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Testament van een persoon
Zonder fideicommissum welke beleijde
Beneeden den f 2000, te zijn begoet
Art. 51
In den naame des heeren; amen
Heden de 25 April anno 1765, zeinde donderdagh
’s avonts de klokke ruijm tien uuren,
compareerde voor mij, Hermann Ploegstert,
notaris Publiecq bij den edele Hove van
Holland geadmitteerd, te Zaandam
residerende en voor getuijge nagenaemt,
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De Eerbaare Joppie Dircks Trommels, wedu
we van Jan Kan, woonachtig alhier te Oostzaandam
in de Peperstraat. Aan mij notaris bekent,
gezondt naar de ligghaame, haar verstant
en uitspraake wel magtigh, soo claarlijk
bleek. Dewelke uit overweginge van de
zeekerheit des doodts en de onzekeren
teidt van dien, verklaarde te raade
geworden te zein, omme van haare na
te laaten goederen uit vrije wille
naar christeleike recommandatie van
ziel en ligghaam en na herroeping
en teniet doenning van alle
voorgaande testamenten, codicillen
en andere soorten van uitterste
willen, ten deessen te disponeeren.
Daar op dan voortgaande:
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De testatrice verklaarde te willen ende te begeeren dat
indien haare jongste zoon zal hebben bereijkt de ouwer
dom van feijffentwintig jaaren, of eerderen huwe
leijken staat of bekoomen emplooij, dat als dan haar
nalatenschap zal worden geerft ende gedeelt bij
haare na te laaten kinderen ende bij derzelver voor
overleijden bij hunne afkoomelingen bij plaatsvullin
ge volgens ‘s Noorthollands versterfrecht. Alle nog
thans met deesse naarvolgende conditien en bepaalingen.
De testatrice begeert dat, indien op haar overleiden
mogte bevonden worden dat haare jongste zoon
nogh onmondig of ongetrouwt of zonder emploij
was, dat als dan haare gansche nalatenschap zal
moetten blijven onder haare lijfs erfgenamen, gemeen
en onverdeelt, tot der teit toe dat haars testatrice
jongsten zoon zal zijn gekoomen tot zijn mondigen
daagen of eerder huweleiken staat of emploij.
De testatrice begeert dat bij haaren kinderen genaamt
Geertje, Louwrens, Dirck, en Claas Jansz Kan bij ijder
van hun vooraf, voor allen deellings, bij prolegaat
zal worden genooten en getrockken een ordenteleik
bedt met zijn toebehooren.
Dogh indien Claas Jansz Kan op haare testatrices
overleiden nogh bevonden zal worden bij de testatrice
te hebben ingewoondt, soo wilde de testatrice dat als
dan bij der zelven Claas Jansz Kan nogh alleen
voor allen deellings, bij prolegaat zal worden genooten
en getrockken een ordenteleik pack, kleedt. Soo en
in diervoegen als haare testatrice andere soonen
tot hun uitzet hebben genooten zonder meer.
De testatrice sommeert ende gebiedt aan haare kinde
ren met naam Pieter, Louwrens, Dirck en Geertje
Jansze Kan, dat bij aldien op haare testatrice overleiden
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Claas Jansz Kan nogh onmondigh, ongetrouwt en
zonder beroep te zein mogte bevonden worden, dat zij
lieden alsdan Claas Jansz Kan naar hun vermogen
in deszelfs onderhouwt zullen ondersteunen;
De testatrice wil ende begeert dat allen de gouwde
en zilveren ciragien dewelke haare jongste zoon in
eijgendom is hebbende, niet aan hem in enige reekening
zal moogen verreekent worden, maar in vollen eijgendom
aan dezelven haare zoon zal moetten gelaatten worden.
De testatrice legateert maakt en bespreekt haare
daaggeleikse wollen kleederen, naar haar testatrices over
leiden, dewelke tot haar ligghaams gebruik daaggeleiks
hebben behoort, zonder meer aan haars testatrices
suster genaamt Dievertje Dirks Trommel
De testatrice stelt tot executeur van dit, haar
testament, tot directeur van haar sterfhuijs en
tot besorger van haar begraaffenis, tot voogden
over haare minderjaarige erfgenaam of erfgenamen,
en tot administrateur van derzelver goederen
aan, te stellen de heeren Jacob Oostwoud en Willem
van Orden, woonagtigh alhier te Oostzaandam. Geevende
aan dezelven executeur, voogden en administra
teur soodanige magt en gezagh als zij van
nooden hebben en wel insonderheijt en in alle
gevallen met vollen magt van assumptie en
surrogatie ten uiteijnde toe, onder eerbiedige uit
sluitinge van de weeskamer van den banne van
Oostzanen van de plaatse der sterfhuijse en
van allen anderen.
De testatrice verklaarde aan haar de magt te
betrouwen om na dato deesses, bij haars naam
onder toe kenningh in de grosse deesse dit testa
ment te moogen veranderen, vermeerderen, ver
minderen, geprolegateerde en gelegateerde te
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verniettigen, andere voogden, executeur, directeur
en administrateur aan te stellen, soodanigen
naadere schikking bepaalingen en maakingen
te moogen doen als zij te raade worden zal.
Willende ende begeerende dat van die zelfden
cragt en waarden zal moetten worden gehouden,
even en als waarden zulks in deessen woordeleik
vervat
Naar voorleessinge verklaarde de testatrice ’t voore
staande te wezen haare laatste wil met begeerte
dat ’t zelve stant zal grijpen als testament,
of als codicil.
Dat aldus persisteerde den compatrice mijn
notaris, in presentie van Hendrik West
hoven en Willem Claasz Reurik als versogten
getuijgen.

dit is het
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merck van de testatrice Joppie Dircks

Trommels Door haar selve gestelt alzoo
zij verklaarde niet te kunnen schrijven
w.g.:

Henderik Westhoven
Willem Klaasz Reurixsz
H Ploegstert
Notaris publique

