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Booker Zaandam 6100-97       16 juni 1789 

 
 

Testament van een persoon 

die verklaarde beneeden 
tweeduizend guldens gegoed  

te zijn en is hierin geen 
fideicommis. 

 
 

 
 

 
 

    Art. 51 
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Op heeden den zestienden junij in den 

jaare zeventienhonderdnegenentachtig 
compareerde voor mij, Albert Booker, openbaar notaris, 

bij den hove van Holland geadmitteerd, te Zaandam resideerende, 
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Neeltje Rijke, weduwe Pieter Schaap te Oost- 

zaandam woonachtig, 
bequaam en genegen omme over hare na te latene 

goederen te disponeren ......................... te 

nietdoening van alle voorgaande testamenten 
codicillen en andere actes eenige kragt van uiterste 

wille hebbende. Komende ter dispositie 
verklaarde te legateeren aan Meindert Zalm 

en Maartje .................. ofte de langst lee 
vende van hen de zomma van twintig guldens 

en een machaacje (marselje?) rok. 
 

En in ’t geen zij testatrice verder .................. 
dood zal komen te ontruijmen en naar te laten, niets 

uitgezondert, verklaarde zij testatrice tot haar 
enig en algehele erfgenamen te stellen en institu 

eren Maritje Jacobs Leest, huisvrouw van Klaas 
Kan en bij haar voor overlijden haar kind of kinderen 

bij plaatsvervulling voor de ene helft en ’t kind 

van Cornelis Keijzer, verwekt bij Antje Gerrits Kist 
voor de .............. en bij derzelves vooroverlijden dan de 

gemelde Maartje Jacobs Leest ende die ontbreekende haar 
kind of kinderen bij plaatsvervulling. 

 
Stellende zij, testatrice, tot voogden over haar minder 

jarigen ervgenaamen en administrateur ............. goederen 
Klaas Kan en Pieter Zwaardemaker ....... gevende en verleenende 

aan deselve zodanige last, vermogen en gezag als enigszins 
na regten gegeven en verleend ook tot assumtie 

en surrogatie tot den einde der commissie aan toe. 
Sluitende uijt haar boedel en naarlatenschap de 

weesmeesteren zo van de plaats dezes sterfhuijses als waar 
minderjarigen woonachtig zijn. 

Vorenstaande verklaarde de testatrice naar duidelijke 

voorlezing te begeeren dat op haar overlijden zal worden agter 
volgt als testament of als codicil. 

Gepasseerd te Zaandam voornoemd in presentie 
van Pieter Duijvis en Wouter Brink als getuigen. 

 
 

dit X merk gesteld bij de testatrice 
 die verklaarde niet te kunnen schrijven 

   w.g.  P.Duijvisz 
    W.Brink 

 
     A.Booker 

      not.publ 


