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17 juni 1829          6342-93 

 
 

Testament 

 
 

Voor Cornelis van Goor Hinloopen openbaar no 
taris in de residentie van Zaandam provincie Noord 

Holland is gecompareerd: 
 Pieter Kan Klaaszoon, buiten beroep, wonende te 

Zaandam in het twede Canton in numero 378, 
bekwaam en genegen om te testeeren, 

dewelke in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen 
zijn testament aan mij notaris heeft gedicteerd het 

welk door mij notaris volgens zijn opgave eigenhandig 
is geschreven als volgt: 

 Ik verklaar genegen te zijn om bij testament over mij 
ne nalatenschap te bepalen, zulks doende in dezen wegen. 

 Ik herroep en vernietig alvorens alle uiterste wils 

beschikkingen door mij voor dato dezes gemaakt, 
in bijzonderlijk het testament door mij op den zes 

entwintigsten december achttienhonderd een en twin 
tig, ten overstaan van de notaris Jan Evenblij 

en getuigen te Zaandam gepasseerd. 
 En als nu opnieuw disponeerende verklaar ik tot 

mijn enige en algeheele erfgenaamen te noemen en stellen 
mijne ouders Klaas kan Dirks en Jopje Zwaarde 

maker te samen of de langstlevende hunner en zulks 
in mijne geheele nalatenschap, niets daarvan uitge 

zonderd. 
 Ik benoem en committeer tot executeur van dit 

mijn testament en volgende uitersten wilsbeschikkingen 
tot bemiddelaars van mijn boedel en nalatenschap 

de voorgenoemden mijnen vader Klaas Kan Dirks en 
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mijn broeder Dirk Kan met zodanige magt en 

gezag als aan dezelven volgens de tans bestaande of nader 
in te voeren wetten kan of mag worden toegekend in bij 

zonder de magt tot geheele bezitneeming van alle mijne 

roerende goederen bij articulo duizendzesentwintig 
des regeerende wetten gemeld. 

 
Het vorenstaande aan de testateur in tegenwoor 

digheid van nagenoemde getuigen duidelijk zijnde 
voorgelezen, verklaarde denzelven daarbij te persisiteeren 

als zijne uiterste wil behelzende. 
 

Gedaan en gepasseerd te Zaandam ten kantore 
van mij notaris in tegenwoordigheid van Dirk 

Buijs, Pieter ten Haak, Jan Jukkens de Roode en 
Pieter ten Haak junior, allen wonende te Zaandam 

als verzogte getuigen en mij, notaris, na gedane voor 
lezing de minute, welke in de bewaring van mij nota 

ris gebleven is, behoorlijk getekend. 

 
 

     w.g.  Pieter Kan 
      Dirk Buijs 

      Pieter ter Haak 
      Jan J. de Roode 

      Pieter ter Haak junior 
      C. van Goor Hinloopen 

        notaris 


