16 juli 1810

6288-12

Dit zegel van vier stuivers
behorende het hieraan geannexeer
de van twee guldens en tien stui
vers behooren beiden tot het
volgende contract
en
procuratie ad negotie
Op den zestienden
van de Hooimaand des jaar
achttienhonderd en tien
compareerden voor mij,
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Jan Poorte Dozij, Koninklijk
notaris van Holland te Oostzaan
dam te residerende, in tegenwoor
digheid van de na te noemen getuigen:
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de heren Willem van Orden
Jan Warnar Köhne en Willem
van Aken, in qualiteit als overlieden
van het brandcontract in den jaar
1728, ten overstaan van den notaris
Quintijn van der Ven en getuigen
te Zaandam gepasseerd.
Voorts de heeren Huibert van den Stadt als
gemagtigde van zijnen vader den heer Engel van de Stadt,
Bernardus van der Meer, Cornelis
Broker, Huijbert Baljet voor de weduwe J. Baljet, Jan
Zwaardemaker, Klaas Kan Dirksz, Pieter
de Vries voor Jan G. de Vries
Jan Grootjes, Pieter Nagel in qualiteit
als kerkmeester des Roomschen Katho
lijke Gemeente alhier, Gerrit Metze
laar, Baltus Hendrik van Ree,
Pieter van Dort, Pieter Kist in voor Frederik Cardinaal,
Claas Noomen en Gerrit Muller.
Gezamenlijk uitmakende de nog over
geblevene leden van hetzelven brand
contract.
De comparanten te Oost- en Westzaan
dam woonachtig, doch thans allen
alhier present
Te kennen gevende dat het voorn
brandcontract door vermindering
van leden en andere bijkomende
omstandigheden, zoodanig is komen
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vervallen, dat het zelve niet wel langer
in stand kan worden gehouden.
Waarom zij, comparanten, met de anderen
waren gecontracteerd en overeengekomen
om het voorgemelde brandcontract
te dissolveren, zoo als hetzelve gedis
solveerd wordt bij dezen.
Dat dienvolgende de comparanten
voorts met elkanderen waren gecon
tracteerd en overeengekomen om de
effecten tot gemelde brandcontract
behoord hebbende en nog voorhanden
zijnde onder de gemelde
heeren Willem van Orden, Jan
Warnar Köhne en Willem van Aaken
te laten berusten ten einde de intresten
van deszelve te ontvangen en voorts
zoo ten inschrijving op het grootboek
als anderszins te handelen, zoo als
zij zullen vinden te behooren, waartoe
hun Ed. bij dezen gegeven wordt speciale
procuratie en qualificatie.
Zullende verders over den verkoop
van dezelve nog nader door de gezamen
lijke comparanten met hun
en elkanderen worden geconfereerd en
geconcludeerd.
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Terwijl eindelijk de dessolutie van
dit brandcontract verstaan zal worden
ingegaan te zijn op heden dato van het
ondertekenen en passeren dezes.
Ter nakoming van hetgene
voorn staat verklaarden de heeren
comparanten te verbinden hunnen personen
en goederen dezelve zonder renunciatie
van relief, stellende hun bedwang en
executie als naar regten.
Gepasseerd te Oostzaandam voorn
in de tegenwoordigheid van de heer Jacob
Munnikhuijsen en Simon Klaasz Heijn
als getuijgen
w.g. (onder meer)
Klaas Kan Dirksz
J.P.Dozij
notaris
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