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2 maart 1741
Staat en inventaris
van de nalatenschap
van Saartje Jans Laast
Weduwe van
Claas Jansz
Eides gewoont
hebbende en
overleeden tot
Westzaandam
.......................
.......................

Jan Blok (Jan Klaaszoon Kan) kocht uit de nalatenschap van Saartje Jansz.
onder meer, de volgende artikelen:
3 witte deke
2 stoelkusse
2 stoelkusse
2 slopen
2 peuld ?
lake
doeken
wolle en linne goet
kopere ketels
pauk pan
potte en panne
trekpot
2 boeke
2 stoele
hout en turf
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Vervolgens werd de opbrengst van de verkoop van de nalatenschap,
vermeerderd met de opbrengst uit de verkoop van twee huizen en ―contante
penningen‖ verdeeld onder de erfgenamen:
(onder meer aan........:)
Aan Grietje Claas Kan voor 1/12 p.
Die ook haar 1/3 part in de
kleeden heeft genoten en van
de ciragiën haar silvere oorijser

f 54 – 5 – x

Jan Claasz Kan voor 1/12 pt
idem de soon van de gemelde
Jan Claasz Kan genaamt
Jan Jansz Kan voor 3/12 p

f

54 – 5 – x

f 108 – 10 – x

2

idem de drie kinderen van
Neeltje Claas Kan met
haar drien voor 4/12 parten
als
Cornelis Remmertsz voor 1/9 pt
Jacob Remmertsz voor 1/9 pt
Dirk Remmertsz voor 1/9 pt

f
f
f

72 : 6 : 10
72 - 6 - 10
72 – 6 – 10

..........................
..........................
Waarmede wij de nalatenschap
van Saartje Jansz houde
voor gescheijden en verdeelt
en quiteren en bevrijden Jacob
Slom en Gerrit Wits als
executeurs voor alle namaninge
onder verbant als na regten
dictum Saandam 2 maart
1741
w.g.
Jan Klasen Kan voormijn selven en voor Grietje Kan
en voor Grietje Kan
en nog voor Krelis Remmersen
Dirck Jacobse Tin
als voogt voor Jan Janse Kan

