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6264-263          27-12-1821 

 
 

Voor Jan Evenblij openbaar notaris 

in de residentie van Zaandam in het canton 
Assendelft en Haarlem, provincie Holland, 

noordelijk gedeelte, in tegenwoordigheid van 
den nagenoemden en mede ondergetekenden getui 

gen 
is gecompareerd Pieter Kan, herbergier, 

wonende binnen deze stad, ’t zelvde canton, 
in staat en genegen om over zijnen nalatenschap 

testamentair te disponeren en daartoe over 
gaanden heeft der zelven aan den notaris 

zijn testament opgegeven en is  door hem 
opgetekend als volgt: 

 
Ik verklaar te vernietigen alle acten 

van uitersten wil hebbende, door mij voor 

dato dezes gemaakt en gepasseert. 
 

Ik verklaar te maken en bespreken aan 
mijne tegenwoordige huijsvrouw Engeltje 

Folkersdr Visser haar leven lang gedurende, 
het zuiver vrugtgebruik na aftrek van alle 

lasten van zodanig gedeelte mijner nalaten 
schap als wat voor den wet mij toestaat. 

In diervoegen bij aanwezigheid van kinderen 
of ouders ten haaren voordeelen te disponeren 

en stel haar vrij van ’t leveren van eenige 
borg of zekerheid. 
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Nog verklaar ik dezer mijne 

huijsvrouw te noemen en stellen de 
mijne enigen en algeheele ervge 

name in alles wat ik met mijn dood enigs 

sints zal ontruimen en nalaten, niets 
daar van uitgezondert dan alleen zodanig 

gedeelte als waarover de wet mij niet 
toestaat in diervoegen bij aanwezigheid 

van kinderen of ouders ter haaren voordeelen 
te disponeren als tot .................... 

gedeelte in dat geval, voegende ........ 
worden geervd in alle gevallen met den 

titel van volkomen eigendom. 
 

Voorts benoem en stel ik dezelven mijne 
huijsvrouw tot executrice van dit mijn 

testament en verleen aan haar daartoe 
all zulke magt als aan den zodanigen 

bij den bestaanden wetten werd toegekend. 

 
En begeer eindelijk dat dit alles na 

mijn dood als mijn testament word naar 
gekomen. 

 
Gedaan en gepasseerd te Zaandam 

ten comptoire van den notaris in tegen 
woordigheid van Jan ter Laak wonende te Wormerveer, Jan 

de Roode, Pieter ter Laak, Pieter ter Laak junior wonende 
aldaer als getuijgen ten dezes vervolgens 
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den zevenentwintigsten december achttienhondert 

een en twintig. 
 

En heeft den comparant nevens den getuigen 

en de notaris na aan hen in huns bijwezen 
gedaane voorlezing de tegenwoordige at 

te getekend, welke is gebleeven onder de betrek 
king en ’t bezit van gemelde notaris 

 
    w.g.  Pieter Kan 

     Jan de Roode 
     Pieter ter Haak 

     Pieter ter Haak junior 
     Jan ter Laak 

 
      J.Evenblij 

      not publ. 


