1
6126-45
Trijntje Klaas Barkhout, weduwe Dirk Kan te
Oostzaandam woonachtig.
Bekwaam en genegen om over hare na te laten
goederen te disponeeren en naar herroeping en vernie
tiging van alle voorgaande testamenten, codicillen
en andere actens enige kracht van uiterste wille
hebbende komende ter dispositie
Verklaarde zij testatrice te prolegateeren aan
haar dochter, Jobje Kan, allen haar testatrices
kleederen van zijde, linnen, wollen en andere stoffen
tot haar testatrices lichaam gediend en gehoord
hebbende.
Aan haar zoon, Klaas Kan Dirks, een bed met
deszelfs toebehoren waarop zij testatrice gewoon
is te slaapen
en wijders aan haar zoon, Klaas Kan Dirksz, uit consi
deratie dat deszelve nog nimmer eenige kostpenningen,
waaromtrent zij testatrice met deszelve haren zoon
nopens haar testatrices onderhoud en verzorging van
spijs, drank, huisvesting en wat daar toe behoord
was geaccordeerd, heeft genooten! en die hij ook ge
durende testatrices leven niet zoude vorde
ren, te laten de keuze en vrijheid om haar testatr
ices huis en erf genaamd Spitsbergen, staande en
gelegen te Oostzaandam in de Peperstraat in de
verdeling van haar testatrices nalatenschap te
mogen overneemen voor of tegen de zomma van
vierhonderd gulden.
Voorts verklaarde zij testatrice tot haar eenige en
algehele erfgenaamen te stellen en te noemen:
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haar testatrices drie kinderen Jan, Klaas en Jobje Kan
ieder voor equale portiën en bij voor overlijden elks
wettige descendant of descendanten, bij plaatsstel
ling en die ontbreekende de overgebleevene alleen
en dat in alles wat zij testatrice zal komen na te
laten, niets uitgezonderd.
Stellende zij testatrice tot executeur van haar
testament, voogden over haar minderjarige erfge
naamen en administrateurs deselver goederen:
Willem Kroes en Willem Sommelijn, wonende te
Oostzaandam, gevende en verleenende aan deselve
zodanige macht, vermogen en gezagh, als enigszins
na rechten gegeven en verleend kan of mag worden
ook tot aquisitie en surrogatie; tot den uiteinde
der commissie toe.
Sluitende zij testatrice uit haar boedel en
nalatenschap, de weeskamer so hier als elders.
Laatstelijk verklaarde zij testatrice aan zich te
behouden ’t vermogen omme bij eigen geschrifte en
ondertekening ofte en hele handtekening schoon den
inhoude door een ander was geschreeven, te kunne
legateeren, ordonneeren en disponeeren na welgevallen,
begeerende mitsdien dat alles ’t geene bevonden zal
worden alzo te zijn geschied, van die krachten waarde
zal moeten worden gehouden also hier is vermeld,
of voor notaris en getuygen gepasseerd was.
’t Vorenstaande verklaarde de testatrice na dui
delijke voorlezing te begeeren, dat op haar overlijden
zal worden achtervolgd als testament of als codicil.
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Gepasseerd te Zaandam voornoemd in presentie van
Christoffel Been en Cornelis Ouwejan als getuygen

w.g.
Dit

x is het merk van de testatrice, die verklaarde niet te kunnen schrijven.
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