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Sommiere of korte staat eens boedels
de lasten ene schulden afgetrokken zijnde
bedragende beneden ƒ 4000,
ƒ -- 15,-scheiding waarbij verdeeld wordt
beneden ƒ 2000
ƒ
4,-zegel
ƒ
19,--

13-07-1800
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zesde jaar der Bataafse vrijheid, compareerden
voor mij Gerrit van der Jagt, notaris, geadmitteert
bij ’t hof van Holland, residerende te Zaandijk,
de burgeres,

3
Antje Dirksz Dekker weduwe van Klaas Jansz
Kan, met denselven in gemeenschap van goederen getrouwd
en erfgename van denzelven voor een kindsgedeelte, uit krag
te van hunlieder testament, den 9e van augustus 1798 voor
mij notaris gepasseerd en door hem den eersten van maart
ll. met den dood bekrachtigt; mitsgaders Jan, Pieter
en Jacob Kan, wettige voorkinderen van voornoemden
Klaas Jansz Kan, gewoont hebbende en overleden te Oost
Zaandam als erfgenamen van denselven, uit krachte
van ’t voornoemd testament ook erfgenamen voor de legitieme
portie zijner vorige huisvrouw, hunne moeder Maartje
Leest, volgens beider testament den 26e van Novem
ber 1780 voor den notaris Hendrik Zomer te Wormerveer
verleden, mij notaris geëxhibeert; woonende de comparanten
alle te Oost-Zaandam.
Dewelke verklaarden door de eerste aan de overigen te zijn ge
geven opening van den paar des boedels, welker deugdelijkheid zij bereid ware nader te
bevestigen.
Ingevolge waarvan in den boedel was bevonden:
Een huis en erf zijnde een school, staande en gelegen
te Oost-Zaandam, in de Noord (tegenover de molen de groe
ne boer) belendt ten zuiden de weduwe Jan Keg, ten noor
den Dirk Roos.
Een obligatie ten laste van ’t gemeeneland ten comp
toire Purmerend, ten name Aaltje Pieters Hes, groot
een duizend guldens capitaal, in dato 17 september 1706
(uit de negotiatie van vier millioenen guldens), nº 1731
den voogden op Antje Dirks Dekker aanbedeelt by
scheiding des boedels van wijlen Jan Rens en Trijntje Jans
echtelieden in dato 13 juli 1764, voor den notaris Simon
Jongewaard te Westzaan gepasseerd.
Den obligatie ten laste Louris Jansz Kan woonende te
Berkhout ten behoeve van Klaas Jansz Kan of wettigen
houder groot een honderd guldens onder conditie van vol
doening zonder interest op den 16n november 1799, onder be
houd getekent den 28 mei des gemelden jaars.
Zijnde het huis en de inboedel publiek verkocht, de inschul
den ontvangen voorts de doodschulden en de verdere lasten en
schulden betaalt ook voor de comparante de impost op ’t collateraal
waarna bleek deelbaar te zijn
ƒ 1519 : 2 : 14
wijders, alvorens te treden tot scheiding
werdt den voorkinderen afgestaan voor
hunne moederlijke legitime portie (1/3
in 1/3 der 3 gemengde boedelen) eene somma
van
ƒ 168 : 15 : 14
Wordende daarna van het overige den som
me van
ƒ 1350 : 7 , --aan de weduwe uit hoofde van voornoemde
gemeenschap, toegewezen de helft; den
somma van
ƒ 675 , 3 , 8,
en als erfgename
./. in de wederhelft den
somma van
ƒ 168 , 15 , 14,
te samen eene somma van
ƒ 843 : 19 : 6
En is den verderen comparanten aanbe
aanbesteed elke eene somma van ƒ 168 , 15 , 14,
zijnde ¾ in de wederhelft hun als erf
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genamen van hunnen vader competer
ende, bedragende
en met de voorgemelde legitieme portie
ter somme van

ƒ

506 , 7 , 10

ƒ 168 , 15 , 14
ƒ 675 , 3 , 8
Zijnde de weduwe onder haar aandeel toegewezen de voorn
obligatie ten comptoir Purmerend tot 37 per eenh. waar
op derselve was getaxeert, waar bij gerekent is voor aangenomen
interest ƒ 20 en waar bij ieder tot supplement comptant
geld is gevoegd.
Terwijl bij deeling onder de comparanten aan Pieter
Kan is toegewezen de voornoemde obligatie ten laste Louris Jansz
Kan.
Met welke de scheiding de comparanten verklaarden volkomen genoe
gen te nemen.
Afstand doende de comparanten opvolgend van een scheiding en ver
lies en zienende deze op en weder voor bewijs en quitantie.
Gepasseerd, praesent de burgers Pieter Koning
en Klaas Kan Dirksz, als getuygen
w.g.
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