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      Testament van Echtelieden 

die verklaarde beneeden ƒ 2000 
 gegoed te zijn en is hier in geen 

 fideicommis
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Op heden den tienden Maart in den 
jare zeventien honderd vier en negentig, 

compareerden voor mij, Albert Booker, openbaar 
notaris, bij den hove van Holland geadmitteerd, 

te Zaandam residerende: 
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Klaas Kan en Jobje Zwaardemaker, echtelie 

den, te Oostzaandam woonachtigh, 
 

Bequaam en geneegen omme over hunne natelatene 

goederen te disponeeren en verklaarde naar herroeping en 
vernietiging van alle voorgaande testamenten, codicille 

en enige andere acten kragt van uijterste wille 
hebbende, hun testament te maaken en koomende ter disposi 

tie, 
verklaarde zij testateuren, elkander over en weder, 

de eerststervende de langstlevende van hun bijde, 
te stellen en te institueeren tot zijn of haar enig 

en algeheele erfgenaam en dat in alles wat de 
eerststervende zal nalaten, niets uijtgezonderd. 

 
Maar, dat in gevalle kind of kinderen uijt dit huwelijk 

verwekt, op t overlijden van de eerststervende in 
leeven werden bevonden, de langstleevende die orden 

telijk zal opvoeden en grootbrengen, mitsgaaders doen 

onderwijsen in t geen deselve zal dienstig oordeelen 
en wijders aan elk kind dat mondig werd of komt 

te trouwen, uijzettinge te geeven na gemoede zoveel of 
wijnig als de langstleevende zal vermeenen te zijn 

verpligt en met den kind of kinderen gedrag 
verdient te weezen, al ’t welk de gemelde kind 

of kinderen zal verstrekken in plaatsen en 
tot voldoening van de legitime portie haar 

na regten competeerende als waarin de eerstster 
vende deszelfs na te laten kind of kinderen tot 

meede erfgenaam of erfgenaamen 
institueert bij deezen en verder niet. 
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Voorts hebben zeij testateuren, ook de langstleven 

de van hen bijde gecommitteerd tot executeur of 
executrice van dit testament, mitsgaders tot enig 

voogd of voogdesse over haaren na te latene kind of kin 

deren en tot administrateur of administratrice van 
derselven goederen met zodanige magt en gezag als 

daar toebehoort of gegeeven worden kan ook tot assump 
tie en surrogatie en specialijk in cas van vertrouwen 

dat de langstleevende als dan zal moogen verkie 
zen en aanstellen zodanige persoon of persoonen 

’t zij vriende of vreemde om over ‘t te doen bewijs 
in der minderjaarigens naam te staan als dezelve 

zal goed vinden zullende egter onder de 
langstleevende verblijven zonder enig borg of ze 

kerhijd te stellen tot dat de gemelde kind of kinderen 
meerderjaarig of getrouwt zijn, mits die voor hen zorgt en 

zolange opvoedende naar behooren. 
Doch in gevalle hij, testateur, de eerstervende is, zonder achterlating 

van kind of kinderen, verklaarde zijne ouders ofte die van hem in 

leven is, tot zijn meede ervgenaamen of ervgenaamen te institueeren 
in derselver legitime portie. 

 
Wijders verklaarde zij, testateuren, zo ten ersten 

als laasten dood, uijt hun boedel ........... 
uijt te sluijten der heren weesmeesteren zo hier 

als elders. 
Gepasseert te Zaandam voornoemd in presentie van Teunis 

Duijvis en Willem Sommelijn als getuijgen. 
 

   w.g. Klaas Kan 
   Jopje Zwaardemaaker 

T Duijvis W Sommelijn 
 

A. Booker 
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Op heden den vierden februarij 

1800 een enveertig; is aan ons 
Griffier bij de Arondissements regtbank te Haarlem 

geëxhibeert degrosse van boven 

staand testament waarop 
gesteld stond de navolgende 

quitantie 
 

 geregistreerd te Haarlem de 
 eersten februarij 1800 eenen 

veertig, deel tweeenveertig 
folio honderd zevenen negentig 

rechts, vak een, ontvangen voor 
regt twee gulden veertig cents 

met de 38 opC, drie guldens 
een en dertig en een halve cents 

vier bladen 
En is dezelve door ons alhier overgeschreven 

 

   w.g. ???? 


