2 juni 1836

Van Goor Hinloopen-105

Testament nr 105
Voor Cornelis van Goor Hinloopen, openbaar notaris
in de residentie van Zaandam, Provincie Noord-Holland
is gecompareerd:
Fayke Zeilemaker, echtgenote van 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 haar
testament aan mij notaris heeft gedicteert, het welk door mij
notaris volgens haar opgave eigenhandig is geschreven als volgd:
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 over
lijde met agterlating van kind of kinderen door mijn echtge
noot Dirk Kan aan mij verwekt of afkomelingen van dien,
aan denselven mijnen echtgenoot Dirk Kan te legateren, ma
ken en bespreken al datgeen waaover de wet mij in dat ge
val toe staat ten zijnen voordeele te beschikken en zulks zoo
wel in eigendom als in vruchtgebruik.
Ik ontsla mijn echtgenoot van het stellen van cantie.
Doch ingeval er op mijn afsterven geen wetlijke kinde
ren of afkomelingen van mij aanwezig zijn, legateer ik
aan mijne gezamenlijke broeders en zusters en bij vooroverlijden
van een of meerdere denzelven ieders wettige afkomeling
of afkomelingen bij representatie in des verstorvens
plaats, alle mijne klederen zoo van zijde, linnen, wollen
als andere stoffen, benevens alle mijne na te laten goude
zilvere en andere lichaams sieraaden en stel en institueer
in dat geval mijn echtgenoot, Dirk Kan tot mijnen
eenige en algeheelen erfgenaam of legataris en zulks in
al hetgeen overigens door mij met de dood eenigzins zal wor
den ontruimd en nagelaten, niets daarvan uitgezonderd.
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Ik benoem en committeer mijne echtgenoot tot executeur
van dit mijn testament en tot voogd over de door mij na te laten
minderjarige kinderen respectievelijk met zoodanige magt
en gezag als aan hem volgens de bestaande of nader in te voe
ren wetten, eenigzinds kan of mag worden gegeven en toege
kend.
Het vorenstaande aan de testatrice in tegenwoordigheid
van nagenoemde getuigen duidelijk zijnde voorgelezen, ver
klaarde dezelve daarin te persisteren als haar uiterste
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 ge
dane voorlezing de minute, welke in de bewaring van mij
notaris gebleven is, behoorlijk getekend.
w.g. Fayke Zeilemaker
Pieter ter Haak
Adr. Vergouw
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W.Schram
Pieter ter Haak junior
C. van Goor Hinloopen
notaris

