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Uitkoop van erfenis beneden
ƒ 1000

Op heden den zeven
en twintigste februari
in den jare agtienhonderd drie,
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compareerden voor mij Albert Booker open
baar notaris bij den hove van Holland gead
mitteerd, te Zaandam resideerende,
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Pieter Kan weduwnaar en in gemeenschap
van goederen getrouwd geweest met Neeltje
Bakker ter eener,
Aafje Steenraad, weduwe Dirk Bakker,
Jan Dirksz Bakker,
Pieter Swart, als in huwelijk hebbende Aleijd
Bakker
Claas Duijn, als in huwelijk hebbende Aaltje
Bakker. Zijnde zij, Aafje Steenraad, de moeder
en zij, Jan, Maritje en Aafje Bakker de
broeder en zusters en mitsdien de eenige erv
genamen als in testate van de gemelde Neeltje
Bakker en alzo te zamen ten andre zijde
De comparanten, te Oostzaandam woonachtig,
te kennen gevende,
dat den comparant ter eener, Pieter Kan,
en de gemelde Neeltje Bakker, in der tijd
echtelieden in gemeenschap van goederen zijn
getrouwd geweest, de voornoemde Neeltje Bakker,
zonder enige testamentaire of andere uiterste wil
lens dispositiën te hebben gepasseerd
is komen te overlijden en mitsdien de comparanten
ter andere zijde tot haare ervgenamen, ab intestato,
heeft nagelaten, dat hij, comparant ter eener
zijde, aan de comparanten ter andere zijde heeft
gegeven behoorlijke en volledige opening van
den gemeenen boedel van hem comparant ter
eener en zijne gemelde huisvrouw, zij comparanten
ter andere zijde daar meede volkomen genoegen
hebben genomen, ’t maaken en leveren van staat
en inventaris aan den comparant ter eener zijde
hebben geremitteerd.
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Dat zij comparanten ter eener en andere zijde,
overgegaan tot eene generaale uitkoop, nopens
den gemeenen boedel van den comparant ter
eener en zijner overleden huisvrouw en dienvolgende
met elkander zijn gecontracteerd en overeengeko
men:
dat den comparant ter eener, Pieter Kan in
vrijen eigendom zal blijven behouden alle de
goederen, roerende en onroerende, met uitzondering
van ’t zo even te meldene, tot den gemeenen boedel
van haar comparant ter eener en zijne overledene
huisvrouw behoord hebbende, dus dat hij compa
rant ter eener tot zijn lasten is neemende alle
de schulden en lasten tot lasten des voorgemelde
gemeenen boedel zijnde, met belofte om de com
paranten ter andere zijde deswegens ten allen
tijde te zullen indemneren en bevrijden.
Dat daarentegen de comparanten ter andere zijde
zullen genieten alle de kleedenen zo van zijde,
linnen, wollen en andere stoffen, mitsgaders
goude, zilveren en andere ciragien ten lijve en gebruike
van hun comparanten ter andere zijdes dochter
en zuster Neeltje Bakker, gediend en behoord
hebbende en alle ‘t welke zij comparanten beken
nen te hebben ontvangen en genoten, derhalven
verklaarden niets anders of verder ter zake .....
ten lasten van den comparant ter eener zijde te
................ te hebben, maar hem dienaangaande
volkomen te quiteeren onder expresse renunti
atie van relief en onder wederzijds verband als na
rechten.
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Gepasseerd te Zaandam voornoemd in presentie
van Willem Sommelijn en Cornelis Ouwejan
als getuigen
w.g.
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