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6104-56          12-03-1791 

 
Op heeden, den twaalfden Maart in den  

jaar zeventien honderd een en negentig, compareer 

den voor mij, Albert Booker, openbaar nota 
ris bij den Hove van Holland geadmitteerd, te Zaan 

dam resideerende, 
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Claas Kan, als in huwelijk hebbende Maartje Jacobs 

Leest, ter eener, 
en de gemelde Claas Kan en de heer Arent de Vries. 

De eerste als bij ’t na te melden testament gestelde en 

de laaste als by acte op den 25 february jongstleden ten 
overstaan van my notaris en getuygen gepasseerd, gesurrog 

eerdt en geadsummeerd voogden over ‘t kind van Cornelis 
Keijzer in huwelijk verwekt by Antje Gerrits Kist 

en alsoo in die qualiteit ter andere zijde. 
 

   Zijnde de gemelde Maritje Jacobs Leest 
   en ‘t kind van Cornelis Keyzer in huwelijk ver 

wekt by Antje Gerrits Kist, ieders voor de helft 
de eenige geïnstitueerde erfgenamen van 

Neeltje Rijke, weduwe Popke Schaap inga, 
docto haar testament op den 16 juny 1789, 

ten overstaan van my notaris en getuigen 
gepasseerd. 

 

De comparanten alhier woonachtig 
 

   Te kennen gevende, 
Dat de gemelde Neeltje Rijke bij haar laatste testamentair 

dispositie heeft gelegateerd aan Meindert Zalm en Maarijtje 
Hendriks voor de zomma van twintig guldens en een 

Macha....de rok (marselje?); tot haar erfgenaamen gestelt de gemelde 
Maritje Jacobs Leest en het kind van Cornelis Keijzer in huwe 

lijk verwekt by Antje Gerrits Kist en tot voogden over haar 
minderjarige erfgenamen gecommitteerd de gemelde Claas Kan 

en Pieter Zwaardemaker. 
 Dat de gemelde Neeltje Rijke op de 7e december jongstleden 

alhier te Oostzaandam is komen te overlijden, de comparant 
ter eener en de gemelde Pieter Zwaardemaker zo in paare als 

quali.. ............. den boedel hebbende aanvaard en nadat ’t lijk 

van den overledene was ter aarde besteld, derselve boedel en 
naalatenschap door publique verkoop, ontfangen der 

penningen en daar en tegen wederom voldaan en betalen 
der schulden en lasten tot lasten van deselve hebben ge 

bragt tot effenheid en liqiditeit, dat intuschen de 
voorn Pieter Zwaardenmaker is komen te overlijden, de compa 

rant ter eener, Claas Kan, by acte op den 23 februarij laast 
leden in deszelfs plaatse heeft gesurrogeerd en ............ 

geaquireerd tot voogd over ’t kind van Cornelis Keijzer in huwelijk 
verwekt bij Antje Gerrits Kist, de heer Arent de Vries 
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Dat zij comparanten geneigd en bereid waren de gemelde 

boedel en naalatenschap onder elkanderen te scheyde 
en verdeelen en verklaaren dezelve te bedragen, in contante 

penningen, ter zomma van:   ƒ 983 = 5 = 

 
Waar in mitsdien competeerd den 

eener de eene helft ten somma van  ƒ 497 = 12 = 8 
en de comparanten GG de weder ge 

deeld ter somma van    ƒ 497 = 12 = 8 
 

die dan ook alsoo aan ieder in vrijen eijgendom is 
toe en aanbedeelt geworden 

 
 Met welke voormelde scheiding en verdeling zij compa 

ranten over en weder verklaarden te neemen volkomen genoeg 
en contentement en mitsdien aan elkander te leveren 

zodanig regt, acte en eigendom, als zij dienen in ’t gemeen 
aan ieders toebedeeld hebben gecompeteerd gehad met be 

lofte van vrywaringe zoo als by scheiding van gemeen geweest 

zijnde goederen gebruikelijk is. 
  En dewijl tuschen de comparanten niets gemeen of ont 

verdeelt is gelaten, maar alles is geliquideert en afgerekend 
en een ieder deszelfs portie ............. te hebben ontfangen en 

genooten, zoo verklaren zij, comparanten elkander over en 
weder te quiteren finaal en absoluut zonder enige .............. 

onder  afstand van ‘t vorderen van eenige nadere of andere 
scheyding, herscheyding,erreur, relief .............. van alles 

geene in prejuditie dezes enigszins te stade zoude kunnen 
komen onder verband als na regten. 

 
Voorts declareer ik, notaris, dat aan my als secretaris der banne Oost 

zaanen ’t regt der collateraale successie van de naalatenschap van 
gemelde Neeltje Rijke, aan den lande verschuldigt, is voldaan en 

betaald. 

Gepasseerd te Zaandam voornoemd en presentie van 
Aris Duyvis en F van Aalburg als getuygen 

 
w.g. 

Duyvis    Arent de Vries 
F van Aalburg   Klaas Kan 

 
 

A. Booker 
Notaris Publique 


