar boedel
overgaande na vooraf verklaard te hebben dat dit testament op geen minder zegel van gegoedheid
geschreven word dan hetgeen zij comparanten bezitten. Zoo institueeren en nomineeren testator en
testatrice, de laatste geadsisteerd als vooren tot haar eenige en universeele erfgenaam haaren zoon
Hendrik Roelofsen Houwboer. Ten einde na haar overlijden haaren geheelen boedel, zoo roerende
als onroerende goederen, te kunnen aanvaarden en daar meede doen en handelen na zijn lust en
welgevallen; en alzoo testator en testatrice wegens haaren hoogen ouderdom buiten staat zijn de bouwerie
na behooren waar te neemen, zijn zij met denzelven overeen gekoomen dat de bouwerie, inboedel des
huizes, paarden en beesten en wat tot de bouwerie behoord, datelijk zal kunnen aanvaarden, dog

waartegen verpligt zal zijn testator en testatrice in eeten en drinken, linnen en wullen, te onderhouden en
haar ordentelijk na huizes vermoogen te verheegen en verpleegen als een kind aan zijn ouders verpligt is
te doen. En aan testatrice sjaars zoo lang zij leeft tien ponden geheckeld vlas te geven. Voorts vermaakt
ofte legateerd testator en testatrice geadsisteerd als gemeld, vooraf aan haaren zoon Jan Roelofsen een
hooyland de halve Meengs maate groot 2 dagwerk geleegen onder Diepenheim naast het land van
Harmen Berendsen en dan nog zal haaren voormelden zoon en geinstitueerde erfgenaam Hendrik
Roelofsen Houwboer aan testator en testatrices overige kinders, als ook aan haaren zoon voormeld, boven
het aan hem gelegateerde hooyland een ieder derzelve als met naamen Anne, Janna, Hendrika, Antoni,
Arend en Hendrina Roelofse, ofte bij overlijden van een ofte meer derzelve, aan haare wettige
kinders ofte descendenten binnen een vierdel jaars na haar beider overlijden uit te keeren een som
van vijftig gulden, zegge f 50 zonder meer. En bovendien aan haaren zoon Antoni zoolang ongehuwd
is sjaars 2 hemden als meede een vrijen ingang in het huis om aldaar in eeten en drinken onderhouden
te worden. En in val eenige ofte een derzelve van haare hier vooren gemelde kinders ofte kinderen bij
representatie van haar ouders met dit aan haar vermaakte zig niet mogten willen vreedig houden, maar
deeze haare maakinge mogten zoeken te querelleren ofte tegenspreeken, zoo institueeren zij de zulke tot
haar meede erfgenaam ofte erfgenaame, dog alsdan niet verder dan in de legitime portie haar na strengheid
der wetten competeerende en verder niet. Waar meede testator en testatrice deeze haare testamentaire
dispositie ofte verdeeling van haaren boedel waren sluitende, met verklaaring nadat aan haar dezelve
wederom van woord tot woord was voorgeleezen en hiertoe uit vrijen wille en zonder inductie of
persuasie van iemand gekoomen te zijn. Willende en begeerende dat hetzelve in allen deele zal worden
agtervolgd en nageleeft, hetzij als een contract testament codicil gifte ter zaake des doods ofte onder de
levendigen ofte zoo als best na rechte zal kunnen bestaan. Schoon ook alle vereischte formaliteiten niet in
agt mogten zijn genomen. S.A.L. in waarheids oirconde hebbe deeze neffens testator en testatrice neffens
haar mombaar geteekend en gezegeld.
Stokkum den 26 oct. 1806.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren Hendrik Wevers en Berend Wennink persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Willem Weerds.
Zijnde eenigzints ziekelijk dog echter gaande en staande en bij goeden en volkoomen verstande zoo ons
uiterlijk gebleek. Verklaarende overdagt te hebben de zeekerheid des doods dog de onzeekere tijd en uur
van dien en niet gaarne uit deeze wereld willende scheiden, voor en aleer over zijne tijdelijke goederen
aan hem van God Almachtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd. Daar dan toe treedende, zoo
beveelt vooraf zijne onsterflijke ziele in de handen zijnes Gods en zijn lichaam na overlijden ter eerlijke
begrafenis. Voorts casseerende, annuleerende en te niete doende alle zijne voorige testamentaire
dispositien ofte maakingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaatse ook mogten zijn opgerigt en verklaaring
dat dit testament op geen minder zegel aan gegoedheid geschreven word dan bezit. En dan tot
erfgenaamen stellinge overgaande zoo institueerd en nomineerd hij testator tot zijn eenige en universeele
erfgenaam zijnen oom Jan Haar Geerds en deszelfs huisvrouw ofte bij vooroverlijden van dezelve
derzelver kinderen. Ten einde zijn geheele nalaatenschap na testators overlijden, zoo roerende als
onroerende goederen, actien en crediten, te kunnen aanvaarden en daar meede te doen en handelen na
zijn ofte haare lust en welgevallen. Alzoo testator voorneemens is bij zijn hier vooren gemelde
geinstitueerde erfgenaamen te eindigen, dog zoo onvermoedelijk testator nog eenigen tijd ofte jaaren
mogte beleven en verkoos zig met er woon na een ander te begeeven, zoo verklaard hij deezen dat als dan
zijn hier vooren geinstitueerde erfgenaamen sjaars voor kostgeld van hem zullen kunnen eischen een som
van vijftig gulden welke als dan dadelijk bij zijn vertrek zal kunnen eischen. Zullende echter het hier
vooren vermaakte zoo na zijn overlijden was mogten overhouden in zijn volle kragt en waarde verblijven.
Waar meede testator deeze zijne uiterste wille en testamentaire dispositie was sluitende. Met verklaaring
nadat aan hem hetzelve wederom van woord tot woord was voorgeleezen hiertoe uit vrijen wille en zonder
inductie ofte persuasie van iemand gekomen te zijn. Willende en begeerende dat hetzelve na zijn
overlijden in allen deele zal worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een formeel testament codicill gifte
ter zaake des doods ofte onder de levendigen ofte zoo en als best na rechte zal kunnen bestaan. Schoon

ook alle vereischte formaliteiten niet in agt mogten zijn genomen. Des ten oirconde hebbe deeze neffens
testator eigenhandig geteekend, gehandmerkt en gezegeld.
Stokkum den 1 november 1806.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren M. Groothuis en G.J. Sanders persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Bernadus Groothuis
en deszelfs huisvrouw Janna Barkemeyer. Zijnde zij tweede comparante, nadat van de wettige
voogdijschap haares ehemans ontslagen was, in deezen geadsisteerd met G.J. Eksterkate als haaren
verkooren mombaar. Zijnde hij eerste comparant ziekelijk en bedlegerig en de tweede comparante gaande
en staande edog beide bij goeden en volkoomen verstande. Verklaarende overdagt te hebben de
zeekerheid des doods dog de onzeekere tijd en uure van dien en niet gaarne uit deeze wereld willende
scheiden, voor en aleer over haare tijdelijke goederen te hebben gedisponeerd. Daar dan toe treedende,
zoo beveelen testator en testatrice haare zielen in de handen haares Gods en haar lichaamen na overlijden
ter eerlijke begrafenis. Verklaarende wijders dat dit testament op geen minder zegel van gegoedheid
geschreven word dan zij bezitten. Wijders casseereende, annulleerende en te niete doende alle haar
voorgaande testamentaire dispostitien ofte maakingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaatse die ook
mogten zijn opgerigt, als willende dat dezelve van nu af aan geen de minste kragt of waarde zullen
hebben. En dan tot erfgenaamen stelling overgaande, zoo institueeren en nomineeren hij testator en zij
testatrice onder adsistentie als gemeld, de eerst stervende de langst levende tot zijn ofte haar eenige
en universeele erfgenaam ofte erfgenaame. Ten einde dezelve na overlijden van de eerst stervende de
langst levende den geheelen boedel zal kunnen aanvaarden en behouden zonder de minste uitkeering aan
de vrienden der eerst stervende behoeven te doen. Egter willen en begeeren testator en testatrice dat na
overlijden van haar beiden den overschot der goederen aan wederzijds naaste erfgenaamen zoo dan in
leven zijn zal vervallen, de eene helft aan de zijde van testator en de wederhelft aan de zijde van testatrice.
Waar meede testator en testatrice deeze haar testamentaire dispositie en uiterste wille waren sluitende, met
verklaaring nadat aan haar dezelve wederom van woord tot woord was voorgeleezen, hiertoe uit vrijen
wille en zonder inductie of persuasie van iemand gekoomen te zijn. Willende en begeerende dat hetzelve
na overlijden in allen deele zal worden agtervolgt en nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil
gifte ter zaake des doods ofte onder de levendigen ofte zoo en als best na rechte zal kunnen bestaan.
Schoon ook alle formaliteiten niet in agt mogten zijn genomen. Des ten oirconde hebbe ik richter
voormeld deeze neffens testator, testatrice en haar mombaar eigenhandig geteekend, gehandmerkt en
gezegeld.
Karspel Goor den 16 maart 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren J.H. Wilbers en H. Wilbers persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Berend Wilbers
(Daalwijk) en deszelfs huisvrouw Jenneken Wilbers (Bekkers). Zijnde zij tweede comparante, nadat van
de wettige voogdijschap haares ehemans ontslagen was, in deezen geadsisteert met Gerrit Schuurink als
haaren verkooren en geadmitteerden mombaar. Zijnde hij eerste comparant gaande en staande en de
tweede comparante ziekelijk edog beide bij goeden en volkoomen verstande zoo ons uiterlijk gebleken is.
Verklaarende overdagt te hebben de zeekerheid des doods en de onzeekere tijd en uure van dien en niet
gaarne uit deeze wereld willende scheiden, voor en aleer over haare tijdelijke goederen aan haar van God
Almachtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd. Daar dan toe treedende, zoo beveelen testator en
testatrice haare onsterfelijke zielen in de handen haares Gods en haare lichaamen na overlijden ter eerlijke
begraffenis. Voorts casseerende, anulleerende en te niete doende alle haar voorige testamentaire
dispositien ofte maakingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaatse, hetzij die te zamen ofte elk van haar in
het bijzonder ofte met anderen mogten hebben opgerigt, als willende dat dezelve van nu af aan geen de
minste kragt ofte waarde zullen hebben ofte effect sorteeren, dezelve bij deezen te niete doende. Voorts
verklaarende dat dit testament op geen minste zegel van gegoedheid geschreven word dan zij bezitten. En
dan tot erfgenaamen stellinge overgaande, zoo institueeren en nomineeren hij testator en zij testatrice
onder adsistentie als gemeld, de eerst stervende de langstlevende in het volle tucht en vrugt gebruik van

zijn ofte haar met doode na te laatene, zoo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, hoe ook
genaamd ofte waar ter plaatse die ook mogten geleegen zijn. Ten einde de langstlevende na overlijden der
eerst stervende dezelve zal kunnen behouden en gebruiken na zijn ofte haar welgevallen zoo als een
tuchtenaar vermag te doen. Voorts stellen, nomineeren en institueeren testator en testatrice de laatste
onder adsistentie als gemeld, na haar beider overlijden tot haar eenige en universeele erfgenaam haaren
zoon Garrit Jan Wilbers welke altoos bij haar in huis geweest is en waar aan haar voornaamste bestaan
te danken hebben. Ten einde na haar beider overlijden haaren geheelen boedel, zoo roerende als
onroerende goederen, actien en crediten, te kunnen aanvaarden, possesseeren en bezitten als een eygenaar
met zijne goederen vermag te doen. Edog onder dit beding dat haar hier vooren geinstitueerde erfgenaam
aan testators en testatrices andere kinderen zal hebben uit te keeren als volgt. Als aan testatrices zoon bij
haaren eersten wijlen man Dries Wilbers in echte verwekt met namen Jan Hendrik boven hetgeen
hem reeds boven zijn vaderlijk goed is toegedeelt, een som van zes gulden als meede een plaats in het
huis zoo lange ongetrouwd blijft. Aan testatrices beide andere kinderen met namen Harmen en
Garridina Wilbers getrouwd aan Hendrik Slot te Rijssen, meede ieder voor moederlijke goed een
somma van zes gulden als zijnde dezelve reeds voor haar vaderlijk goed ten vollen afbetaald. En dan nog
aan testatores en testatrices dochter Ale Wilbers getrouwd aan Arent Teesselink voor vader en
moederlijk goed een som van twaalf gulden boven hetgeen haar nog wegens verdiend meideloon af f 50
zoo haar van testator en testatrice heeft verdient is competeerende. Edog zoo onvermoedelijk testators en
testatrices kinderen en stiefkinderen van testators met deeze haar maakinge zig niet mogten willen vreedig
houden, maar dezelve mogten tegenspreken, zoo institueeren, hetzij testator en testatrice te zamen,
wanneer haar dochter uit dit haar huwelijk verwekt, zulks mogte doen, hetzij testatrices voorkinderen uit
haar eerste huwelijk verwekt, dit mogten onderneemen, dezulken tot haar meede erfgenaam ofte
erfgenaamen dog in dien val als dan niet verder dan in de legitime portie haar na strengheid der wetten
competeerende. Waar meede testator en testatrice deeze haar testamentaire dispositie waren sluitende met
verklaaringe nadat aan haar dezelve wederom van woord tot woord was voorgeleezen, daarbij te
persisteeren en hiertoe uit vrijen wille en zonder inductie ofte persuasie van iemand gekoomen te zijn.
Willende en begeerende dat hetzelve na haar overlijden in allen deele zal worden agtervolgd en nageleeft,
hetzij als een formeel testament codicil gifte ter zaake des doods ofte onder de levendigen ofte zoo en als
best na rechte zal kunnen bestaan. Schoon ook alle vereischte formaliteiten niet in agt mogten zijn
genomen. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens testator, testatrice en haar mombaar
geteekent, gehandmerkt en gezegeld.
Actum Harke den 5 juny 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren Gerrit Krabbenbos en Antony Krabbenbos persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Gerrit Jan
Esterholt. Zijnde zieklijk en bedlegerig edog bij goeden en volkoomen verstande zo ons uiterlijk
gebleeken is. Verklaarende overdagt te hebben de zekerheid des doods dog de onzeekere tijd en uure van
dien en niet gaarne uit deeze wereld willende scheiden, voor en aleer over zijne tijdelijke goederen aan
hem van God Almachtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeert. Daar dan toe treedende, zoo beveelt
testator zijne onsterflijke ziele in de handen zijnes Gods en zijn lichaam na overlijden ter eerlijke
begraffenis. Voorts casseerende, annulleerende en te niete doende alle zijne voorgaande testamentaire
dispositien ofte maakingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaatze ook mogten zijn opgerigt, als willende
dat dezelve van nu af aan geen de minste kragt of waarde sullen hebben of effect sorteeren. Met
verklaaring wijders dat dit testament op geen minder zegel van gegoedheid word geschreven dan hij bezit.
En dan tot erfgenaam stellinge overgaande, zoo institueert en legateert hij testator bij wijze van legaat
aan zijn broers kinders Berend, Hendrik Jan, Aaltjen, Jenneken, Garrit Jan en Willemina
Esterholt, zoodaane som van vier hondert gulden als zijn broer Willem Esterholt hier vooren gemeld
van hem testator onder zig heeft berustende, ten einde dit in twee egaale deelen te verdeelen. Voorts
institueert hij testator in zijn overige nalatenschap zijn broer Garrit Esterholt en deszelfs huisvrouw
Geesken Bonkink, ten einde dezelve na zijn overlijden, zoo roerende als onroerende goederen, actien en
crediten, hoe ook genaamd ofte waar ter plaatze ook mogten geleegen zijn, te kunnen aanvaarden en daar

meede doen en handelen als een vrijen eygenaar met zijn goederen vermag te doen zonder eenige
uitkeering verder aan een ander. Waar meede testator deeze zijne uiterst wille en testamentaire dispositie
was sluitende met verklaaring nadat aan hem dezelve wederom van woord tot woord was voorgeleezen
hiertoe in vrijen wille en zonder inductie ofte persuasie van iemand gekoomen te zijn. Willende en
begeerende dat hetzelve na zijn overlijden in allen deelen zal worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als
een formeel testament codicil gifte ter zaake des doods ofte onder de levendigen ofte zo als best na rechte
zal kunnen bestaan. Schoon ook alle vereischte formaliteiten niet mogten in agt genomen zijn. Des ten
oirconde hebbe deese neffens testator eigenhandig geteekend, gehandmerkt en gezegeld.
Actum Markelerbroek den 13 november 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren Arent Leunk en Hendrik Teemker persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Arent Wassink
en deszelfs huisvrouw Geertruyd Nijenhuis. Zijnde zij laatste comparante, nadat van de wettige
voogdijschap haares ehemans ontslagen was, in deezen geadsisteeert met Hendrik Barvede als haaren
verkooren en van gerichtswegen geadmitteerden mombaar. Zijnde hij eersten comparant gaande en
staande en gezond van lichaam dog de tweede comparante ziekelijk en bedlegerig doch beide bij goeden
en volkoomen verstande. Verklaarende overdagt te hebben de zeekerheid des doods, de onzeekere tijd en
uure van dien en niet gaarne uit deeze wereld willende scheiden, voor en aleer over haare tijdelijke
goederen aan haar van God Almachtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeert. Daar dan toe
treedende, zoo beveelen testator en testatrice haar onsterflijke zielen in de handen haares Gods en haar
lichaamen na overlijden ter eerlijke begraffenisse. Voorts casseerende, annulleerende en te niete doende
alle haare voorgaanden testamentaire dispositien ofte maakingen hoe ook genaamd, hetzij die te zamen
ofte ieder van haar afzonderlijk mogten hebben opgerigt, als willende dat van nu af aan van geen de
minste kragt ofte waarde zullen zijn. Verklaarende verders dat dit haar testament op geen minder zegel
van gegoedheid geschreven word dan zij bezitten. En dan tot erfgenaamen stellinge overgaande, zoo
institueeren en nomineeren testator en testatrice de eerst stervende de langstlevende tot zijn ofte haar
eenige en universeele erfgenaam ofte erfgenaame in alle haar met doode na te laten goederen, zoo
roerende als onroerende, actien en crediten. Ten einde dezelve de langstlevende zal kunnen behouden en
blijven bezitten en dezelve geduurende zijn of haar leeftijd daar meede doen en handelen na zijn ofte haare
lust en welgevallen. Voorts institueeren en nomineeren testator en testatrice de laatste onder adsistentie als
vooren, na haar beyder overlijden tot haar eenige en universeele erfgenaam haaren zoon Harmannus
Wassink. Ten einde dezelve na haar beider overlijden haaren geheelen boedel, zoo roerende als
onroerende goederen, actien en crediten, zal kunnen aanvaarden en daar meede doen en handelen als
een vrijen eigenaar met zijn goederen vermag te doen, edoch onder uitkeering van de navolgende legaaten.
Eerstelijk zal dezelve gehouden zijn verpligt zijn aan onzen zoon Garrit Wassink gehuwd aan Teune
Grondhuis woonachtig te Colmschate ofte bij vooroverlijden aan deszelfs kinders bij representatie
uit te keeren boven hetgeen reeds van ons heeft getrokken een som van vijf en twintig gulden, zegge
f 25, als meede de halve timmer gereedschap van hem testator, als meede aan onze beide dochters Janna
en Maria Wassink ieder een gelijke somma van vijf en twintig gulden, als meede aan ieder derzelver
een bruidskleed, een kiste en twilbuuren bedden met haar toebehoor, als meede zoo lange ongehuwd zijn
een vrijen ingang in het huis om aldaar bij ziekte of ongemak verheegt en verpleegt te worden; waar en
tegen ook als dan het aan haar gemaakte ten huizes beste zal verblijven. Edoch zoo onvermoedelijk de hier
vooren onze gemelde drie kinders met deeze onze maakinge niet mogten vreedig zijn, maar dezelve
mogten zoeken te quellereeren en tegen gaan, zoo institueeren wij dezulke, hetzij alle ofte een derzelve
zoo zig dit mogten willen onderneemen, tot onze meede erfgenaam ofte erfgenaamen dog in dien val niet
verder dan in de legitime portie haar na strengheid der wetten competeerende en verder niet. Waar meede
testator en testatrice deeze haare testamentaire dispositie ofte maakinge waren sluitende met verklaaring
nadat aan haar dezelve wederom van woord tot woord was voorgeleezen hiertoe uit vrijen wille en zonder
inductie ofte persuasie van iemand gekoomen te zijn. Willende en begeerende dat hetzelve na hun
overlijden in allen deele zal worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil gifte
ter zaake des doods ofte onder de levendigen ofte zoo en als best na rechten zal kunnen en moogen

bestaan. Schoon ook alle vereischte formaliteiten niet mogten in agt genomen zijn. S.A.L. In waarheids
oirconde hebbe deeze neffens testator, testatrice en haar mombaar geteekend, gehandmerkt en gezegeld.
Elsen den 7 jan. 1808.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren Gerrit Jan Hoevink en Hendrik Eftink persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Jan Albrink
(Effink) en deszelfs huisvrouw Aaltjen ten Hagen. Zijnde zij tweede comparante, nadat van de wettige
voogdijschap haares ehemans ontslagen was, geadsisteerd met Jan Hendrik Kempers als haaren verkooren
en geadmitteerden mombaar. Zijnde den eersten comparant aan een beenbreuk bedlegerig dog de tweede
comparante gaande en staande edog beide bij goeden en volkomen verstande zoo ons uiterlijk gebleeken
is. Verklaarende overdagt te hebben de zekerheid des doods dog de onzekere tijd en uure van dien en niet
gaarne uit deeze wereld willende scheiden, voor en aleer over haare tijdelijke goederen aan haar van God
Almagtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd. Daar dan toe treedende, zoo beveeld testator en
testatrice haare onsterflijke zielen in de handen haares Gods en haare lichaamen na overlijden ter eerlijke
begraffenisse. Voorts casseerende, annulleerende en te niete doende alle haare voorige testamentaire
dispositien ofte makingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaatze, hetzij dezelve door haar beiden te
zamen ofte elk afzonderlijk ofte met anderen mogten hebben opgerigt, als willende dat dezelve van nu af
aan geen de minste kragt ofte waarde zullen hebben ofte effect sorteeren. En dan tot erfgenaamen stellinge
overgaande, na vooraf verklaard te hebben dat dit testament op geen minder zegel van gegoedheid
geschreven word dan zij comparanten bezitten. Zoo verklaard hij testator na zijn overlijden tot zijn
eenige en universeele erfgenaame te stellen en te nomineeren zijn huisvrouw hier vooren gemeld en
zoo dezelve voor hem mogte komen te overlijden deszelfs dochter Janna genaamd bij gemelde zijne
huisvrouw en haar wijlen man Jan Geerlig in echte verwekt. Ten einde dezelve, hetzij zijn voormelde
huisvrouw ofte haare dochter waarover testator stiefvader is, zijn geheele nalaatenschap, zoo roerende als
onroerende goederen, actien en crediten, hoe ook genaamd ofte waar ter plaatze dezelve ook mogten
geleegen zijn, zullen kunnen aanvaarden en daar meede doen en handelen na haar lust en welgevallen zoo
als vrije eygenaaren met haare goederen vermoogen te doen. Waar en tegen zij testatrice onder adsistentie
als vooren, wanneer voor den testator mogte koomen te overlijden, aan denzelven maakt en geeft den tijd
haares levens het volle genot en vrugt gebruik van alle haare met doode na te laaten, zoo roerende als
onroerende goederen, actien en crediten. Ten einde dezelve zijn leven lang zal kunnen en moogen
gebruiken en possideeren als een tugtenaar vermag te doen. Waar meede testator en testatrice deeze haare
testamentaire dispositie en uiterste wille waren sluitende, nadat haar dezelve wederom van woord tot
woord was voorgeleezen en hebbende verklaard daarbij te persisteeren en daartoe uit vrijen wille en
zonder inductie ofte persuasie van iemand gekomen te zijn. Willende en begeerende dat dit haar testament
na overlijden in allen deele zal worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil
gifte ter zaake des doods ofte onder de levendigen ofte zoo en als best na regten zal kunnen en moogen
bestaan. Schoon ook alle vereischte formaliteiten niet in agt mogten zijn genomen. Des ten oirconde hebbe
deeze neffens testator, testatrice en haar mombaar eigenhandig geteekend, gehandmerkt en gezegeld.
Elsen den 9 febr. 1809.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren Jan Verdriet en G. Kruider persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Hendrik Salvers
(Sandvoort) woonagtig in Elsen en vrouw Jenneken Sendink. Zijnde zij laatste comparante, nadat van
de wettige voogdijschap haares ehemans ontslagen was, geassisteerd met Hermannus van de Sagekuile als
haaren verkooren en geadmitteerden mombaar. Zijnde hij eersten comparant gaande en staande en gezond
van lichaam dog de tweede comparante zieklijk en bedlegerig edog beiden bij goeden en volkomen
verstande zoo ons uiterlijk gebleeken is. Verklaarende overdagt te hebben de zekerheid des doods dog de
onzeekere tijd en uure van dien en niet gaarne uit deeze wereld willende scheiden, voor en aleer over
haare tijdelijke goederen te hebben gedisponeerd. Daar dan toe treedende, zoo beveelen testator en
testatrice haare onsterflijke zielen in de handen haares Gods en haar lichaamen na overlijden ter eerlijke
begraffenis. Verklaarende verders dat haare bezittingen op lang na geen duizend guldens zig bedraagt.

Voorts casseerende, annulleerende en te niete doende alle haare voorgaande testamentaire dispositien ofte
maakingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaatze die ook, hetzij beide te zamen ofte elk afzonderlijk ofte
ook met anderen mogten hebben opgerigt, als willende dat dezelve van nu af aan geen de minste kragt ofte
waarde zullen hebben ofte effect sorteeren. En dan tot erfgenaamen stellinge overgaande, zoo institueert
en nomineert testator en testatrice de laatste onder adsistentie als vooren, de eerst stervende de
langst levende tot zijn ofte haare eenige universeele erfgenaam. Ten einde de langst levende de
goederen van de eerst stervende, hetzij roerende ofte onroerende goederen, actien en crediten, zal
kunnen aanvaarden, possideeren en gebruiken na zijn ofte haar lust en welgevallen, zonder de minste
uitkeering aan de vrienden der eerst stervende behoeven te doen. Waarmeede testator en testatrice deeze
haare testamentaire dispositie ofte uiterste wille waren sluitende, nadat haar dezelve wederom van woord
tot woord was voorgeleezen en verklaarden zij daarbij te persisteeren en hiertoe uit vrijen wille en zonder
inductie ofte persuasie van iemand gekoomen te zijn. Willende en begeerende dat hetzelve na overlijden
in allen deele zal worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil gifte ter zaake
des doods ofte onder de levendigen ofte zoo en als best na regten zal kunnen bestaan. Schoon ook alle
vereischte formaliteiten niet in agt mogten zijn genomen. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik deeze
neffens H.B. van der Namer, als daartoe door comparanten alzoo in het schrijven onervaren waren en geen
cachet gebruikten in judicio gequalificeert om voor haar te teekenen en te zegelen, eigenhandig neffens
testatrices mombaar voormeld, geteekent en gezegeld.
Elsen den 17 febr. 1809.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren Jan Teemker en Willem Thyoonk (Dijkman) persoonlijk gecompareerd en erscheenen is
Hendrika Groothuis huisvrouw van Berend ten Elsen, nadat van de momberschap haares ehemans
ontslagen was, geadsisteerd met Garrit Roes als mombaar. Zijnde ziekelijk edog bij goeden en volkoomen
verstande zoo ons gebleeken is. Verklaarende overdagt te hebben de zeekerheid des doods en de
onzeekere tijd en uure van dien en niet gaarne uit deeze wereld willende scheiden, voor en aleer over
haare tijdelijke goederen aan haar van God Almagtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd. Daar
dan toe treedende, beveelt zij comparante haar onsterflijke ziele in de handen haares Gods en haar lichaam
na overlijden ter eerlijke begraffenis. Voorst casseerende, annulleerende en te niete doende alle haare
voorgaande testamentaire dispositien ofte maakingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaatze die ook,
hetzij alleen ofte ook met anderen mogte hebben opgerigt, als willende dat van nu af aan de minste kragt
of waarde zullen hebben ofte eenig effect sorteeren. En dan tot erfgenaamen stellinge overgaande, zoo
institueert en nomineert zij testatrice onder adsistentie als vooren, tot haar eenige en universeele
erfgenaam haar man Berend ten Elsen voormeld. Ten einde na haar overlijden haare geheele
nalaatenschap, zoo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, zal kunnen aanvaarden en daar
meede doen en handelen na zijn lust en welgevallen zonder de minste uitkeering; dan alleen zal haar man
voormeld na testatrices overlijden aan haar nigt Gerhardina Lukens dochter van testatrices oom
Harmen Lukens moeten uitkeeren haar gouden slot en zilveren schoengespen en anders niet. Waar
meede testatrice deeze haare testamentaire dispositie en uiterste wille was sluitende met verklaaring nadat
aan haar dezelve wederom van woord tot woord was voorgeleezen en daarbij te persisteeren en hiertoe uit
vrijen wille en zonder inductie ofte persuasie van iemand gekoomen te zijn. Willende en begeerende dat
hetzelve na haar overlijden in allen deele zal worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een formeel
testament codicil gifte ter zaake des doods ofte onder de levendigen ofte zoo en als best na regte zal
kunnen en mogen bestaan. Schoon ook alle formaliteiten niet in agt genomen zijn. Verklaarende verders
dat dit testament op geen minder zegel van gegoedheid geschreven is dan zij bezit. Des ten oirkonde
hebbe deeze neffens testatrice en haar mombaar geteekend, gehandmerkt en gezegeld.
Elsen den 10 van wintermaand 1809.
Ik Jan Hendrik van der Wijck overweegende de broosheid des menschelijken leevens, de zeekerheid des
doods en de onzeekere tijd en uure van dien en niet gaarne uit deeze weereld willende scheiden, alvoorens
over mijne tijdelijke goederen te hebben gedisponeert. Verklaare mits deezen uit eigene vrije beweeging

met rijpen raade en zonder inductie of persuatie van iemand, mijne uiterste wille en testamentaire
dispositie op te richten, zulks doende bij deezen, op volgende manieren. Vooraf approbeere en beruste ik
testator bij de huwelijksche voorwaarden bij het ingaan van mijn huwelijk met mijn wijlen ehevrouw
ingegaan en houde volkoomen van kragt en waarde het fidei commisfair testament van wijlen mijn oom
Derk van der Wijck in leeven Heer van Stoevelaar en burgemeester der stad Zwolle, als meede ook het
testament van wijlen Jan Brouwer in leeven gemeensman der stad Deventer en ook het testament van
wijlen mijn vrouw Maria Brouwer, zonder dat daar in eenige de minste verandering door deezen nul
maaken. En voords overgaende tot de beschikkinge met mijne eigendomlijke goederen welke ik stervende
zal koomen na te laaten. Zo legateer, geeve en maake ik testator aan mijne tegenwoordige
huishoudster Johanna Denninkhoff eene somma van drie duizend gulden welke binnen zes maenden
na mijn overlijden aan voornoemde legatarisse door mijne geinstitueerde erfgenaamen zullen moeten
betaald worden. Voorts geve ik aan mijne oudsten zoon de faculteit om de door mij aangekogte
landerijen van den Grooten Plecht of ten Thije aan zig te moogen trekken en vooraf uit mijn boedel
in vollen eigendom aan te neemen tegens betaling of inbrengen in zijne erfsportie van eene som van
drie duizend guldens waar over dezelve zich binnen zes weeken na mijn overlijden zal moeten
expliceeren en declareeren of hij tegen deeze som van drie duizend guldens die landerijen met zijn
toebehooren, zo als ik dezelve van de erven van Hoevell aangekogt heb en thans bezitte, gelieft te neemen
al of niet. En dan treedende tot mijn erfgenaamen stellinge, zo institueere en stelle ik testator tot mijne
eenige en universeele erfgenaam in alle mijne met de dood na te laatene gereede en ongereede
goederen, actien en crediten, niets daarvan uitgezondert dan het bovenstaande gelegateerde en gegoede
mijne gezamentlijke kinderen zo veele als mijn sterfdag beleeven zullen en bij vooroverlijden van een
derzelver de kindskinderen in den anderen plaatse bij representie. Ten einde mijne geheele nalatenschap
na aftrek en uitbetaling van het gelegateerde in gelijke deelen te erven. Eindelijk reserveere ik testator aan
mij de magt om bij een of meerder briefjen door mij zelvs geschreeven zodaenig nader te beschikken als
ik na deezen goedvinden zal, ten welk van dezelve kan en zal zijn, als of zulks van woord tot woord in dit
testament was beschreeven. Al hetwelk ik testator na aandagtig leezen en herleezen verklaare te zijn mijne
vrije onbedwongen uiterste wille en testamentaire dispositie. Begeerende dat deeze in allen deele na mijn
overlijden zal worden nageleeft, hetzij als een testament gifte ter zake des doods of onder de levendigen of
zo als zulks het best effect hebben kan. In kennis der waarheid hebbe ik testator deeze eigenhandig
onderteekend en met mijn cachet bekrachtigd op den huize Stoevelaar den 21 february 1804.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere dat voor mij en keurnooten die waaren mr. J.
Jacobson en procureur Derk Bartelink persoonlijk gecompareerd is de Hoog Wel Gebooren Heer J.H. van
der Wijck Heer van het Stoevelaar zijnde gaande staande en bij goeden en volkomen verstande. Welk aan
ons heeft overgegeeven inliggend verzeegeld papier waarin verklaarde zijne uiterste wille en testamentaire
dispositie begreepen te zijn. Willende en begeerende dat hetzelve na zijn overlijden in allen deele zal
worden agtervolgd en nageleeft. Verzoekende voorts dat hetzelve van gerichtsweegen mogte worden
geapprobeerd, hetwelk amptshalve niet hebbende kunnen mogen verweigeren. Zo is het dat mij hetzelve
approbeeren en corrobeeren mits deezen. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik richter voornoemd deeze
eigenhandig geteekend en op de andere zijde met zegels gezegeld en bekrachtigd.
Actum Stoevelaar den 22 february 1804
Stoevelaar den 27 van wintermaand 1809.
Wilhelm Hulsken Rigter. Assessoren Harmen Slot en W. Betman.
Nadat voorenstaande testament de zegels vrij en ongecanseleerd waaren bevonden is voorenstaande
testamentaire dispositie in presentie van de heeren Berend Hendrik van der Wijck, Derk van der Wijck,
Jan van der Wijck, Hendrik Willem van Marle als in huwelijk hebbende Petronella Jacoba Margaretta van
der Wijck geopend, gepromentieerd en uitgeleezen.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren Gerrit Vossebeld en Berend Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Fenneken
Maatmans huisvrouw van Gerrit ten Dam, nadat van de wettige voogdijschap haares ehemans
ontslagen, was geadsisteert met Garrit Breukink als mombaar. Zijnde zij comparante ziekelijk en

bedlegerig dog bij goeden volkomen verstande zoo ons uiterlijk gebleeken is. Verklaarende niet gaarne uit
deeze wereld willende scheiden voor en aleer over haare tijdelijke goederen aan haar van God Almagtig
genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd. Daar dan toe treedende, beveeld zij testatrice haar
onsterflijke ziele in de handen haares Gods en haar lichaam na overlijden ter eerlijke begraffenis. Voorts
casseerende, annulleerende en te niete doende alle haare voorige testamentaire dispositien ofte maakingen
hoe ook genaamd ofte waar ter plaatze, hetzij alleen ofte ook met anderen mogte hebben opgerigt, als
willende dat dezelve van nu af aan geen de minste kragt ofte waarde zullen hebben ofte eenig effect
sorteeren. En dan tot erfgenaamen stellinge overgaande, zoo nomineerd en institueerd zij testatrice
haaren eheman Gerrit ten Dam voormeld tot erfgenaam van alle haare met doode na te laten, zoo
roerende als onroerende goederen, actien en crediten, hoe ook genaamd ofte waar ter plaatze ook
mogten geleegen zijn, mits aan haar kinders met namen Peter en Tone Hagwoord bij haaren eersten
man Willem Hagwoord in echte verwekt, ieder een somma van tien gulden en aan haar zoon en
dogter Harmen en Hendrika ten Dam bij voorschreveen haar man in echte verwekt meede ieder een
som van ten gulden en de dogter bovendien haar kiste en kleeren, zoo linnen als wullen zonder meer; en
zoo een of meer van haar voorschreven kinders met deeze haare makinge niet mogten tevreden wezen, zoo
institueerd zij dezulke tot haar meede erfgenaam ofte erfgenaamen, edog als dan niet verder dan in de
legitime portie haar na de wet competeerende. Verklaarende comparante dat dit testament op geen minder
zegel van gegoedheid geschreven is dan zij bezit. Waar meede testatrice deeze haare testamentaire
dispositie was sluitende. Met verklaaring nadat aan haar dezelve wederom van woord tot woord was
voorgeleezen, hiertoe uit vrijen wille en zonder inductie ofte persuasie van iemand gekoomen te zijn.
Willende en begeerende dat hetzelve na overlijden in allen deele zal worden agtervolgd en nageleefd,
hetzij als een formeel testament codicil gifte ter zaake des doods ofte onder de levendigen ofte zoo en als
best na regte zal kunnen bestaan. Schoon ook alle vereischte formaliteiten niet in agt mogten zijn
genomen. Des ten oirkonde hebbe deeze neffens testatrice en haar mombaar eigenhandig geteekend,
gehandmerkt en gezegeld.
Markelerbroek den 6 van louwmaand 1810.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren Arend Jan Fokkers (ten Bosch) en Jan Dijkink persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Teunis
Lubbers woonagtig in Stokkum. Zijnde zieklijk en beddelegerig edog bij goeden en volkomen verstande
zoo ons uiterlijk gebleeken is. Verklaarende overdagt te hebben de zeekerheid des doods dog de onzeekere
tijd en uure van dien en niet gaarne uit deeze wereld willende scheiden, voor en aleer over zijne tijdelijke
goederen aan hem van God Almagtig genadiglijk verleend te hebben gedisponeert. Daar dan toe
treedende, zoo beveeld testator zijne onsterfelijke ziele in de handen zijnes Gods en zijn lichaam ter
eerlijke begraffenisse. Voorts casseerende en annulleerende alle zijne voorgaande testamentaire
dispositien ofte maakingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaats ook mogten zijn opgerigt. En dan tot
erfgenaamen stellinge overgaande, zoo institueerd en nomineert hij testator tot zijn eenige en universeele
erfgenaamen Hendrik Scholte in 't Hoff en deszelfs huisvrouw Diene Weernink, alzoo daar bij altijd
genoegzaam van kinds af aan bij eerstgemelde en zijn ouders in huis is geweest. Ten einde zijn geheele
nalaatenschap, zoo roerende als onroerende goederen, zoo actien als crediten, te kunnen aanvaarden en
daar meede doen en handelen als vrije eigenaaren met haare goederen vermoogen te doen zonder de
minste uitkeering daarvan aan anderen behoeven te doen. Waar meede testator deeze zijne testamentaire
dispositie en uiterste wille was sluitende. Met verklaaring nadat aan hem dezelve wederom van woord tot
woord was voorgeleezen, hiertoe uit vrijen wille en zonder inductie ofte persuasie van iemand gekoomen
te zijn. Willende en begeerende dat hetzelve na zijn overlijden in allen deele zal worden agtervolgd en
nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil gifte ter zaake des doods ofte onder de levendigen ofte
zoo als best na regte zal kunnen bestaan. Schoon ook alle vereischte formaliteiten niet in agt mogten zijn
genomen. Verklaarende verders dat dit testament op geen minder zegel van gegoedheid geschreven is dan
hij bezit. Des ten oirconde hebbe deeze neffens Harmen Kooyers als daartoe door testator in juducio
gequalificeert, alzoo wegens zwakheid van zijn lichaam de pen zelfs niet kan gebruiken, eigenhandig
geteekend en gezegeld.

Stokkum den 15 bloeymaand 1810.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren Hermannus van de Sagekuile en H.J. Bruil erscheenen is Harmiene Wegereeff huisvrouw van
Jan Scholten op Roessen in het Karspel Goor, nadat van de wettige voogdijschap haares ehemans
ontslagen was, geadsisteerd met Jan Hendrik Krayenbeld als haar verkooren en geadmitteerden mombaar.
Zijnde zieklijk en bedlegerig edog bij goeden en volkomen verstande. Verklaarende overdagt te hebben de
zekerheid des doods dog de onzeekere tijd en uure van dien en niet gaarne uit deeze wereld willende
scheiden, voor en aleer over haare tijdelijke goederen te hebben gedisponeerd, Daartoe dan treedende, zoo
beveeld testatrice haare onsterfelijke ziele in de handen haares Gods en haar lichaam ter eerlijke
begraffenisse. Voorts casseerende, annulleerende en te niete doende alle haare voorgaande testamentaire
dispositien ofte maakingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaatze ook mogten zijn opgerigt, als willende
dat dezelve van af nu aan geen de minste kragt ofte waarde zullen hebben ofte behouden. En dan tot
erfgenaamen stellinge overgaande, zoo institueerd en nomineerd zij testatrice tot haar eenige en
universeele erfgenaam haaren man Jan Scholten voormeld, mits denzelven gehouden en verpligt zal
wezen aan haaren zoon Garrit Jan Roesen bij haar wijlen eerste man Garrit Jan Roesen in echte
verwekt, zal hebben uit te keeren een som van zes honderd gulden, zegge f 600, welke zal kunnen
trekken als den ouderdom van agtien jaaren bereikt heeft en waarvoor de hier vooren vermaakte goederen
zullen zijn en blijven verbonden, als meede testatrices kast met de kleeren, zoo linnen als wollen, goud en
zilver, niets van alles uitgezondert. Zullende voorts haar geinstitueerde erfgenaam voormeld gehouden en
verpligt zijn gemelde haar kind te onderhouden in eeten en drinken, linnen en wullen kleeding, als meede
behoorlijk ter school te laaten gaan en in alles te verzorgen zoo als een vader aan zijn eigen kind verpligt
is te doen. Blijvende verders alle hetgeen zoo aan meergemelde haar zoon bij kinderscheiding bij het
ingaan van testatrices huwelijk met haar tegenswoordige man voor vaderlijk goed is beloofd, boven het
hier vooren aan hem vermaakte voorbehouden. Stellende testatrice onder adsistentie als gemeld, tot
voogden over haar meergedagte zoon aan met uitsluiting van weeskamers ofte gerigten haaren neeff Jan
Wegereef en Jan Hendrik Zwierink, dog zoo onvermoedelijk deezen haaren zoon met dit aan hem
vermaakte niet mogte te vreeden wezen, zoo institueerd zij denzelven tot haar meede erfgenaam dog in
dien val niet verder dan in de legitime portie hem na rechten competeerende en verder niet. Waar meede
testatrice deeze haare testamentaire dispositie was sluitende met verklaaring, nadat aan haar dezelve
wederom van woord tot woord was voorgeleezen, hiertoe uit vrijen wille en zonder inductie ofte persuasie
van jemand gekoomen te zijn. Willende en begeerende dat hetzelve na haar overlijden in allen deele zal
worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil gifte ter zaake des doods ofte
onder de levendigen ofte zoo en als best na rechten zal kunnen bestaan. Schoon ook alle vereischte
formaliteiten niet waren geobserveerd. Verklaarende verders dat dit testament op geen minder zegel van
gegoedheid geschreven is dan zij bezit. Des ten oirkonde hebbe deeze neffens testatrice en haar mombaar
eygenhandig geteekend en gezegeld.
Carspel Goor den 12 bloeymaand 1810.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren Hendrik Albrink en Berend Hendrik Haykers persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Garrit
Jan Mensink op Alberink in Elsen. Zijnde gaande en staande en bij goeden en volkoomen verstande.
Welke verklaarde overdagt te hebben de zeekerheid des doods en de onzeekere tijd en uure van dien en
niet gaarne uit deeze wereld willende scheiden, voor en aleer over zijne tijdelijke goederen te hebben
gedisponeerd. Daar dan toe treedende beveeld testator zijne onsterfelijke ziele in de handen zijnes Gods en
zijn lichaam na overlijden ter eerlijker begraffenis. Voorts casseerende, annulleerende en te niete doende
alle zijne voorgaande testamentaire dispositien ofte maakingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaatze,
hetzij met anderen ofte alleen mogte hebben opgerigt. En dan tot erfgenaamen stellinge overgaande, zoo
institueerd en nomineerd hij testator na zijn overlijden tot zijn eenige en universeele erfgenaam zijne
huisvrouw Janna Alberink. Ten einde dezelve na zijn overlijden zijn geheelen boedel, zoo roerende als
onroerende goederen, actien en crediten, zal kunnen aanvaarden en daar meede doen en handelen als een

eigenaar met haar goederen vermag te doen zonder de minste uitkeering. Waar meede testator deeze zijne
testamentaire dispositie of uiterste wille was sluitende met verklaaring nadat aan hem dezelve wederom
van woord tot woord was voorgeleezen, hiertoe uit vrijen wille en zonder inductie ofte persuasie van
iemand gekoomen te zijn. Willende en begeerende dat hetzelve na zijn overlijden in allen deele zal
worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil gifte ter zaake des doods ofte
onder de levendigen ofte zoo en als best na regte zal kunnen bestaan. Schoon ook alle vereischte
formaliteiten niet in agt mogten zijn genomen. Verklaarende verders dat dit testament op geen minder
zegel van gegoedheid geschreven is dan hij bezit. Des ten oirkonde hebbe deeze neffens testator
eigenhandig geteekend, gehandmerkt en gezegeld.
Elsen den 29 van louwmaand 1811.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren Hendrik Albrink en Berend Hendrik Haikers persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Janna
Alberink huisvrouw van Garrit Jan Mensink, nadat van de wettige voogdijschap haares ehemans
ontslagen was met Jan Hendrik Kempers (ten Berfde) als haar verkooren mombaar. Zijnde gaande en
staande en bij goeden en volkomen verstande. Verklaarende egter overdagt te hebben de zeekerheid des
doods dog de onzeekere tijd en uur van dien en niet gaarne uit deeze wereld willende scheiden, voor en
aleer over haar tijdelijke goederen te hebben gedisponeerd. Daar dan toe treedende, beveeld testatrice
haare onsterflijke ziele in de handen haares Gods en haar lichaam na overlijden ter eerlijke begraffenisse.
Voorts casseerende, annulleerende en te niete doende alle haare voorgaande testamentaire dispositien ofte
maakingen hoe ook genaamd ofte waar ter plaatze ook mogte hebben opgerigt, hetzij alleen ofte met
anderen, als willende dat dezelve van nu af aan geen de minste kragt ofte waarde zal hebben ofte eenig
effect sorteeren. En dan tot erfgenaamen stellinge overgaande, zoo institueerd en nomineerd zij testatrice
onder adsistentie als vooren tot haar eenige en universeele erfgenaam haar man Garrit Jan Mensink
voormeld. Ten einde haare geheele nalaatenschap, zoo roerende als onroerende goederen, actien en
crediten, niets daarvan uitgezondert na haar overlijden zal kunnen aanvaarden en daar meede doen en
handelen na zijn lust en welgevallen zonder de minste uitkeering daarvan behoeven te doen. Waar meede
testatrice deeze haare testamentaire dispositie was sluitende met verklaaring nadat aan haar hetzelve
wederom van woord tot woord is voorgeleezen, daarbij te persisteeren en hiertoe uit vrijen wille en zonder
inductie ofte persuasie van iemand gekoomen te zijn. Willende en begeerende dat hetzelve na haar
overlijden in allen deele zal worden agtervolgd en nageleeft, hetzij als een formeel testament codicil gifte
ter zaake des doods ofte onder de levendigen ofte zoo en als best na regte zal kunnen bestaan. Schoon ook
alle vereischte formaliteiten niet in agt mogten zijn genomen. Verklaarende verders dat dit testament op
geen minder zegel van gegoedheid geschreven is dan zij bezit. Des ten oirkonde hebbe deese neffens
testatrice en haar mombaar geteekend en gezegeld.
Elsen den 29 van louwmaand 1811.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren Jan Hendrik Freriksen en J. Sendman persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Garrit Huiskes
(Vosgezang) in Elsen. Zijnde gaande en staande en bij goeden en volkoomen verstande. Verklaarende
overdagt te hebben de zeekerheid des doods dog de onzeekere tijd en uur van dien en niet gaarne uit deeze
wereld willende scheiden, voor en aleer over zijn tijdelijke goederen aan hem van God Almagtig
genadiglijk verleend te hebben gedisponeerd. Daar dan toe treedende, beveeld testator zijn onsterflijke
ziele in de handen zijnes Gods en zijn lichaam na overlijden ter eerlijke begraffenisse. Voorts institueerd
en nomineert hij testator na zijn overlijden in het volle genot, tugt en vrugtgebruik van alle zijne
met doode na te laaten, zoo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, zijne huisvrouw
Jenne Huiskes. Ten einde dezelve die zal kunnen aanvaarden en geduurende haar leven lang zal kunnen
gebruiken na haar lust en welgevallen. Wijders nomineerd hij testator na zijn voormelden vrouwen
overlijden, zoo die zijn sterfdag mogte beleeven, tot zijn eenige en universeele erfgenaam zijnen zoon
Hendrik Huiskes en deszelfs huisvrouw Janna Hegeman en bij vooroverlijden van dezelve, derzelver
kinders in haar plaats. Ten einde die als dan zijn geheelen boedel zullen kunnen aanvaarden en daar meede

doen en handelen na haar lust en welgevallen mits zullen zij gehouden en verpligt wezen uit zijne na te
laaten goederen aan testators zoon Jan Huiskes uit te keeren een som van zeventig gulden, aan de
kinders van testators wijlen dogter Hendriena genaamd, gehuwd geweest zijnde aan Gerrit
Daalwijk, een som van twaalf gulden en tien stuiver; als hebbende zijn dogter Aleida getrouwd aan
Hendrik Teemker haar ouderlijk goed reeds getrokken en genooten. En zoo zijn zoon Jan Huisken
ofte de vader ofte voogden van zijn dogters kinders met deeze zijne maakinge niet mogte vreedig zijn,
stelt hij haar tot zijn meede erfgenaam dog niet verder dan in de legitime portie haar na rechten
competeerende en zal in dien val door zijn gemelde geinstitueerde erfgenaamen weder in den boedel
moeten gebragt worden, hetgeen reeds daar uit genooten en getrokken hebben. Blijvende voor het overige
de huwelijks voorwaarde tusschen testators zoon Hendrik Huiskes en vrouw opgerigt in haar volle waarde.
Waar meede zijn testamentaire dispositie was sluitende met verklaaring nadat aan hem dezelve wederom
van woord tot woord was voorgeleezen hierbij te persisteren. Willende dat hetzelve na overlijden in allen
deele zal worden agtervolgd en nageleefd, hetzij als een formeel testament codicil gifte ter zaake des
doods ofte onder de levendigen ofte zoo en als best na regte zal kunnen bestaan. Schoon ook alle
vereischte formaliteiten niet in agt mogten zijn genomen. Des ten oirkonde hebbe deeze neffens testator
eigenhandig geteekend, gehandmerkt en gezegeld.
Elsen den 14 sprokkelmaand 1811.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waaren Jan Hendrik Freriksen en J. Sendman persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Jenne Huiskes
huisvrouw van Gerrit Huiskes (Vosgezang), nadat van de wettige voogdijschap haares ehemans
ontslagen was, geadsisteerd met Derk Schurink als haaren mombaar. Zijnde zij comparante zieklijk edog
bij goeden en volkoomen verstande zoo ons uiterlijk gebleken is. Verklaarende overdagt te hebben de
zeekerheid des doods dog de onzekere tijd en uur van dien en niet gaarne uit deeze wereld willende
scheiden, voor en aleer over haare tijdelijke goederen aan haar van God Almagtig genadiglijk verleend te
hebben gedisponeerd. Daar dan toe treedende, zoo beveeld testatrice haar onsterfelijke ziele in de handen
haares Gods en haar lichaam na overlijden ter eerlijke begraffenis. Voorts institueerd en nomineerd zij
testatrice onder adsistentie als vooren, na haar overlijden in het volle genot, vrugt en tugtgebruik in
alle haare met doode na te laaten, zoo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, haaren
man Gerrit Huiskes. Ten einde dezelve die zal kunnen aanvaarden geduurende zijn leven lang zal
kunnen gebruiken na zijn lust en welgevallen. Wijders nomineerd zij testatrice na haar mans overlijden tot
haar eenige en universeele erfgenaamen haar zoon Hendrik Huiskes en deszelfs huisvrouw Janna
Hegeman en bij vooroverlijden van derzelver kinders in haar plaats. Ten einde die als dan haar geheelen
boedel zullen kunnen aanvaarden en daar meede doen na haar lust en welgevallen, mits zullen zij
gehouden en verpligt wezen uit haar na te laaten goederen aan testatrices zoon Jan Huiskes uit te
keeren een som van zeventig gulden, neffens een kiste aan de kinders van testatrices wijlen dogter
Hendriena genaamd gehuwd geweest zijnde aan Gerrit Daalwijk een som van twaalf gulden en tien
stuiver; als hebbende haar dogter Aleida getrouwd aan Hendrik Teemker haar ouderlijk goed reeds
getrokken en daarvan gequiteerd. Edog zoo haar zoon Jan Huiskes ofte de vader ofte voogden van haar
dogters kinders hier vooren gemeld, met deeze haare maakinge niet mogte vreedig wezen, zoo steld zij die
geene tot haar meede erfgenaam dog niet verder dan in de legitime portie haar na rechten competeerende.
En zal in dien val zo haar geinstitueerde erfgenaamen zig hier meede niet mogten houden en de legitime
portie mogten vorderen, zullen dezulke gehouden en verpligt wezen eerst wederom in den boedel te
moeten brengen, hetgeen zij daaruit in mindering van haar erfportie genooten hebben. Houdende voor het
overige de huwelijks voorwaarde tusschen haar zoon en vrouw in dato den 21 aug. 1801 opgerigt in haar
volle waarde. Waar meede testatrice deeze haare testamentaire dispositie en uiterste wille was sluitende
met verklaaring nadat aan haar dezelve wederom van woord tot woord was voorgeleezen hierbij te
persisteeren en hiertoe uit vrijen wille en zonder inductie ofte persuasie van jemand gekoomen te zijn.
Willende en begeerende dat hetzelve na haar overlijden in allen deele zal worden agtervolgd en nageleeft,
hetzij als een formeel testament codicil gifte ter zaake des doods ofte onder de levendigen ofte zoo en als
best na regte zal bestaanbaar zijn. Schoon ook alle vereischte formaliteiten niet in agt waren genomen.

Des ten oirkonde hebbe deese neffens testatrice en haar mombaar eigenhandig geteekend, gehandmerkt en
gezegeld.
Elsen den 14 van sprokkelmaand 1811.

