








Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1998. - Dl.18 70 1766 compareerden voor mij Dirk Oskamp, Notaris 's Hoofs vanUtrecht, binnen Utrecht residerende en bij d'Ed.Groot AchtbareHeren Borgemeesteren en Vroedschap derzelver Stad geatmi-teerd, en voor Jacobus De Graaff en Theodorus Koppen alsgetuiygen, Den HoogWelGeboren Heere Gijsbert Franco BaronDe Milan Visconti, Heere van Hinderstein Etc. Etc, en DeHoogWelGebore Jonkvrouwe Alexandrina MagdalenaBaronesse De Milan Visconti, Broeder en Zuster, mij Notarisbekend. Den Heer Comparant met ons gaande en staande, en deJonkvrouwe comparante wel swakkelijk, dog mede gaande enstaande, beijden hun verstand en memorie volkomen magtig engebruijkende, als ons Notaris en getuigen opentlijk bleek, enexhibeerde de comparanten dit besloten papier met een zwartezijde draad toegenaaijd, en op vier plaatzen met het signet van decomparanten en swarten lakke verzegeld, met verklaring dat inhet zelve is begrepen hun lieder testament en uijterste wille,welke zijlieden uit kragte van den octroije daar inne geroerdgemaakt, mitsgaders met des Heer comparants hand op zegelgeschreven hebben, zijnde door beiden de comparanten duijde-lijk nagelezen en ondertekend, hebbende de comparanten zig totdit

instrument gerefereerd bij hunne opene dispositie, op hedenvoor mij Notaris en getuigen gepasseerd, begerende de compa-ranten, dat de inhoud van dezen testamente na dode van delangstlevende van hun beide, zal worden agtervolgd, en volko-men effect sorteren, 't zij als testament, codicil of andere soortevan laatste dispositie, zo als het zelve na regten best zal kunnenbestaan; verklarende de comparanten hunne wil en begeerte tezijn, dat dit testament ten eersten na het overleiden van denlangstlevende der comparanten zal worden geopent en om zulksdoor Notaris en getuigen te laten doen, authoriseren de compa-ranten daartoe bij dezen Mejuffrouw Jacoba Johanna Guitton,Dogter van den Wel.Eerwaarde Heer Marcus Guitton, Predicantin De Waalsche gemeente te Maastricht, zonder daar inne doorimand te worden belet direct of ondirect, en is deze door denHeer en Jonckvrouwe comparanten en de voornoemde getuigen,benevens mij Notaris ondertekent binnen Utrecht, ten Huijze vande comparanten op dato voorschreve. Was getekent Milan Visconti, A.M. De Milan Visconti, J.D.Graaff, T. Koppen, 1766. Dirk Oskamp, Notaris 1766. Volgt de dispositie zelve: Wij, onderschreven Gijsbert Franco Baron De Milan Visconti,Heer van Hyndersteijn etc. en Alexandrina Magdalena BaronesseDe Milan Visconti bij onze

mutuele testamente op heden voorden Notaris Dirk Oskamp en getuigen gepasseerd, ons gerefe-reert hebbende tot deze onze belotene testamente, welke wijwillen dat na dode van de langslevende van ons zal stand grijpen,hebben tot voldoening van het zelve, in krachte van den octroijebij gem. testamente gemeld, goedgevonden dienvolgens bijdezen te disponeren, in maniere als hier na beschreven staat.Confirmerende als nog den zelven testamente, excluderen wijvooraf en in alle gevallen, allen zullen die na dode van de langst-levende van ons ab in testato of uit hoofde van eenige voorgaan-de making, tot onze nalatenschap zouden vermeijnen gerechtigtte zijn of zich daar mede zouden willen en trachten te bemoeijen.Voorts legateren wij te zamen voor het geheel, en ieder in hetbijzonder voor de helfte, na dode van de langstlevende van onsbeijden, aan de perzoonen hier na beschreven, gelijk agter dennaam van ieder uitgedrukt staat. Aan de twee zoonen van den Heer Raadsheer Mr Nicolaasvan Haeften, bij Vrouwe Ida Comelia van Buijten hem in huwe-lijk verwekt, ieder eene somme van Vijf Duijzent Guldens aanobligatien. Aan den Heer Adriaan Comelis van Haeften, zoon van wij-len den Heer Raad in de Vroedschap, Jan van Haeften, eeneHofstede in Benschop aan de Zuydzijde met haar getimmerte en12

Mergen, nevens en daarboven nog 5 Mergen en 10 Mergenaan de Noordzeide, dus groot te samen negen en twintig MergenDrie Honderd Roeden, zo als die Hofstede tegenwoordig inhuure wordt gebruikt bij Adrianus Langerak; Item nog deHuijzinge op de voorszeide, 10 Mergen aan de Noordzeide staan-de, en eyndelijk eene somme van Vijf Duizend Guldens om voor-noemde somme te gebruijken tot het timmeren van eene woningtegen de voorgevel van de Huijzinge bij Adrianus Langerakbewoond, of waartoe anders zal komen goed te vinden. Aan Mevrouw Meijen, geboren Wijburg zodanige obligatienten laste dezen Provincie, te samen uitmakende een capitaal vanVijf Duizend Guldens als onse hier na te stellen erfgename totvoldoening daarvan zal goedvinden te emploijeren, welke obli-gatien na dode van genoemde Mevrouw Meijen zullen komen tedevolveren op haren zoon Jan Meijen bij de Heer ComelisMeijen in echte verwekt, en bij vooroverlijden van dezen, harenzoon Jan Meijen, op eene der twee voor dochters van den HeerComelis Meijen, hier na te noemen, welke zij. Mevrouw Meijen,daartoe preferen zal. Aan den Heer Jan Jacob Meijen, Clerk ter Secretarije dezerProvincie, en aan mevrouw De Ruever en MevrouwLuchtermans, bijden geboren Meijen, en alle drie tesamen voor-kinderen van genoemde

Heer Comelis Meijen, ieder eenesomme van twee Duizend Guldens aan obligatien, mede terkeuze en schikking van onze erfgename als boven. Aan den jongsten zoon van meergenoemde Heer ComelisMeijen, Jan Meijen, bij Vrouwe Wijburg in echte verwekt, eenesomme van tien Duizend Guldens aan obligatien op dezeprovincie, ter keuze en schikking van onze erfgename, van welkeobligatien de jaarlijkse renten zullen worden gebruijkt tot zijneopvoeding als anders, tot dat hij Jan Meijen zal wezen meerder-jarig geworden, wanneer hij met voornoemde somme, als metzijn eijgen goed, naar welgevallen kan handelen.Aan Mejuffrouw Arens van Juchen, dochter van wijlen den HeerLieutenant Collonel Arens van Juchen, aan Vrouwe Meijen inechte verwekt, eene somme van tien Duizend Guldens aanobligatien op deze provincie, ter keuze en schikking van onzeerfgename als boven. Aan de Diaconie scholen alhier te Utrecht, eene somme vaneen Duizend gulden. Aan het Oude Mannen en Vrouwen huijs mede alhier, ookeene somme van een Duijzend Guldens. Aan het Fonds van de Weduwen van de Walsche en FranschePredicanten, eene gelijke somme van een Duizend Gulden.Aan den kamerdienaar van mij, testateur, die bij het overleidenvan de langstlevende, bij dezelve nog zal in dienst zijn, eenesomme van twee

Duizend Guldens aan obligatien, mede terkeuze en schikking van onze erfgename, als boven. Aan de verdere domestiken die bij het overleiden van delangstlevende zullen in huijs zijn, en niet bij de eerstnavolgendevervaarteid staan uit de huur te gaan; den Tuynier, maar niet denTuyniersknegt, daar onder begrepen, eene somme van vierduy-zent Guldens tezamen om die onder den anderen egaal te verde-len.






