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Testament van man en 

vrouw, dewelcke verklaarden 
beneden de 2000 guldens 

gegoed te zijn, zonder 
fideicommis. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     Op den 15 octo 

ber 1797 
compareerde voor mij 

Jan Evenblij openbaar 
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bij den edelen hoven 

 

van Holland geadmit 
teerd en ten Zaandam 

residerende nota 
ris, ter praesentie 

van de nagenoemden 
getuijgen 
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Jan Klaasz Kan en Trijntje Barends, 

 
echtelieden wonende te Oostzaandam, 

dewelke met vernietiging van alle 

voorgaande acten kragte van uijtersten 
willen, hebbende, vrijwillig van hunne 

nalatenschap disponerende, verklaarden: 
 

Den eerst stervende, de langstlevende 
 

zijne ofte haren eenigen en algeheelen 
ervgenamen ofte ervgenaam, in al ‘t 

geen desselvens eerststervenden met 
een dood eenigsints zal komen te 

ontruijmen en na te laten met 
het volste recht van ervstellingen, 

dat den langstlevende verpligt 
blijven in de na te laten kind ofte kind 

eren, aan den anderen verwekt, behoor 

lijk op te voeden en groot te maken, 
tot dat deszelven meerderjarig of gehuwd 

zijn en dan deszelve kind ofte kin 
deren zodanig te doteren en uijt te 

zetten als derselven langstlevende 
in goeden gemoede, na staat en 

gelegentheijt des boedels zal oordelen 
te behoren. Zulks in voldoening en 

ten minsten in mindering der legitime 
positie der gemelde kind ofte kinde 

ren rechtens in de nalatenschap 
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hunner kinderen competerenden. 

En waarin deze eerststervende 
deselve en bij vooroverlijden dezes elk 

wettig zoude in deze verworven plaatse 

tot meden ervgenaam ofte ervgenamen 
gesteld.En indien __ __ __ den eerstster 

vende der testateure kinderloos komt te overlijden 
zo verklaarde den overgeblevene denselven zijner 

of haaren ouders, dan levende tot zijn of haar 
mede ervgenaam of ervgenamen  te stellen 

in de legitieme portie. 
   # 

Stellende de eerststervende den 
langstlevende aan tot voogd often 

voogdesse over aan den 
anderen verwekten en minderjarig 

na te latene kind ofte kinderen,mits 
gaders tot administrateur of admi 

nistratrice over derselver te verkrij 

gene goederen met zodanige 
ampelen magt en gezag als aan 

voogd en administrateurs rechtens 
toekomt en gegeven kan worden. 

Als mede met magt van assumptie 
en surrogatie telkens met gelijke 

maat, tot den eijnde toe. En 
zulks met eerbiedigen seclusie van 

den edelen weeskamer der Banne van 
Oostzanen ofte die ter plaatse 

 
# Zijnde deze ervstelling egter ten opzigte van alle andere, niets anders 

aangegaan, van onder den specialen conditie dat indien den langst levende der 
testateuren zonder agterlating van zaad uijt dat huwelijk verwekt off zonder 

een tweeden huwelijk te hebben aangegaan, komt te overlijden. In dat geval 

als ’t gene testateuren ........... onder als in .......... metter dood zal komen te 
ontruijmen en nalaten zal moeten worden genoten worden voor de ene helft 

bij de naaste ........ en erfgenamen van de testateur en voor de andere helfte 
dan tweedens is voor wederhelft bij was van der testateuren ..... voegen 

zullen worden bevonden de naasten
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des sterfhuijzes  

’t gene voornoemd staat verklaarden 
de testateurs na duijdelijke voor 

lezinge te zijn, hunne laatste 

uijtersten willens met begeerte 
dat ’t zelve als testament ofte 

codicil zal worden nagekomen. 
 

Gepasseerd te Zaandam ten overstaan 
van Johan Frederik Christiaan Brok 

en Pieter Roeloff Brok als getuijge 
 

wg. Jan Klaasze Kan 
Trijntie Barends 

J.F.Ch. Brok 
P.R. Brok 

 
 

  J.Evenblij 

  nots publ. 


