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In den Name Godes
Amen
Op heden, den 18de dags
der maant november, synde sondags des avonds
de clok omtrent 9 uren in den jare
na Christie geboorten Aº 1754,

Compareerde voor my Alb. Gloeysteen
Notaris publiq by den
Edele hove van hollandt
geadmitteert
tot Oostsaan residerende, present
de navolgende genoemde getuygen
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De eersame Pieter Kan, schoolmeester, en
de eersame Jannetje van der Schelling, egteluyden,
woonachtig alhier, te Oostzaan op ’t Haeldersschoolpat my notaris bekent,
byde gesont na den ligham, met ons gaande en staande,
hare verstande wel hebbende en gebruykende, so ons notaris
en getuyge ten genoege is gebleken.
De welke verstaande uyt aenmerkingen van de zekerheyt
des doods en onkunde der tydt wanneer, dat sy heden daar
omme te raden ware geworden, bevelinge over hunne
tydelyke goederen te doen, na alvorens te offreren hare
siele aan godt in Christie, hunne lighame de aarde
en hope van een salige opstandinge ten jongsten
dagen. En komende dan nu also tot hare voorgeno
mene dispositie, so sy betuyge uyt wederzydse
liefde, vrye wille en sonder enige persuatie van
imandt ter werelt.
So verklaren sy te statueren elkander en dus over
en weder, over den eerststervende de langst le
vende van hen beyde, te stelle nomminere ende
te constitueren tot syn of haare enige universele
en alleen geheelene erfgenaam en dat wel in
alle publique goederen, gelden en middelen en effecte,
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roerende en onroerende actien, crediten, regten,
geregtigheden; gene ten werelt uytgezondert van t geen de
de eerststervende van de langstlevende metterdaat
ontvangen en agterlaten sal, omme alle derselve
nalatenschap met volkomen regt als erfgenaam en van
//door de langstlevende te aanvaarde en

makinge // te behouden, vertere, versakenen en
aan te legge, sodanigh als imant met vrije en eygen
goedere kan en vermagh te doen sonder tegen
segge van imant ter werelt.
So nogthans, dat in gevalle de eerst stervende
van hen beyde, kint, kinderen of afkomelingen
van dien comt na te laten, alsdan so stelt en institueert
de eerststervende zijn of haar na te laten kint,
kinderen of desselves wettige dessendente by representatie
tot mede erfgenaam of erfgenamen in de geregte
ente legitime portie, den selve na regte competerende sonder meer.
Edogs ingevalle de eerststervende van de
comparante geen wettig saat of nasaat komt
na te laten, als dan de eerstvolgende den vader
en moeder of ene van dien in levende lijve
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werdende bevonde, dan so stelt, nommineert
en institueert de eerststervende van hen beiden
syn of haar vader en moeder of ene van hen
tot mede erfgenaame of erfgenaam in de
suyvere en blote legitime portie de selve
na wette deser lande xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx alsdan competerende sondermeer
met uytsluytinge van alle andere vrienden en magen
of nabestaande.
Beij dezes xxxxxxxxxxxxx so stelt committeert
en insonderheyt de eerststervende, de
langstlevende van hen beyden tot voogt ofte
voogdes en over sijn althans natelatene kint,
kinderen of verdere toesigt behoevende erfgen
of erfgenamen met magt van assumptie en
surrogatien ten uyteynde der voogdye toe,
xx omme ten allen tyde aen de selve voogt of
voogdes notariale acte te verlene en ten
overstaan van notaris en getuyge aen of ten
behoeve van de gemelde kint, kinderen of derselve
wettige descendente als voren gemelde legitime portie
te bewijsen des dat de bewesene goedere of effecte
tot derselver kinderen mondigen dage
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hun lyken of andere geapprobeerden
staten toe, onder de langstlevende sulle
blijven berustende en dat alles met
eerbiedige uitsluitinge van alle geregte
en weeskamere of dien het gesag der
minderjarige mogte competeren alwaar
haaren sterfhuys mogte comen te valle alle den
selve commissie en collegie bedankende voor te doene
moeyte en excuserende by desen en door
al hetgeen voornoemd staat de comparante voorge
lesen sijnde verslage te weten hare begeerte en
uyterste wille en dat het selve na hare
overlyden also sal werde agtervolgt so als
het selve na regten best sal kunne en mogen
bestaan.
Dat aldus passeerde tot Oostzaen ten xxxxx huyse
van xxxxxxxxxxx Dirk Dirksz Hottentot
present denselve Dirk Hottentot en Claas
Mans als getuyge
w.g. Dirk Dirksz Hottentot
Klaes Mans
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