
Copie donatio Op Huiden den 14e Julij 1766 compa-
inter vivos reerde voor mij Rudolphus Ockerse, openbaar

Not[aris] in de Steede en Landen van Vianen, en
Ameide geadmitteerd te Vianen residerende, en
voor de ondergenoemde getuigen, Margaretha
Griffioen, wed[uw]e Jan van der Stoel, wonende
alhier tot Lexmond, ons notaris en getuigen
bekend, ende verklaarde bij deeze uit son-
derlinge reedenen haar daar toe moverende
bij Donatio inter vivos te donateren aan
haar zoon Cornelis van der Stoel meede
te Lexmond voorn[oemd] woonachtig alle haar
comparantes huisraad en inboedel en ver-
der gereedschap behorende tot de bakkerij, item
de winkel met alle desselfs ap- en depenentig
so en in dier voegen het selve bij de comp[ara]nte
tot heede is gepossideerd niets van 't selve uit-
gezonderd dan alleen de kleederen en het
gene wijders ten lijve van de comp[ara]nte is be-
horende, pmme daar mede voortaan als met
zijn vrij eijgen goed te kunnen en mogen hande-
len, mits dat hij Cornelis van der Stoel ge-
houden zal zijn haar comp[ara]nte bij hem in-
wonende leevenslang te onderhouden, in kost,
drank, kleedinge, en neringe, so in ziekte
als gezondheid, en voorts bij haar overlijden, haar
dode lichaam te versorgen van een eerlijke



en fatsoennelijke begraaffenisse naar staat en constella-
tie des boedels.

Nog compareerde voor ons notaris en getuijgen
ter selver tijd en plaatse ondergenoemd den voorn[oemde]
Cornelis van der Stoel, meerderjarige jongeman en
verklaarde de bovenstaande gifte van zijn voorn[oemde]
moeder dankelijk te accepteren, belovende de daarbij
gestelde mitsen in promptis zonder eenige reserve
te zullen doen, en nakomen, en haar het effect daar
van te zullen laten genieten, en versogten de
comp[ara]nten te samen hiervan acte in debito forme
die deesen is, consenterende reciproquelijk deselven
dat de grosse deezes ten allen tijden ter fine van
realisatie, en affectatie moge werden geregistreerd
ter secretarije van Lexmond.

Aldus gedaan en gepasseerd tot Lexmond ten huize
van den tweden comparant, ter presentie van
Gerrit van der Pouw en Arie van Zeijst als
getuijgen ten deese verzogt, die deeses minute
neffens de comp[ara]nten en mijn not[aris[ behoorlijk
hebben ondertekent, op jaar dag en plaatse
als boven (onderstond) quod attestor (was gete-
kent) R. Ockerse Not[ari]s Pub[liek]

Accoordeerd met de originele grosse
bij mij secret[aris] van Lexmond

P. Boellaard
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