
 
 

 
Testament Antonie Lodewijk Heijstek 
 
Ik ondergeteekende Antonie Lodewijk Heijstek .  
Openbaar Notaris te Amsterdam en wonende aldaar op de 
Warmoesgracht numero 5,voorgenomen hebbende op nieuwe over 
mijne na te laten goederen te disponeeren (1) verklaare bij deeze 
vooraf te herroepen en te vernietigen alle Testamenten en uiterste wils 
beschikkingen, welke, voor deeze door mij op eenigerlei wijze 
gemaakt of gepasseerd zouden mogen zijn. 
 
En alles nu ter beschikking zullen overgaan, zij ter inlichting voor de 
belang hebbende aangemerkt . 
Dat ik met mijne echtgenoot, vrouwe Maria Christina Elberg, buiten 
gemeenschap van goederen ben gehuwd, Dat dezelve gevolglijk ten 
lasten van mijnen Boedel te vorderen heeft niet alleen het geene door 
haar ten huwelijk is aangebracht, volgens daarvan bestaande 
inventaris of specificatie, maar ook het geene Staande Huwelijk (2) 
door haar verkregen is en op dezelfde specificatie mede staat 
aangetekend onder aftrek nochtans eener somma van Zes honderd 
Guldens, waarover zij, Staande Huwelijk met mijn toestemming 
beschikt heeft. 
 
En aangezien nu de doorhaar aangebrachte goederen door den tijd 
vergaan en niet meerder in natura aanwezig zullen zijn, zoo begeere 
ik dat aan mijn Echtgenoot de keuze zal gelaten worden om het 
beloop van het geene haar uit hoofde voormeld compenteerd (3) of 
geheel in contant geld dan met geheel of gedeeltelijk in de bij haar in 
gebruik zijnde of tot haar lijfsdracht of sieraad behorende kleederen 
lijwaten en kostbaarheden, of ook en deze goederen des inboedels, 
bedden meubelen lijwaten, Zilverwerk of wat het ook zijn moge, 
waarvan ik geene speciaale beschikking hebben gemaakt, te 



 
 

vorderen, alles volgens taxatie terwijl ik aan mijne Echtgenoot noch 
aan iemand van haare familie, iets in Eigendom legateere (4), om 
aan mijn Echtgenoot welbekende redenen. 
 
In de eerste plaats dan praelegateer (5) of make ik vooruit: 
Aan de eenigen nagelaten Zoon van wijlen mijne Nicht Antoinetta 
Louisa Sophia Heijstek, in huwelijk verwekt bij den heer Hendrik 
Antonie Hamelberg, te Amersfoort, aan de kinderen van mijn Neef 
Thomas Adrianus Heijstek, te Amersfoort en aan de kinderen van 
mijne Nicht Geertruida Philippina Heijstek, gehuwd met den 
Weleerwaarden Heer Klaas de Koning, Predikant te Zaandam, allen 
te zamen en ieder van dezelve voor een gelijk deel. Eene somma van 
vijftig duizend guldens Nederlandsch Courant geld, te beleggen en in 
of over te schrijven op een der grootboeken (6) van de werkelijk rente 
geevende schuld onder verband en tot zekerheid voor een somma van 
vierentwintig honderd guldens welke jaarlijksch of wel alle zes 
maanden voor de helft door mijne erfgenamen, doch in de eerste 
plaats van de interesten van dat kapitaal zullen moeten uitgekeerd 
worden aan of genoten door mijne echtgenoot hier vorengenoemd, 
haar leven lang gedurende, als welke som, van vierentwintig 
honderd guldens jaarlijksch, ik aan dezelve bij deeze legateerd met 
bepaling dat de legaat zal gerekend worden in te gaan drie maanden 
na den dag van mijn overlijden en alzoo van dien dag af, aan haar 
uitbetaald zal moeten worden, terwijl na haar overlijden, die zelve 
som van vierentwintig honderd guldens zal genoten worden door en 
verdeeld worden onder de in leven zijnde ouders van de genoemde 
kinderen, te weten in drie delen als de Heer Hendrik Antonie 
Hamelberg zijn leven lang gedurende de acht honderd gulden, mijn 
neef Thomas Adrianus Heijstek en na zijn overlijden zijn 
tegenwoordige huisvrouw, zoo lang er een van beiden nog in leven is, 
meede acht honderd guldens en mijne Nicht Geertruida Philppina 
Heijstek en na haar overlijden haren tegenwoordige echtgenoot hier 
voren genoemd, zoo lange een van beiden nog in leven zijn zal, de 
overige acht honderd guldens: zullen de die sommen of gedeeltens 
welk ik in voegen voormeld legateere, respectievelijk op het overlijden 
der daar mede gebore ficeerden vervallen en bij en met de kapitalen 
komen of oploopen ten voordeel van den geenen welke tot den 
eigendom geroepen zijn van het opgegeven praelegaat van vijftig 



 
 

duizend guldens en wel ieder voor het aandeel dezelve daar in 
competeerende. 
 
Aan de voornoemde nagelaten zoon van wijlen mijn Nicht Antoinetta 
Louisa Sophia Heijstek, in huwelijk verwekt bij den Heer Hendrik 
Antonie Hamelberg nog mijne zeldzame hoorne Rotting of 
wandelstok met gouden knopen daaraan zich bevinden de gouden 
kettingje. 
Aan de oudsten zoon van mijn neef Thomas Adrianus Heijstek, mijn 
gouden zak horlogie met de beide, daar aan zich bevindende twee 
gouden kettingen en twee dito cachetten. 
Aan den tweeden zijnen zoonen, mijne gouden Schoen en 
broekgespen. 
Aan de oudste dochter van mijne nicht Geertruida Philippina Heijstek 
gehuwd met den weleerwaarden Heer Klaas de Koning de juweele 
oveilletten door mij van mijne eerdere huisvrouwe nagelaten 
goederen onder anderen, overgenomen goederen, als door mij aan 
dezelve ten geschenke gegeevens geweest zijnde. 
Aan de tweede harer dochteren, mijn diamanten ring met blaauwen 
steen. 
Aan de derde dochter van dezelve mijne nicht mijn, pourtrait in 
gouden medaillon en mijne goudbeurs met de twee gouden pasjanten 
daar bij behorende doch zonder het goud of geld dat daar in mogt 
bevonden worden. 
En aan derzelver Zoon, de door mij gewoonlijk gedragen wordende 
diamanten ring van een steen en mijne gouden horloge sleutel met 
gewerkt haar. 
 
Voorts legateere ik aan mijn neef Thomas Adrianus Heijstek te 
Amersfoort, en bij zijn vooroverlijden prelegateere ik nog aan zijne 
gezamenlijke kinderen en afkomelingen bij representatie (7), alle 
mijne klederen en lijfs toebehoren, zoo van zijden, linnen, wollen als 
andere stoffen, mitsgaders (8) mijne zilveren Schoen en broekgespen, 
alsmede eene somma van zes duizend guldens van het door hem aan 
mijn verschuldigde, met bepaling dat het meerdere door hem 
verschuldigde en bij zijn vooroverlijden door hem verschuldigde, aan 
zijne kinderen of afkomelingen op derzelver erfportie zal worden 
toegedeeld en aangerekend. 



 
 

Aan mijn nicht Geertruida Philippinna Heijstek, gehuwd met den 
Heer Klaas de Koning en bij hun vooroverlijden pralegateere ik nog 
aan haare kinderen of afkomelingen bij repraesentatie eene somma 
van drieduizend guldens Nederlandsch courant. 
Aan mijnen behuwd neef de Heer Hendrik Antonie Hamelberg en bij 
zijn vooroverlijden aan zijnen zoon, bij mijn overledene nicht in 
huwelijk verwekt eens gelijks eene somma van drie duizend guldens. 
 
Aan het dochtertje van meergenoemden mijnen behuwd neef 
Hamelberg in de zelfs tweede huwelijk verwekt genaamd Maria eene 
som van honderd guldens, tot een aandenken. 
Aan ieder der twee zoonen van den heer Cornelis Petrus de Roeper, 
eene somma van vijfhonderd guldens, mede tot een aandenken. 
Aan het instituut tot onderwijs van Blinden eene somma van duizend 
guldens. 
En aan den heer Nicolaas Mulder indien dezelve op mijn overlijden 
nog aan mijn kantoor werkzaam is, eene somma van vijfhonderd 
guldens mits in de bereding mijn boedel bijzonderlijk voor zo veel de 
kantoorzaken aangaat, behulpzaam zijnde. 
In al het overige mijner na te laten goederen of bezittingen of 
bezittingen benoeme en institueere (9) ik tot mijne eenige en algehele 
erfgenamen de gezamelijke kinderen van mijn nichten & neef hier 
voren gemeld, te weeten de zoon van wijlen mijn nicht Antoinetta 
Louisa Sophia Heijstek, in leven echtgenoot van de Heer Hamelberg 
voornoemd, voor een derde gedeelte, de gezamenlijke kinderen van 
mijnen neef Thomas Adrianus Heijstek, mede voor een derde gedeelte 
en de gezamenlijke kinderen van mijne nicht Geertruida Philippina 
Heijstek, echtgenoot van de weleerwaarde Heer de Koning, voor het 
laatste of overige een derde gedeelte of dezelves respective 
afkomelingen, bij representatie . 
 
Ik verzoeke en benoeme tot executrice en executeuren (10) van mijne 
uiterste wils beschikkingen tot de beredding van mijne boedel en 
sterfhuis en tot de bezorging van mijne begravenis, mitsgaders tot de 
administratie van het prelegaat van vijftig duizend guldens, zoo 
lange der vruchten daar van voor de gelegateerde vierentwintig 
honderd guldens of een gedeelte daarvan, aansprakelijk zullen zijn, 
mijne meergedachte echtgenoot mitsgaders de Heeren Abeleven 
Verificateur (rijksambtenaar der accijnzen) bij de registratie alhier, 



 
 

wonende in de kerkstraat bij de Vijzelstraat en Cornelis Petrus de 
Roeper, secretaris der stad mitsgaders Notaris in het Kanton Naarden, 
hier voren reeds genoemd aan de welke ik alle de tot voorschreeve 
comissen eene somma van duizend guldens in contant geld. 
 
Ik begeere dat al het door mij gepraelegateerde en gelegateerde vrij en 
zonder eenigen aftrek zelve niet voor successie regten, door de 
daarmede gebeneficeerden (11) zal genoten worden. 
Al verder begeere ik dat na het overlijden van mijne echtgenoot en dat 
daar door het legaat van vier en twintig honderd guldens ten behoeve 
der in leeven zijnde der ouders van mijn gestelde erfgenamen zal 
vervallen zijn, de vruchten van de zelver respective erfportien (en alzoo 
het gepraelegateerde daar onder niet begrepen) ten voordeele van die 
mijne erfgenamen zullen komen en voor de minderjarigen bij het 
kapitaal oplopen, en in geen geval verder door de ouders genoten 
zullen worden en wordende mijne executrice en executeuren speciaal 
verzocht, om zoo veel mogelijk zorg te dragen dat de gelden welke 
aan of ten behoeven van minderjarigen op derzelver erfporties worden 
toegedeeld op het Grootboek der Nationale werkelijke schuld worden 
belegd en ingeschreeven. 
 
Nog begeere ik dat de Huishouding voor rekening mijns boedels op 
den gewoonen voet zal worden gecontinueerd, gedurende drie 
maanden na mijn overlijden . 
Eindelijk is het ook mijne begeerte dat mijn lichaam na mijn 
overlijden, edoch niet voor den zesden dag daarna, ten ware er 
overtuigende kentekenen van ontbinding zich voordien tijd op deeden, 
zal worden begraven in mijne eigene grafstede op de begraafplaats te 
Muiderberg en dat daar bij zal worden in achtgenomen het geene 
daarom trent bij eene eigenhandige Nota door mij zal bevonden 
worden te zijn, voor geschreeven. 
Aldus gedaan, eigenhandig geschreeven en ondertekend ten mijnen 
huize op de Warmoesgracht numero 5 te Amsterdam den dertigsten 
November des jaars achttien Honderd Zes en dertig . 
 
A.L.Heijstek 
 
 
 



 
 

(aanhangsel) 
 
Mijne begeerte ook nog nadat na mijn overlijden, door niemand eenig 
uiterlijk teeken van rouw zal worden aangenomen; - dat aan de beide 
bedienden der Loge la Bien Aimee, aan den bedienden der Soozeteit 
onder de Roos en aan den Bode van het Heemraadschap waarvan ik 
lid ben, mitsgaders ter dispositie (12) van de beide bewoonders of 
gebruikers van mijne twee Hofsteden onder Nieuwen Amstel, als 
mede ook van die persoonen welke ten mijnen kantore werkzaam 
zijn, en voorts van mijne dienstboden, naaister en schoonmaakster 
mede onder begreepen, ieder eene draagplaats zal worden gegeeven. 
 
Dat voor elke draagplaats zal worden gegeeven een goudstuk van 
tien gulden en nog drie gulden voor drinkgeld mitsgaders rouwband 
en handschoenen en aan de aansprekers van evenredigheid; dat als 
aansprekers gebruikt zullen worden de aan den voet dezer vermelde 
persoonen al het welke tot narigt van mijne executrice en executeuren 
is dienende en het welke ik verzaake dateren eens zal na gekomen 
worden als het bij mijn testament beschreeven was . 
 
Amsterdam 19 November 1835              

 
Getekend: A.L.Heijstek 
 
Verklaring van een aantal woorden uit de tekst: 

1. disponeeren = beschikken. 

2. Staande Huwelijk = tijdens het huwelijk. 

3. competeren = rechtmatig toekomen. 

4. legateren = bij testament vermaken. 

5. praelegateer = afzonderen en vermaken buiten de verdere bezittingen; dit deel wordt eerst van de totale 

erfenis afgezonderd, alvorens de kindsdelen worden berekend. 

6. Grootboek der Nationale werkelijke schuld = Lening aan de Nederlandse Staat [nu vergelijkbaar met kopen 

van obligaties] 

7. representatie = vertegenwoordigen . 

8. mitsgaders = alsook, bovendien. 

9. instueere = opstellen , oprichten . 

10. executrice = uitvoerder van een testament. 

11. gebenificeerden = waaraan inkomsten zijn verbonden. 

12. dispositie = beschikking 

 


