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  Testament van man en vrouw waarin geen 

  verband. De testateurs hebben voor ’t passeeren, mij 
  notaris verklaart beneden de twee duizend gulden 

  gegoed te zijn en geen ambt of bediening te bezitten 
  in ’t ambtgeld getaxeert. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  Den 9den van Augustus 1798, ’t vierde  
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  jaar der Bataafse vrijheid, compareerden voor mij 

  Gerrit van der Jagt, notaris zoo elders als in Beverwijk 
  woonende te Zaandijk, geadmitteerd bij ’t hof van  

  Holland, 

    de burger 
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Klaas Jansz Kan en Antje Dirksdr Dekker 

echtelieden woonende te Oost Zaandam, over de molen de 
groene boer en te niet doende vorige acten van uitersten wil 

verklaarden geen geheugen te hebben der begeerte van onweder 

roeplijkheid of clausul derogatoir. 
Stellende de comparanten tot erfgenamen zijne wettige voorkin 

deren, zijn vrouw en hunne kinderen, in gelijke deelen, en 
bij vooroverlijden van een kind, deszelfs wettige afkomelingen 

bij plaatsvulling. 
Als hij geen voorkinderen of afkomelingen derzelvren nalaat, 

stelde hij zijne vrouw erfgename, mits opvoeding en onder 
houd hunner kinderen tot de mondigen staat en een uit 

zet naar gemoede, voor ’t wettig deel of de legitieme portie 
van hun mede erfdeel. 

De comparante stelde tot erfgenaam haren man, onder gelijke 
mits. 

Zij sloten uit hunner boedel de weeskamer ter woonplaats 
en elders, stellende den langstlevenden voogd op hunne 

kinderen. 

De testateur stelde tot voogden op zijne voorkinds kinderen, 
die in dit testament zouden mogen geraken, zijn zoonen. 

Den voogden werdt alle wettige magt gegeven, bijzonder die 
van nevens en inplaatsstelling of assumptie en surroga 

tie, en die van publieke verkooping der goederen. 
De testateurs behielden aan zig de magt om, zelfs onder 

de hand, in dit huns testament verandering te maken in’t ge 
nomen erfstelling en verband 

Gepasseert, praesent de burgers Dirk Cornelisz Ap 
pel en Willem van der Jagt Gerritszoon als getui 

gen 
  

    w.g.  Claas Kan Jansz. 
     Antje Dirks Dekker 

     Dirk Cornelis Appel 

     W vd Jagt Gzn 
    Gerrit van der Jagt 

     not. 


