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5738-25          26-11-1780 

 
 

Hendrik Zomer 

Notaris  Testament 
   van 

  Klaas Kan 
   en 

  Maartje Leest 
 

  Echtelieden 
 

Op heden den 26ste November 
des jaars 1780 des namiddags ten drie 

uuren compareerden voor mij, Hendrik 
Zomer, Openbaer en bij den Edele hove van 

Holland geadmitteerd Notaris te Wormer 
veer resideerende, 

Klaas Kan en Maartje Leest. 

Echtelieden, woonende te Oostzaandam, mij 
notaris bekend, beijde volkomen in staat 

om hun testament te mogen maeken, dewel 
ke met vernietiging van alle vorige akten, 

kragt van uijterste wille hebbende, vrijwillig 
over hunne nalatenschap disponeerende, 

verklaarden elkander en dus de eerststervende 
den langstlevende van beijde te institueeren tot 

eenige en universele erfgenaam, met het 
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volste recht van erfgenaamstelling. 

Echter met last van de kinderen, welke de 
eerststervende zal na laeten, behoorlijk op 

te voeden en groot te maeken, tot derzelver 

meerderjarig of gehuwd zijn en dan zoda 
nig uijt te zetten of ten huwlijk meede te 

geeven als de langstlevende naar de gestel 
tenisse des boedels zal oordeelen te be 

hooren, alles ter voldoening ten minsten in 
afkorting van de legitime portie, de kinderen 

naar de rechten in de nalatenschap der ouders 
competeerende en waar in de eerststervende 

deselve en bij voor overlijden hun zaad in plaat 
se, tot meede erfgenaemen steld. 

Wijdens qualificeert de eerststervende de 
langstlevende der testateuren tot eenige voogd 

of voogdesse over alle deszelfs na te laeten 
minderjarige kinderen en erfgenaemen en 

tot administrateur of administratrice van 

derselver in kragte deezes te verkrijgen goede 
ren met magt van adsumptie en surroga 

tie, tot zoo lange zulks gerequireerd word en 
onder eerbiedige uijtsluijting van de weeskamer 

der Banne Oostzaenen of ter plaatse des 
sterfhuijzes. 

Ingeval de testateur zonder zaad eerst af 
lijvig word, zoo verklaarde dezelve zijn moeder, 

dan nog in leven zijnde tot meede erfgenaem 
te stellen, dog niet anders ofte verder dan in de 
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bloote legitime portie, haar na costen 

competeerende. 
Als meede zoo de testatrice de eerststerven 

de mogte weezen zonder kind of kinderen 

na te laeten, verklaarde zij testatrice 
haeren vader, dan nog in levende lijve 

zijnde, tot meede erfgenaem te institu 
eren, in de bloote legitime portie hem na 

rechten toekomende. 
‘t Welk na duijdelijke voorleezing de tes 

tateuren begeerden dat als testament of 
als codicil zal werden agtervolgt en nage 

komen. 
Gepasseerd tot Wormerveer, ten comptoire 

van mij notaris, in praesentie van 
Willem Boon en Willem Schenk 

als getuijgen   
 

 

w.g  Klaas Kan 
     Maartje Leest 

     Willem Boon 
     Willem Schenk 

     Hendrik Zomer 
      Notaris 


