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Dit document bevat excerpten met data, namen en korte inhoud van het (oud) Rechterlijk
Archief Holten Inv. Nr. 15 over testamenten beginnende met 22 april 1803 tot en met
27 december 1810.
Neem voor meer informatie, inzien of het verkrijgen van een kopie of digitale scan (mindere
kwaliteit) van de originele akte contact op met de Oudheidkamer Hoolt’n, werkgroep
genealogie.
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Toelichting
De tekst is niet in alle gevallen letterlijk overgenomen, maar soms vertaald naar
hedendaagse begrippen en in een andere volgorde geplaatst. De in dit register opgenomen
familienamen kunnen verschillen van de genealogisch geregistreerde namen. Voor zover
bekend en afwijkend zijn deze familienamen (cursief) toegevoegd. Om die reden is het aan
te bevelen alle mogelijke schrijfwijzen van de namen na te kijken. Als de naam in de tekst
vet is gedrukt, dan betekent dit dat deze gegevens in het genealogisch bestand van Holten is
verwerkt.
Wanneer er in plaats van een kolom folio een kolom pagina of blad is opgenomen en achter
het bladnummer een “v” of “vo” is vermeld, dan betekent dat de akte begint op de
linkerzijde van het gescande folioblad (bijv. blad 1vo begint op de linkerzijde van folio 2).
momber/momboir (= voogd)
Het ligt er nog aan over welke periode en/of gedeelte van het land je het hebt, maar zeker
de steden en ook andere plaatsen, en anders wel de baljuwschappen hadden een Weeskeur
waarin de instelling van een Weeskamer was geregeld, en waarin ook werd bepaald wie als
voogden in aanmerking kwamen. En als er geen Weeskamer was gebeurde de aanwijzing wel
door schout en schepenen. De overblijvende ouder was vaak altijd voogd en werden er twee
van de kant van de overleden ouder benoemd. Als ze allebei dood waren werden er van elke
kant tenminste één benoemd. De voogden traden als vertegenwoordigers van de
weeskinderen op totdat ze volwassen werden (dat werden ze ook door in het huwelijk te
treden). Dat was in alle rechtshandelingen zoals boedelscheidingen, verkoop van onroerend
goed etc. maar ook het beheer van geld en goederen.
De 'gecoorn of gecoren voogd' heeft een andere achtergrond. Vrouwen konden zelfstandig
geen rechtshandelingen verrichten. Als ze getrouwd waren trad meestal hun man op als
voogd, zo niet dan kozen ze er zelf een. Meestal een familielid: vader, zoon of broer of
anders de secretaris of een notaris. Of de buurman. Dat was een eenmalige zaak: vaak staat
er dan ook in de akte 'als gecoren voogd in desen', dus alleen voor die ene rechtshandeling
die in de akte wordt beschreven
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ORA Holten Inv. nr. 15 Register van testamenten periode 1803-1810
Datum Jaar blad Inhoud acte
22 apr 1803 1 Testament van Egbert Meilink met als erfgenamen zijn vier broeders, met
namen Arend Meilink, Willem Meilink, Jan Meilink en Jannes Meilink
22 apr 1803 3 Testament van Albert Broekhuis met als erfgenamen de vier kinderen van wijlen
zijn broeder Harmen Broekhuis en Janna Maaneschijn, met namen Hendrina,
Jan, Hendrika en Hendrik
4 jun 1803 4 Testament op langstlevenden van Willem Rietberg en Maria Voorthuis
echtelieden
30 sep 1803 6 Besloten testament van Hendrik Wansink
5 jan 1804 7 Mr. J.J. Schmauss als lasthebber van mevrouw wed. Better Dapper geboren
Reinink heeft getoond en overgegeven een besloten testamentaire dispositie
van wijlen mevrouw Francina Cornelia Dapper, weduwe van wijlen de med:
doctor en professor G. Westenberg, van 13 mei 1803, met als erfgenamen
Mechteld Coning Westenberg, B.O. Coning Westenberg, Gerhard Westenberg
en Better Coning Westenberg
29 feb 1804 12 Hendrik Jan Wansink heeft getoond en overgelegd een besloten testament van
zijn broer Hendrik Wansink van 30 september 1803 met als erfgenamen zijn
twee broers en ene zuster met namen Hendrik Jan Wansink, Garrit Jan Wansink
en Aaltjen Wansink, huisvrouw van Hendrikus Scheperboer
9 mei 1804 16 Testament van Hendrik Zwiers, waarbij hij legateert aan de kinderen van Jan
Zwiers en Aaltjen Aalpaal echtelieden, met namen Maria Zwiers, Derk Zwiers,
Teunis Zwiers, Harmina Zwiers de som van vijftig gulden en Aaltjen Zwiers en
Hendrica Zwiers jongste dochter van Jan Zwiers de som van honderd gulden, en
voor het overige als universele erfgenamen Jan Zwiers en Aaltjen Aalpaal
13 mei 1805 17 Testament van Jannes Zandvoort met als enige en unversele erfgenaam zijn
broeder Hendrikus Zandvoort
23 jul 1806 18 Testament op langstlevende van Gerrit Hofman en Harmina Dieselenplas,
echtelieden
22 jan 1807 20 Testament op langstlevende van Gerrit Veldkamp en Jannes Veldkamp, zijnde
twee broers
17 jul 1807 22 Testament van Janna Vincent wed. van Jannes Dikkers Denneboom,
geassisteerd met Prof. G.W. Jacobsen als haar verkoren en toegelaten momber,
met als legataris haar dochter Maria Dikkers, huisvrouw van Jan Vincent
29 mei 1809 25 Testament van Gerlach van Gendt, predikant te Holten, en Elizabeth Susanna
Machteld van Duren echtelieden, laatstgenoemde geassisteerd met Hendrikus
Flierman als haar verkoren en toegelaten momber, voor het geval zijn moeder
Maria Hoenenberger wed. van Gerlach Jan van Gendt komt te sterven tot zijn
erfgenaam zijn huisvrouw Elisabeth Susanna Machteld van Duren, en indien zij
eerst te komt te sterven haar echtgenoot Gerlach van Gendt
19 aug 1808 33 Testament van Willem Vastert op Bruekink en Hendrika Heilerzig, geassisteerd
met Derk Broer als haar verkoren en toegelaten momber, waarbij hij legateert
aan zijn broer Jan Willem Vastert en zijn zuster Diena Vastert en het kind van
zijn overleden zuster Jenneken Vastert, Barteld genaamd, vijf en twintig gulden
en verder enkele goederen aan de kinderen van zijn echte vrouw, waarvan hij
stiefvader is, met namen Janna Breukink, Teunis Breukink, Jan Breukink en als
zijn ene en universele erfgenaam zijn vrouw Hendrika Heilerzig en zij als haar
ene en universele erfgenaam haar man Willem Vastert
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ORA Holten Inv. nr. 15 Register van testamenten periode 1803-1810
Datum Jaar blad Inhoud acte
14 oct 1809 37 Testament van Willem Meijlink met als zijn ene en universele erfgenaam zijn
broer Mannes Meijlink
14 oct 1809 41 Testament van Mannes Meijlink met als zijn ene en universele erfgenaam zijn
broer Willem Meijlink
8 aug 1810 45 Testament van Berend Klein Hof, waarbij hij legateert aan zijn vijf kinderen met
namen Egbert, Jan, Maria, Geertrui en Batta ieder een som van vier honderd
gulden en enkele goederen en tot zijn ene en universele erfgenaam zijn echte
vrouw Janna Zwiers
27 dec 1810 51 Testament van Maria Dikkers, gehuwd met Jan Willem Helderman, met als
erfgenaam Jan Willem Helderman onder voorwaarde van uitkering binnen zes
weken na haar dood van haar linnen en wollen klederen tot lijfstoebehoren aan
haar broeders en zuster of vooroverlijden aan zijn kinderen
27 dec 1810 55 Testament van Jan Willem Helderman met voorwaarde tot uitkering binnen zes
weken na zijn dood van zijn linnen en wollen klederen die tot zijn lijf behoren
aan hunne kinderen en als enige en universele erfgenaam zijn huisvrouw Maria
Dikkers
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