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ten Cate Zaandam 45       27 februari 1878 

 
Testament 

Voor mij, Barend Jacobus ten Cate, notaris in het arron 

dissement Haarlem, standplaats hebbende te Zaandam, is ver 
schenen: 

De heer Jacob Kan, van beroep winkelier, woonende te Zaandam 
die verklaarde voornemens te zijn om van zijn nalatenschap 

te beschikken en aan mij, notaris, buiten de tegenwoordigheid van 
getuigen, zijn uitersten wil zakelijk heeft opgegeven, waarvan 

ik, notaris, een opstel heb gereed gemaakt en geschreven in dezen voegen. 
De comparant verklaarde: 

Ten eerste: Zijne vorigen uiterste wilsbeschikkingen te herroepen. 
Ten tweede:Tot zijn erfgenaam te benoemen, zijn tegenwoordige echtgenoote 

Aaltje Kat en zulks van alles waarover hij op zijn overlijden 
de vrije beschikking hebben zal. 

En ten derde: Te benoemen en aan te stellen tot bestuurster van zijne 
begrafenis, uitvoerster van zijne uiterste wilsbeschikkingen en 

bewindvoerster in zijne nalatenschap, tot die geheel zal zijn ge 

likwideerd en vereffend, genoemde zijne achtgenoote Aaltje Kat, 
met de meest uitvoerige macht, last en gezag die haar als zooda 

nig kan worden toegekend. In het bijzonder met het recht van be 
zitneming van de goederen welke zijne nalatenschap .......... 

.......... zoolang zulks van rechtswege duren mag. 
Alvorens voorlezing van bovenstaand opstel te doen, heb ik, no 

taris, aan den erflater verzocht om, in tegenwoordigheid van de 
na te noemen getuigen, aan mij, notaris, zijnen uitersten wil 

nogmaals zakelijk op te geven. Aan welk verzoek door den erf 
later is voldaan. 

Daarna heb ik, notaris, in tegenwoordigheid der na te noe 
men getuigen, aan den erlaater bovenstaan opstel voorgelezen.  

En na die voorlezing heb ik, notaris, in tegenwoordigheid der ge 
tuigen, den erflater afgevraagd of het voorgelezene zijnen uiter 

sten wil bevat, waarop hij, erflater, in tegenwoordigheid van 

mij, notaris, en de getuigen bevestigend heeft geantwoord. 
Waarvan Akte 

Verleden te Zaandam, ten kantore van mij, notaris, in tegen 
woordigheid van Klaas Brugman, meestertimmerman en 

Adriaan Vink, meesterschoenmaker, beiden wonende te Zaandam 
als getuigen. 

Heden den zevenentwintigsten februari, achttienhonderd 
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achtenzeventig. 

En hebben de comparant, de getuigen, allen aan mij, 
notaris, bekend, met mij, notaris, onmiddellijk na ge 

dane voorlezing van het geheel deze minute ondertekend 

 
 

    w.g.  J.Kan 
     K.Brugman 

     A.Vink 
    

     B.J. ten Cate 
      notaris 


