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Testament van egtelieden 

zonder eenig verbandt 

dewelke verklaarden beneden 
de ƒ 2000 te zijn gegoet 

 
 

 
 

 
In den naamen des heeren 

  Amen 
Heden den 27 november des jaars 1758 

zijnde maandag ‘s vonds de clokke agt uuren, 
compareerden voor mij, Hermanus Ploegstert, 

openbaar motaris bij den Edele Hoven van 
Hollandt geadmitteerd, tot Zaandam 

resideerende en voor de getuijgen nagenoemt, 
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De eersaame Dirck Janse Kan 

ende de eerbaare Trijntje Claas Barckhout, 
egtelieden woonende tot Oostzaandam 

in de Noordt zijde, 

mij notaris bekent, beijde gesondt naar den 
lighaam, hun verstant, memorie en uijtspraak 

ten vollen magtig en gebruijkende soo claarlijk 
bleecq, dewelke uijt overdenkinge van de seekerheit 

des doodts ende de onseekere tijdt en uure van 
dien, verclaarde, oversulks te raaden geworden te zijn 

omme over hunne naar te laaten goederen, uijt 
vrijje en onbedwongene willen, naar Christelijke 

recommandatie van hunne zielen en lighaamen 
en naar herroeping en te niet doening van 

alle testamenten, codicillen ofte eenige andere 
soorte van uijterste willen, die zij testateuren 

te saamen of iders afzonderlijk voor dato deeses 
mogten hebben gemaakt en verleeden. Houdende 

alle dezelve voor niet, cragteloos en van onwaarde 

en bij deese tot hunne voorgenoomene dispositie 
te coomen. 

  Daarop dan voortgaande, 
soo verklaarden de testateuren den een den andere en 

oversulks, de eerststervende de langstleevende van 
hun beiden te nomineeren en institueeren tot zijn off 

haar eenige en universeele erfgenaam, in alle de 
goederen die de eerststervende metter doodt ontruij 

men en agterlaten sal. Geene van dien uijtgesondert. 
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met volle recht van institutie of erfgenaam 

stelling. 
Soo nogthans dat de langstleevende gehouden en 

verpligt zal zijn, omme de kint of kinderen uijt 

deesen huwelijke verweckt en int leeven door de  
eerststervende bij de langstleevende naar te 

laaten, ordentelijk sal moeten onderhouden en 
grootmaaken, tot mondigen daagen, huwelijke 

of andere geapprobeerde staate toe, soo als 
een regtaardige vaader of moeder naar den 

aardt der liefden verschuldigt en verpligt 
is te doen en daar toe gecoomen weesende 

aan derzelven zoodanigh huwelicks gifft of 
uijtzet te geeven, soo als de langstleevende 

raadzaam naars boedels geleegentheit sal 
oordeelen te behooren en dat alles in plaats of op 

reekening van der kinderen legitime portie. In 
welke legitime portie de voorseijde kint of 

kinderen en bij hun vooroverlijden der vooroverleedens 

wettige affkomelingen bij plaatsvulling tot 
meede erfgenaame werden gestelt ten deesen. 

Wijders verklaarden de testateuren den een den anderen 
en oversulks de eerststervende de langstleevende 

van hun beijden aan te stellen tot voogdt of voogdt 
desse over alle de minderjaarige kint of kinderen 

bij elkanderen geprocreert en int leeven bij de eerst 
stervende van hun beijden naar te laaten en tot 

administrateur of administratrice van derzelven 
goederen, geevende aan de langstleevende soodanige 

magt als aan voogden en administrateurs naar  
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regten bij uijterste wille kan en vermag ggeeven te 

werden en wel in sonderheit de magt van assumptie 
en surrogatie alles onder uijtdrukkelijke uijtsluij 

tinge van de edele agtbaare heeren weesmeesteren 

van den banne van Oostzaanen van de 
plaatse des sterfhuijse en van allen anderen 

behoudens hun edele allerwaardigheit en respect 
 

Den testateur verklaarde dat bij aldien hij de 
eerststervende was sonder agterlaating van 

nasaat sijne ouders of bij vooroverlijden 
de langstleevende van dien te institueeren 

in hunne legitieme portie hun naar 
regten competeerende 

De testatrice verclaarde dat bij aldien zij de 
eerststervende was sonder agterlaatinge 

van nasaat haare vader alsdan in leeven 
zijnde te institueeren in zijne legitime 

portie hem naar regte toecoomende 

 
T voorenstaande verklaarden de testateuren 

naar duijdelijke voorleesinge van mij 
notaris dit teegenwoordig instrument 

te weesen hun testament laatste en  
uijtersten wille met begeerten dat 

’t effectsorteeren sal als testament 
of als codicil,
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Dat aldus passeerden ten huijse van de 

testateuren in presentie van Aarejan Jacobse 
Vinck en Baltes Henderik Nüssluijdt als 

versogte getuijgen 

 
   w.g. Dirk Janse Kan 

    Trijntie K Barkhout 
    Aareijan Jakobse Vinck 

    Baltes Henderik Nüssluijd 
 

    H.Ploegstert 


