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Testament van egtelieden
die verklaarde beneeden
tweeduizend gulden gegoed
te zijn en is hier in geen fidei
commies

Art. 51

Heden den zevende julij
in den jaare achttienhondert twee
1

Compareerde voor mij, Albert Booker, openbaar
notaris bij den hove van Holland geadmitteerd,
te Zaandam resideerende:
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Jan Kan en Maritje Gruis, echtelieden te
Oostzaandam woonachtig.
Bequaam en genegen omme over hunne na te latene
goederen te disponeeren en naar herroepinge en verniete
ging van alle voorgaande testamenten en codicillen en
andere actens enig kragt van uiterste wille hebben
de, komende ter dispositie.
Verklaarden zij, testateuren, elkaar over en weder,
dat is de eerststervende de langstlevenden van hen beijde te
stellen en te institueeren tot zijn of haar eenige en algehee
le erfgenaam of erfgenaamen en dat in alles wat de eerstster
vende zal nalaten, niets daarvan uitgezondert, met regt van vrije
erfstelling ten eijnde de langstlevende daarmede kan
en handelen als eijgen, daarvan verkoopen, transporteeren ...?.....
ren en verteeren na desselfs welgevallen.
Echter met last om de kind of kinderen aan den anderen
verwekt en die de eerststervende zal nalaaten, behoorlik op
te voeden en grood te maken tot deselve meerderjarig
of gehuwd zijn en dan zodanig uijt te zetten of ten huu
welijk mede te geven als de langstlevende in goede gemoede
naar den staat des boedels zal oordeelen te behooren.
Alles ter voldoening, tenminste in afkorting, van de legetime portie de kin
deren naar rechten in de naarlatenschap der ouders
competerende en waar in de eerstervende dezelve en
bij vooroverlijden ieders zaad in des verstervens plaats tot
mede erfgenaam steld.
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Doch in gevalle op ’t overlijden van de eerstervende
geen zaad uit dit huwelijk verwekt in leven bevonden
werd, verklaarde de eerstervende zijne of haare
moeder tot zijn of haar meede erfgenaam te in
stitueeren in haare legitime portie.
Stellende en committeerende zij, testateuren elkan
der over en weder tot executeur of executrice van
dit testament, mitsgaders tot voogd of
voogdesse over hunne minderjarige kind of kinderen
en tot administrateur of administratrice van derzelve
goederen met zodanige magt, vermogen en gezag
als daar toe behoord en gegeeven kan werden, ook tot
assumtie en surrogatie en spesialijk in cas van hertrou
wen dat de langstleevende als dan zal
mogen verkiesen en aanstellen zodanige persoon
of persoonen, ’t zij vrienden of vreemden om over te
doene bewijs in des minderjarigens naam te staan,
als dezelve zal komen goed te vinden. Zullende egter ‘t ...?...
...?.... onder de langstlevende verblijven zonder eenige borg of ze
kerheijd te stellen, tot dat de gemelde kinderen meerderja
rig of getroudt zijn, mits die zo lange alimenterende naar behooren.
Sluijtende zij, testateuren, zo ten eersten als laatster dood uijt
hun boedel en sterfhuijs de Heere weesmeesters zo
hier als elders.
Wijders verklaarden zij, testateuren dat ingevallen op
de dood van de lanstleevende geen kind of kinderen of
afkomelingen van dien (uit dit huwelijk verwekt) in leeven bevonden werden,
testateur
en begeeren dat al ’t geene bij de langstleevende als dan met
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ter dood zal werden ontruijmt en naargelaten bij hun
wederzijdse naastbestaande vriende, op de dood van de
langstlevende in wezen zijnde en ingevolge de ...........
? ab intrae stato ? alhier plaatse hebbende, daartoe als
dan geregtigd zullen werden bevonden ter wederzijde voor
de helft zal werden geërft en genooten substituerende zij
testateuren gezegde wederzijdse vriende na dood der langst
leevende van hen beijde tot hunne erfgenaamen respec
tivelik. Zullende nogtans de lansgtleevende in geene gevalle
verpligt zijn te geeven staat of inventaris nog eenige cante
te stellen als zulks wel expresselijk aan de erfgenaamen van
de eerstervende verbiedende.
’t Voorenstaande verklaarden de testateuren naar
duijdelijke voorlezinge te begeeren dat op hun overlijden
zal worden agtervolgt als testament of als codicil.
Gepasseerd te Zaandam voornoemd in praesentie
van Cornelis Booker en Cornelis Ouwejan als getuigen
w.g. Jan Kan
Dit X is ’t merk van de testatrice die verklaarde
niet te kunnen schrijven
C.Booker
Corn. Ouwejan
A.Booker
not. publ.
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