
de testateuren verklaren W.Kelderman
beneden de tweeduizend
guldens gegoet te zijn
geschreven
gereqest[rrer]t
.

Compareerden voor Pieter Boelaard Schout
Wouter van Es en Klaas van Zijllen
schepenen van Lexmond, Jan van der Stoel,
en Grietje Griffioen, egtelieden, wonen-
de alhier, den comp[aran]t ziekelijk van lichaam, en
de comp[aran]te gezond, beide de verijschte bequaam-
heden hebbende, omme over hunne natelatenen
goederen testamentairlijk te kunnen disponeren,
waartoe zijlieden willens en voornemens zijnde, ver-
klaarden bij deze vooraf te herroepen ende te
niet te doen alle zodanige testamenten, en
anderen actens van uijtterste dispositien, als zij
lieden comparanten te zamen of ijder van hun
in ;t bijzonder voor dato dezes zoude moge hebben ge-
maakt, en gepasseerd hebbende deselve voor nul
en van geen waarde ende opnieuw dispo-
nerende, verklarende de comparanten en in
deze testateuren, elkanderen over en weder, en
zulx den eerst stervende den langstlevende van
hun beide te nomineren, en te institueren, tot
zijn eenige, en universele erfgenaam, of erf-
gename, en dat in alle de roerende, en on-
roerende goederen actien en crediten niet-
wes ter wereld uitgezonderd, als den eerststerven-
de met er dood zal komen te ontruijmen, en na te
laten.       Egter nogtans met dien



verstande en expresse begeerten van de testa-
teuren, dat de langstlevende van hun beide

 nog onmondige
gehouden, en overpligt zal wezen de kind of
kinderen uijt dezen echte verwekt, te alimenteren
tot derselver trouw – mondigen dage, off eerder ge-
approbeerde state toe, ende daar toe gekomen zijnde

/'als mede aan als dan aan ijder van deselve /' uijt te rijken en 
hunne testateuren
andre kinderen te voldoen de legitieme portie, deselve, en een ijder
en kindskinderen

van hun in 't bijzonder uijt de goederen van den
eerststervende der testateuren comparerende, deselve daar vooren

instituerende bij dezen

Wijders verklaarden de testateuren, de langstleven
de van hen beide aan te stellen tot voogd, ofte
voogdesse over hunne na te latene en toezigt
behoevende erfgenaam off erfgenamen, met magt
van assumptie en surrogatie respective, uijtsluij-
tende mitsdien uijt hunne nalatenschap, alle
Heeren Weesmeesteren, oppervoogden, schouten en 

geregten
zo hier als elders, waar haarlieder sterfhuijs zoude
moge komen te vallen.
Alle het gene voorn[oemd] staat de testateuren duij-
delijk voorgelezen zijnde, verklaarden het zelve

te zijn hunlieder uijtterste wille, begerende dat het daar
voor zal worden gehouden, en erkent, 't zij als tes-
tament, codicil oof andersints zo als best en
bondigste zal kunnen, en mogen bestaan, houdende
alle vergeten & na regte gerequireerde solemni-



teiten in deze voor  geïnsereerd.
Aldus gedaan, en gepasseerd ten woonhuize van
de testateuren alhier te Lexmond, den 8e september
1763.

ijan van der Stoel

deze is het eijgen
hand merk van
Grietje Griffioen

P.Boelaard

Wouter
van Es Klaas van Zijll

In kennisse van mij secret[ari]s

P. Boellaard


