
Testament van Hendrik Gerritsen  (1846)  

  

  

Voor mij Gesinius Pliester  Notaris ter standplaats Zevenaar, in het 

arrondissement Arnhem, provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der beide 

nagenoemde getuigen  

   Is verschenen Hendrik Gerritsen, zonder beroep, wonende op het Zand, in de 

Gemeente Huisen, op de hofstede de  Valom.  

  Dewelke ten overstaan van mij Notaris, in tegenwoordigheid der beide getuigen zijnen 

uitersten wil heeft verleden, die ik in duidelijke bewoordingen heb geschreven, zoo als die 

zakelijk aan mij door den erflater is opgegeven en hier volgt:  

   “Ik begeer, dit jaarlijks op mijnen sterfdag ten eeuwigen dagen in de kerk der 

Roomsch Katholijke Gemeente te Huissen een jaargetijde met zingende dienst voor de 

rust mijner ziel zal worden gehouden, en dat tot vinding der kosten daarvan dadelijk na 

mijn overlijden door mijne erfgenamen aan de kerk der voorseide gemeente eene som van 

honderd gulden zal worden afgegeven, die door het kerkbestuur behoorlijk rentbaar moet 

worden gemaakt, en waarvan de renten jaarlijks aan den tijdelijken pastoor dier Gemeente 

zullen worden uitbetaald.  

   Ik legateer aan mijnen Neef Hendrik Peters, landbouwer, wonende onder Groessen, 

zoon mijner zuster Maria Gerritsen eene somma van duizend gulden.  

  Ik benoem tot uitvoerders van mijnen uitersten wil mijnen broeder Theodorus 

Gerritsen, wonende aan den Karbrug onder Huissen en mijnen Neef Hendrik Peters 

voornoemd, die ik het bezit mijnen nalatenschap toekenne.  

   Overigens wil ik dat mijne nalatenschap volgens de wet worde verdeeld en genoten.  

  Deze uiterste wil in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven en terstond in 

geschrift gebragt zijnde, is door mij  Notaris in tegenwoordigheid der getuigen 

voorgelezen, en na die voorlezing is door mij in dezelfde  tegenwoordigheid aan den 

erflater afgevraagd, of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat.  

   Waarvan akte gedaan en verleden ten kantore van mij Notaris den derden maart 

achttien honderd zes en veertig, in tegenwoordigheid van Gerardus Heijmen, bode, en 

Antonius Everhardus Heijmen, schrijver en knecht, beide wonende te Zevenaar en ten 

deze verzocht als getuigen, die zoowel als de erflater aan mij Notaris bekend zijn en die 

met de erflater en mij, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben ondertekend.  

                            

   H GERRITSEN  

G Heijmen  

A E Heijmen  

G. Pliester, Not.  

  

(In de marge:) Uitersten wil – Repertorium no 30 – 3 maart 1846  

Overleden te Huissen, 11 april 1862  

  

Geregistreerd te Zevenaar den zeventiende April  1800  twee en zestig deel 29  folio 18 

verso vak 8 emblad zonder renvooi. Ontvangen voor regt F 2,40 voor 38 opcenten F -,91 

zamen drie gulden een en dertig en eene halve cent  
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