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Van Goor Hinloopen Zaandam 104

Testament nr 104
Voor Cornelis van Goor Hinloopen, openbaar notaris
in de residentie van Zaandam, Provincie Noord-Holland,
is gecampareerd:
Dirk Kan van beroep meester schuitenmaker,
wonende te Zaandam in het eerste canton op het Blauwe Pad
bekwaam om te testeren,
dewelke in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen
zijn testament aan mij notaris heeft gedicteert. Het
welk door mij notaris volgens zijne opgave eigenhandig
is geschreven 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 ander uiterste wilsbeschikkingen door mij voor dato dezes
gemaakt.
En als nu opnieuw disponerende verklaar ik, indien
ik overlijde hetzij met agterlating van kind of kinderen door mij
in vorigen echt aan Aagje IJdenberg verwekt of afkomelingen
van dien, of wel met of zonder dezelven met agterlating van
kind; kinderen of afkomelingen door mij aan mijne tegenwoordige
echtgenote Fayke Zeilemaker verwekt ofwel geheel kinderloos
met achterlating van mijne vader en moeder of een denzelven,
aan deselve mijne tegenwoordige echtgenote Fayke Zeilemaker
te legateren, maken en bespreken al hetgeen waaover de wet
mij in elk der gemelde gevallen toe staat ten haren voordeele
te beschikken en zulks zowel in eigendom als in vruchtge
bruik, met bevrijding van het stellen van cantie in die
gevallen waar zulks uit hoofde mijner vorenstaande beschik
king kragtens de wet zoude kunnen worde gevorderd.
Dochs ingeval er op mijn overlijden geen wettige kinderen
of afkomelingen van mij aanwezig en mijne ouders mede voor mij
overleden zoude moge zijn, dan stel en institueer ik mijne meer
genoemde echtgenote Fayke Zeilemaker tot mijne eenige en alge
heele erfgenaam of legatarisse en zulks in al hetgeen door mij
met de dood eenigzins zal worden ontruimd en nagelaten, niets
daarvan uitgezonderd.
Ik benoem en committeer mijne meergenoemde echtgenote tot
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executrice van dit mijn testament en tot voogdesse over de
door mij aan haar verwekte minderjaarig na te laten kind
of kinderen terwijl ik, ingeval mijne beide in vorigen echt aan
Aagje IJdenberg verwekte kinderen of een deselve op mijn
afsterven nog minderjarig zoude moge zijn tot voogd daar
over benoem en aanstel mijn broeder Pieter Kan,
wonende te Zaandam en zulks met zoodanige magt en
gezag als aan deselven in die respectieve qualiteiten volgens
de bestaande of nader in te voeren wetten, enigzinds kan of
mag worden gegeven en toegekend en wel bijzonder aan mijne
echtgenote als executrice van mijn testament, de magt tot be
zitneming van alle mijne roerende goederen bij articulo
duizendzesentwintig.
Het vorenstaande aan de testateur in tegenwoor
digheid van nagenoemde getuigen duidelijk zijnde voorgelezen,
verklaarde dezelven daarbij te persisteren als zijne uiter
ste wil behelzende.
Gedaan en gepasseerd te Zaandam ten kantore van
mij, notaris, in tegenwoordigheid van Pieter ter Haak, Adri
anus Vergouw, Willem Schram en Pieter ter Haak junior,
allen wonende te Zaandam als verzogte getuigen den tweden
junij achttienhonderdzesendertig.
En hebbende de comparant, de getuigen en mij, notaris, na gedane
voorlezing de minute, welke in de bewaring van mij notaris ge
bleven is, behoorlijk getekend.
w.g. Dirk Kan
Pieter ter Haak
Adr. Vergouw
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W.Schram
Pieter ter Haak junior
C. van Goor Hinloopen

