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10 juni 1839          6360-109 

 
 

Voor Cornelis van Goor Hinloopen, openbaar notaris in  

de residentie van Zaandam, Provincie Noord-Holland is gecom 
pareerd: 

 Tayke Zeilemaker, buiten beroep, echtgenote van Dirk  
Kan van beroep meester schuitenmaker, wonende met haren 

echtgenoot te Zaandam Westzijde op het Blauwe Pad 
 bekwaam om te testeren, 

dewelke verklaarde genegen te zijn over hare nalatenschap 
te beschikken dientengevolge aan mij notaris buiten de tegenwoor 

digheid van de getuigen haar testament zakelijk heeft opgegeven, 
hetwelk ik, notaris, in geschrift heb gesteld in dezen voegen. 

 Ik, Tayke Zeilemaker, huisvrouw van Dirk Kan 
verklaar genegen te zijn om bij testament over mijne nalaten 

schap te bevelen, in manier als volgt: 
 Ik herroep en vernietig alvorens alle testamenten en an 

dere wilsbeschikkingen door mij voor dato dezes gemaakt. 

Geen van dien uitgezondert. 
En als nu opnieuw disponerende verklaar ik, indien ik over 

lijde met agterlating van kind, kinderen of afkomelingen 
van dien uit mijn huwelijk met Dirk Kan gesproten, denselven  

mijnen echtgenoot Dirk Kan te noemen en stellen tot mijnen 
erfgenaam voor zoodanig gedeelte mijnen nalatenschap waar 

toe de wet mij in dat geval toe staat ten zijnen voordeele te beschikken. 
 Doch ingeval er op mijn afsterven geene wettige kinderen  

of afkomelingen van mij aanwezig zijn, dan stel en institueer 
ik, mijn echtgenoot Dirk Kan tot mijnen eenigen en algeheelen 

erfgenaam en zulks hetgeen door mij met de dood eenig 
zints zal worden ontruimd en nagelaten, niets daarvan uitgezonderd. 

 Ik benoem en committeer mijn echtgenoot tot executeur van  
dit mijn testament en verleen aan hem in die hoedanigheid zoodani 

ge ampele magt en gezag als aan uitvoerders van uiterste wilsbeschik 
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kingen eenigzinds kan of mag worden gegeven en toegekend. In 

bijzonder de magt ter bezitneming van alle mijne na te laten goederen 
bij articulo duizend vierenvijftig van het burgerlijk wetboek omschre 

ven 

 Nadat de testatrice het zakelijke haren beschikkingen in 
tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen nader had opgegeven, 

is bovenstaande aan haar  door mij notaris, in het bijzin der 
zelve getuigen voorgelezen en heeft de testatrice op de door mij, 

notaris, in de tegenwoordigheid van gemelde getuigen aan haar ge 
dane vraag of het voorgelezene hare uiterste wil bevat toestem 

mend geantwoord. 
 Gedaan en gepasseerd te Zaandam ten kantore van  

mij notaris, in tegenwoordigheid van Adrianus Vergouw  
en Willem Schram beide wonende te Zaandam als ver 

zochte getuigen den tienden junij  achttienhonderdnegenendertig.  
En hebbende de comparante, de getuigen en mij notaris na ge 

dane voorlezing de minute, welke in de bewaring van mij,  
notaris, gebleven is behoorlijk getekend. 

 

 
    w.g.  Tayke Zeilemaker   

     Adr. Vergouw   
     W.Schram   

 
C. van Goor Hinloopen 

        notaris 


