
 

 

Heden den 20 october 1788 
compareerden voor mij Cornelis Wagtho, Notaris  

binnen de stad Tholen resideerende en 

presentie van de nagenoemde getuigen 

Anthoni Hynsminger en Wouterina Pleune 
 

echtelieden √, mij Notaris bekend beide bequaam 

ende genegen, om van hunne na te late goederen 

bij testament te kunnen disponeeren, 

mitsdien verklaarden de testateuren, te vernietigen 

alle testamenten codicillen en andere dispositien 

van uiterste willen, bij hun testateuren, het 

zij te samen, ieder van hun in het bijzonder 

ofte met andere voor dato dezer gepasseerd, 

komende ter dispositie. Zoo verklaarde hij 

testateur ingevalle van eerststervende magte 

zijn eerstelijk te prelegateeren aan zijne dogter 

Leena Hynsminger eene somme van een 

hondert gulden van twintig stuijvers het stuk  

en in alle de verdere goederen zoo roerend 

als onroerend actien en crediten die hij testa- 

teur boven het voorschreeve prelegaat 

met er daad ontruimen en nalaten zal, daar in 

verklaard hij testateur tot zijn eenige en algehe- 

le efgenaamen te noemen ende te stellen, de 

voornoemde zijne huisvrouw Wouterina Pleune  

en zijn voorzoon Johannis Hynsminger  

beneevens de kinderen van zijn testateurs voor 

overleeden zoon Pieter Hynsminger 

   te samen voor een staak - welke Johannis en Pieter 

door hem in eerder huwelijk zijn verwekt bij Margareta 

Milderije. En laastelijk zijn testateurs  

voornoemde dogter Leena Hynsminger 

te samen hoofd voor hoofd bij gelijke portien 

en gedeeltens en zulks ieder van dezelve in 

vierde part of    een † kindsgedeelte, en bij vooroverlijden van 

  

wonende binnen deze stad, 



 
 
 

van een of meer van zijn testateurs kinderen 

of kindskinderen des vooroverleedens descendent 

of descendentes bij plaats vallinge en zulks 

regt en titul van institutie 

En zij testatrice mede komende tot hare voorgenomen 

dispositie, verklaarde ingevalle de eerstste  

van de magte zijn tot derselver eenige en algeh 

eerstelijk te prelegateeren aan hare dogter Leena 

Hynsminger eene somme van een hondert 

† mitsgaders de kleeden gulden van twintig stuivers het stuk † 

ten lijve van haar En in allee de verdere goederen die zij testatrice 

testatrice behorend boven het voorschreeve prelegaat met er dood 

zoo wolle als ontruimen en nalaten zal, daarin verklaard  

linne zij testatrice tot derzelve eenige en algeheel  

erfgenaamen te noemen ende te stellen, haren 

voornoemden man Anthonij Hynsminger. 

Item haar drie voorkinderen met namen Willem 

Melis, Jan Melis en Johanna Melis, bij haar 

testatrice in eerder huwelijk verwerkt bij 

Cent Melis mitsgaders haar voornoemde 

dogter Leena Hynsminger in dit haar jegenwo[...] 

huwelijk verwekt, te samen hoofd voor hoofd bij 

gelijke portien en gedeeltens en zulks ieder 

van dezelve in een kindsgedeelte, met regt  

van institutie. 

Ende ten opsigte van het versterfregt van het 

geen waar toe hun testateurs bij den anderen 

verwekt kind uit kragte dezes geregtigd zal 

verklaarden de testateuren te begereeren dat plaats 

zal hebben het zogenaamde aasdoms regt volgens 

placaat van Holland van den 18 december 

1599 gelijk zulks binnen deze provincie bij pla[...] 

van den 16 december 1735 is vrijgelaten. 

  



 

 

 

Stellende en committeerende de testateuren elkanderen 

over en weder, den eerststervende den langstleevende 

van hun beide tot voogd ofte voogdesse, over 

hunne voornoemde bij den anderen verwerkte 

dogter. 

 

Met magt als voogden of voogdessen na regten 

toekomd en speciaal met magt van assumptie 

en surrogatien. 

Alhet geen voorschreeve staat de testateuren 

verklaarden het zelve te wezen hunne testament 

en laatste wille begeerende dat het zelve zal  

bestaan, het zij als testament het zij als  

codicil of zoo het zelve na regten en costumen 

best zal kunnen en mogen bestaan. 

En verklaarden de testateuren in het cohier van het  

familie geld niet te zijn aangeslagen. 

Gepasseerd binnen de stad Tholen in presentie  

van Marinus Wagtho K.Z. en Jacobus & Leeuw 

als getuigen. 

 
               Dit merk        is bij Wouterina Pleune 

        voor haar        gewoon handmerk zelf gesteld 

 

[Marinis Wagtho] 

[Jacob De Leeuw] 

[Corn. Wagtho] 
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