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In den naame des Heeren,
Amen
Heden, den een en twintigsten september
Anno 1765, zeijnde saterdag voor de
middag, de Clokke halff twaalff
uuren, compareerden voor mij Hermanus
Ploegstert, notaris Publiecq, bij den
Edele hove van hollandt geadmit
teert, te Zaandam residerende en
voor de getuijgen nagenoemt

21-09-1765
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De Eersaame Lourens Jansz Kan ende
de Eerbaare Maartje Pot, echtelieden,
woonachtigh alhier te Oostzaandam op ‘t
Boogertpadt, aan mij notaris bekent.
Zijnde den testateur onpasseleik ende
de testatrice sieck te bedde leggende,
beijden hun verstant, memorie en uit
spraaken wel magtigh en gebruijkende,
soo claarleijk bleecq, dewelke uit over
weeginge van de zekerheit des doods
en de onzekere teidt en uure van dien,
verklaarden te raaden geworden te zein ommen
van hunne naar te laatene goederen, uit vrijje
en onbedwongene willen naar Christeleike
recommandatie van hunne zielen en ligghaamen
en naar herroeping en te niet doenning
van alle voorgaande testamente, codicillen
en andere soorten van uiterste willen,
die zeij, t zij te zaamen, alleen of ijder
afzonderleik met ijmandt anders buijten
weetten van den ander voor dato deesses
eenigsints zouwden moogen hebben
verleeden en gepasseert houwdende alle
dezelven en geen van dien, uitgesondert,
voor nul crachteloos en van onwaarden,
te deessen te disponeren.
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Daarop dan voortgaande
soo verklaarde de testateuren, den een den andere
ende over sulks de eerststervende de langstleeven
de van hun beijden te nomineren en institueren
tot zijn of haar eenigen en universeelle erfge
naam in alle de goederen die de eerst ster
vende met ter doods ontruijmen en agterlaten
zal. Geene van dien uitgesondert met volle
recht van institutie off erfgenaamstelling,
dogh bij aldien de eerststervende der testa
teure, kint, kinderen of afkoomelingen
van dien komt na te laaten, alsdan soo
stelt en institueert de eerststervende
zijn ofte haare na te laatene kint, kinderen
of afkomelingen van dien bij plaatsvul
linge tot meede erfgenaam of erfgenamen
in de zuijvere legitime portie dezelve,
naar rechten toecoomende zonder meer.
Weijders verklaarden de testateure den een den
ander en oversulks de eerst stervende de langst
leevende van haar beijden aan te stellen tot
onafhankeleike voogdt of voogdtesse
over alle de minderjaarigen kint, kinderen
bij elkanderen verweckt en door de
eerststervende bij de langstleevende van
hun beijden in het leeven naar te laatten,
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mitsgaders tot administrateur of admini
stratrice van derselven goederen met soodanige
magt en gezag als aan voogden en admini
strateurs naar rechten bij testament kan en
vermag gegeeven te werden en wel insonder
heijt met de magt van assumptie en
surrogatie ten uijteijnde der voogdijje en
administratie toe.
En omme ten overstaan van de soodanigen bijgenoomene
voogt ofte voogden, op het ter herhuweleik gaan van den
langstlevende ten behoeven van derselven kint of kinderen
te bewijssen en dat dien bewesene goederen of penningen
tot den monidigen dagen, huweleike ofte andere geappro
beerde staate toe onder derselven langstlevende der testa
teuren in dien qualiteit zullen moetten blijven berus
tend. Alle onder uitdrukkeleike uijtsluijtinge van den
weeskamer van den banne van Oostzanen van de plaaste
des sterfhuijses en van allen anderen.
Den testateur verklaarde dat bijaldien hij de eerststervende
quam te zijn, zonder agterlating van kint, kinderen of
afkoomelingen van dien, als dan en in dien gevalle zijn
moeder tot zijn meede erfgenaam te nomineren en institueren
in deszelfs zuijveren legitime portie haar naar rechten
toecomende, met volkoomen recht van institutie of
meede erfgenaam stellende.
De testatrice verklaarde geen ouwers in het leeven te hebben.
‘t Voorenstaande door mij notaris aan de testateuren duijde
leik van woorden tot woorden voorgeleesen zijnde soo
verklaarden dese testateuren den inhouwde deesses wel
verstaan te hebben en ’t zelven te weessen hunne laatste
en uittersten willen, met begeertens dat ’t met een
ijders van hun beijden doodt effect sorteeren zal
als testament of als codicil.

5
Dat aldus passeerde ten huijse van de
testateuren voor ’t siekbedde van den
testatrice in presentie van Gerrit Blok
en Cornelis Woudenberg,
als versogten getuijgen
w.g. Lourens Jans Kan
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Dit is ‘t
merck van Maartje Pot de
testatrice in deessen door haarselven
gestelt alsoo zij verklaarde niet te
kunnen schrijven
Gerrit Blok
Krelis Woudenberg

H.Ploegstert
not:publ

