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Jan Kan ten eersten,
Klaas Kan ten tweeden,
Muus Moen, als in huwelijk hebbende Jobje
Kan ten derden
en Willem Kroes en Willem Sommelijn in
qualiteit als executeurs van den na te meldene
testamente en also in die hunne qualiteit ten
vierden of laaster zijde.
Zijnde de gemelde Jan, Klaas en
Jobje Kan de eenige kinderen
en geïnstitueerde erfgenaamen
van Trijntje Klaas Barkhout
weduwe Dirk Kan, ingevolge haare
testamentrice dispositie op den
23 maart 1802, ten overstaan van mij
notaris en getuygen gepasseerd.
De comparanten alhier woonachtig.
Te kennen gevende
dat de gemelde Trijntje Klaas Barkhout, weduwe
Dirk Kan, bij haare voornoemde testamentaire dispositie,
heeft geprolegateerd aan haar dochter Jobje Kan,
alle haare kleedenen van zijde, linnen, wollen en
andere stoffen tot haar lichaam gediend en behoord
hebbende. Aan haar zoon, Klaas Kan, een bed
met zijn toebehooren, waarop zij testatrice gewoon
was te slapen en wijders aan haar zoon Klaas Kan,
uit consideratie dat deszelve noch nimmer enige kost
penningen nopens haar testatrices onderhoud en
verzorging van spijs, dranken en huisvesting en wat daar
toe behoord was geaccordeerd, hadde genoten en die ook
gedurende haar testatrices leven niet zoude vorderen,
de keus en vrijheid om haar testatrices huis en erf
genaamd Spitsbergen met den inventaris te mogen
overnemen, vooraf tegen de zomma van vierhonderd guldens
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en voorts tot haare ervgenaame gesteld, haare drie
kinderen, Jan, Klaas en Jobje Kan, voor equale portiën
en gecommitteerd tot executeurs van haar testament
Willem Kroes en Willem Sommelijn uit haar
boedel en nalatenschap gesecludeerd de weeskamer.
Dat de gemelde Trijntje Klaas Barkhout op den
alhier is komen te overlijden en hare
voornoemde testamentaire dispositie met den dood hebbende
geconfirmeert en bevestigt de voorn erfgenamen den
boedel en nalatenschap van den overledene hebben
aanvaard, de executeurs deselve door ’t verkoopen
der meubelen, ’t ontvangen der penningen en daarvan
tegen wederom voldoen en betalen aan schulden en
lasten tot lasten van derselve zynde en ‘t result hiervan
der prelegaten hebben gebracht to effenheid en
volgen daarvan gepasseerde rekening

liquiditeit en danvolgende derselve onder de
erfgenamen is gescheiden en verdeelt, mitsdien
aan Jan Kan in voldoening van
zijn 1/3 part in vrijen eijgendom
aan- en toebedeeld
’t geene hem competeerd.
Klaas Kan Dirksz in voldoening
van zijn 1/3 part in vrijen eijgendom
aan en toebedeeld.
Een huis en erf genaamd Spits
bergen met den inventaris staande
en gelegen te Oostzaandam in de
Peperstraat
en Muus Moen als in huwelijk heb
bende Jobje Kan en zulks aan haar
Jobje Kan in voldoening van haar 1/3 part
in vrijen eijgendom van en toebedeeld
‘t geene haar competeerde.
Wordende hierby genoteerd, dat ’t geene door Claas
Kan Dzn meerder is genoten dan hem competeerde zoo
aan de schulden en lasten van den boedel als aan
de ervgenaamen is voldaan.
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Dewelke voormelde schifting scheiding en verdeeling
zij comparanten over en weder verklaren te neemen vol
komen genoegen en contentement en mitsdien aan elkander
te cedeeren zodanig recht, actie en eijgendom als zij compa
ranten ervgenaamen te voren in ’t gemeen daaraan hebben
gecompeteerd gehad, met belofte van vrijwaring zodat
behoord en bij scheiding van gemeen geweest zijnde
goederen gebruikelijk is.
Blijvende gemeen en onverdeeld tuschen Klaas en
Jan Kan de praetensie ten laste van Muus Moen
en Jobje Kan zijnde 2/3 in ƒ 46
En dewijle buiten ’t gene voorn staat huijden de comparan
ten niets gemeen of onverdeeld gebleven is, maar alles is geliqui
deert en afgerekend en een ieder de gelijke portie als mede
een ieder ’t aan hun geprolegateerde bekend te hebben ont
vangen en genoten, zo verklaren zij comparanten elkander
en met inzonderheid de gemelde executeurs te quiteeren en te
dechargeeren, finaal en absoluut zonder enige de allerminste
receive onder afstand van het vorderen van enige na den een of
verrekening of resultaten als van dien
andere rekening scheiding of herscheiding, erreur, relief
en voorts van alles ’t geene projuditie dezes enigszints
zoude kunnen strekken. Onder verband als na rechten.
en is aan mij notaris, als secretaris te Oostzaandam, door Claas Kan de derde
penning en 1/10 ophoging van de zomma van ƒ 296, die hij
meerder aan onroerende goederen heeft genoten als
hem competeerde en zulks de zomma van ƒ 8 : 2 : 12
voldaan en betaald.
Gepasseerd te Zaandam voornoemd, in presentie van
Cornelis Booker en Cornelis Ouwehand als getuijgen.
w.g.
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