21 april 1830

van Goor Hinloopen Zaandam 71

Testament Nr 71
Voor Cornelis van Goor Hinloopen, openbaar notaris
in de residentie van Zaandam, provincie Noord-Holland,
is gecompareerd:
Aagje IJdenberg, echtgenote van Dirk Kan Klaasz.
van beroep scheepstimmerman, wonende te Zaandam in het
eerste Canton op het Geldeloze Pad,
bekwaam om te testeeren,
dewelke in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen
haar testament aan mij notaris heeft gedicteerd, hetwelk
door mij notaris volgens haar opgave eigenhandig is ge
schreven als volgt:
Ik verklaar genegen te zijn om bij testament over mijne
nalatenschap te bevelen, zulks doende in dezen voegen.
Ik herroep en vernietig alvorens alle testamenten en
andere uiterste wilsbeschikkingen door mij voor dato de
zes gemaakt, geenen van dien uitgezonderd.
En als nu opnieuw disponeerende verklaar ik, indien
ik overlijde met agterlating van kind of kinderen door mijn
echtgenoot Dirk Kan aan mij verwekt of afkomelingen
van dien, aan mijnen genoemde echtgenoot te legateren
maken en bespreken, al datgeen waarover de wet nog
in dat geval toestaat ten zijnen voordeele te beschik
ken en zulks zowel in eigendom als in vrugtgebruik.
Ik ontsla mijn echtgenoot van het stellen van
Cantie.
Doch ingeval er op mijn afsterven geene wettige
kinderen of afkomelingen van mij aanwezig zijn,
dan stel ik mijnen echtgenoot, Dirk Kan, tot mijne

1

enige en algeheele erfgenaam of legataris en zulks
in al het geen door mij meteen dood enigzinds zal worden
ontruimd en nagelaten, niets daarvan uitgezonderd.
Ik benoem en committeer mijnen echtgenoot tot exe
cuteur van dit mijn testament en tot voogd over de door
mij na te laten minderjarige kinderen en zulks respecti
velijk met zodanige magt en gezag, als aan hem volgens
de tans bestaande of nader in te voeren wetten enigszins kan
en mag worden gegeven en toegekend.
Het vorenstaande aan de testatrice in tegenwoor
digheid van nagenoemde getuigen duidelijk zijnde voorge
lezen, verklaarde dezelve daarbij te persisteeren als hare
uiterste wil behelzende.
Gedaan en gepasseerd te Zaandam, te kantore van
mij, notaris, in tegenwoordigheid van Dirk Buijs, Pieter ten
Haak, Jan Jukkes de Roode en Pieter ten Haak junior,
allen wonende te Zaandam als verzogte getuigen, den
eenentwintigsten april achttienhonderddertig. En
hebben de testatrice, de getuigen en mij, notaris, na gedane
voorlezing de minute, welke in bewaring van mij no
taris gebleven is, behoorlijk getekend.
w.g. Aagje IJdenberg
Dirk Buijs
Pieter ten Haak
Jan J de Roode
Pieter ten Haak junior
C. van Goor Hinloopen
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