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6 juni 1795
Testament van Echtelieden
die verklaarde beneeden ƒ 2000
gegoed te zijn en is hierin geen
Fideicommis
Art 51

Op heden den zesden junij in den
jaare zeventienhonderdvijf en negentig
compareerde voor mij Albert Booker openbaar
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notaris, bij den Hove van Holland geadmitteerd, te
Zaandam resideerende,
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Muus Moen en Jobje Kan echte
lieden te Oostzaandam tot ’t volgende
bequaam:
Dewelke verklaarde uijt overweging van de onzekere
tijde des doods te hebben voorgenoomen wegens
hunne na te latene goederen te disponeeren en ten
eijnde hun testament en uijtersten wille te maa
ken als volgt:
Eerst en vooraf herroepen en vernietigen de tes
tateuren alle testamente, codicille en andere
actens, enige kragt van uijterste wille hebben
de die voor dato deezes door hun te zaamen en ieder
apart of met en namens iemand anders
gemaakt of gepasseerd mogten zijn, geene uijtge
zondert.
En nu met christelijke aanbeveelingen van ziel en
lichaam geheel opnieuw bij desen disponeerende,
verklaarde zij, testateuren malkander over en weder,
dat is de eerststervende de langstlevende van hen
bijde te stellen en te institueren tot zijn of haar
enige en algeheele erfgenaam of erfgenaame en
dat in alle goederen zo roerende als onroerende,
actien, crediten en geregtigheeden, niets uijtge
zondert van ’t geen de eerstervende na laten zal, om
daarmeede te doen en handelen als ijgen,
mitsgaaders van te disponeeren na welgevallen,

3

Mits dat in gevalle kind of kinderen, uijt dit huwelijk
verwekt, op ’t overlijden van de eerststervende
leeven werden bevonden, de langstleevende die orden
telijk zal opvoeden en grootbrenge mitsgaaders
doen onderwerpen aan ’t geen deselve zal dienstig oor
deelen en wijders aan elk kind dat mondig werd
of komt te trouwen uijtsettinge te geeven na gemoed,
zoveel of wijnig als de langstleevende sal vermo
gen te zijn verpligt en met den kind of kinderen
gedrag??.....verdient te weesen al ’t welk de gemelde
kind of kinderen zal verstrekken in plaatsen en
tot voldoening van de legitime portie haar naar regte
competerende, als waar in de eerststervende des
selfs na te latene kind of kinderen tot meede erfge
naam of erfgenamen instituerend bij deesen en
verder niet.
Voorts hebben testateuren ook de langstleevende
van hen beijde gecommiteerd tot executeur of executrice
van dit testament, mitsgaaders tot enige voogd of
voogdesse over haaren na te latene kind of kinderen
en tot administrateurs of administratrice van denselve
goederen met zodanige magt en gezag als daartoe ....
of gegeeven werden kan ook tot assumptie insur
rogatie en specialijk in cas van hertrouwen, dat de
langstleevende als dan zal mogen verkiezen en
aanstellen zodanige persoon of persoonen ’t zij van de
de ofruimde om over te doen bewijs uit de min
derjaarigens naam te staan als deselve zal goed
vinden zullende egter ’t bewesene onder de langstle
vende verblijven zonder enig borg of zeckerhijt
te stellen tot dat gemelde kind of kinderen meerderja
rig of getrouwd zijn mits die voor .................... zo lang
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opvoedende na behooren
dog in gevalle zij testatrice de langstlevende
is zonder agterlating van zaad verklaarde haare ou
ders ofte die van ............. in leven is tot haar meede erfge
naamen of erfgenaam te institueren in haar legitieme
portie
Alles in allen gevallen met uijtsluijtinge van alle an
dere in sonderheijd met eerbied bedankende en executee
ren de weesmeesteren zo van deeze als alle andere plaat
sen of steeden waar hun sterfhuijs moge koomen
te vallen, goederen geleegen of minderjarigen
woonagtig zijn.
Hetgeen voorschreve staat verklaarde de testateu
ren te weezen hun testament en uijterste wille,
begeerende mitsdien dat ’t op hun overlijden
zal werden agtervolgt en nagekomen ’t zij als
testament solemneel tenminsten als codicille
of zoals ’t selve best in enigszints na regten kan
bestaan.
Gepasseerd te Zaandam voornoemd in presentie
van Teunis Duijvis en Willem Sommelijn
als getuijgen
W.g.
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