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Op heden den 5d december 1806 
compareerde voor mij, Joannes Dedonëus 

Nording Wilree, notaris te Grosthuisen 
bij den Hove van Holland geadmitteerd, 

 
 



D.E. Pieter Kan woonende alhier en zijnde mij notaris bekend, 

dewelke verklaarde en  ........ uit krachte van clausul 
reservatoir vervat bij de codicille dispositie voor dezen 

op den 28e april des jaars 1802 ten overstaan van den notaris 

Paulus Adolph van Geldrop en getuigen binnen de stad 
Hoorn gepasseerd te willen en begeeren: Dat de schuld 

brieven door deszelvs Broeder Lourens Kan gehuwd met Rein 
tje Warnaar Tip, wonende alhier, respectievelijk in dato 

12 april 1800, 1 meij 1805 en 1 januarij 1806 ten behoeven van hem comp 
onder de hand getekend te zaamen groot in capitaal vijf 

honderd guldens; als mede nog een schuldbriev, door 
Muus Moen, gehuwd met de comparants nicht Jobje Kan 

naagelaatene dochter van wijlen derselvs broeder Dirk Kan 
woonende te Oostzaandam in dato 15 januarij 1795 meede ten 

behoeve van hem comparant onder de hand getekend op des 
comparants overlijden zullen worden gereduceerd tot dertig 

per cent; te dien effecte, dat het voorsz bij ..... des 
comparants broeder Lourens Kan op zijn overlijden aan zijn broe 

der verschuldigde zal gerekend worden slechts te bedragen een som 

ma van een honderd vijftig guldens en dat van des comp 
arants aangehuwde neef voorn, Muus Moen eene somma 

van negentig guldens. Begeerende de comparant bo 
vendien dat de interesten, welke op desselvs overlijden moet 

ten bevonden worden op alle de voorsz schuldbrieven ..... 
bij voorn deszelvs broeder en aangehuwde neef ten ..... 

en verschuldigd te weezen, zullen worden .....tterd, en ge 
houden ... of deselve allen inspecie en tot den laatsten 

penning toe waren voldaan en betaald, en dat er ... bij 
de verdeling van zijn naalatenschap aan voorn zijn broe 

der Lourens Kan en aangehuwde neef Muus Moen en 
bij vooroverlijden aan deszelves of derselver naagela 

ten wettige descendent of descendenten bij repraesentatie 
alleenlijk de voorsz sommen van éénhonderdvijftig en ne 

gentig guldens respectievelijk in rekening en ... zullen 

worden gebracht. Als verklaarde de comparant aan de 
zelver broeder voorn, Lourens Kan en aangehuwde neef 

Muus Moen XX respectievelijk het overige ieder van hun 
thans verschuldigd capitaal en met ... de somma van driehonderd 



vijftig en tweehonderd en tien guldens xxx met de intresten welken op des 

comparants overlijden op de geheele voorsz respectieve sommen 
van vijfhonderd en driehonderd gulden te goed mochten weezen 

te praelegateren. 

 
Wijders verklaarde de comparant ofschoon zijne nichte 

Antje van der Schelling, huisvrouw van Claas Langereis, wonende 
in de Bangaard onder Ooster-Blokker op de ... schuldbrieven 

ten haren laste bij zijne voorsz codicillaire dispositie breeder ge 
mentioneerd te zaamen groot in capitaal één duizend guldens 

reeds eene somma van tijd tot tijd ten zijnen genoegen heeft af 
gelost, voldaan en betaald, echter ten aanzien der nog resteerende 

door haar aan hem verschuldigde somma van driehonderd gul 
dens of wel een opzichte van zodanige somma, als welke ten tijde van des 

selve overlijden nog bevonden mocht worden onafgelost te zijn 
ten vollen te parsistaeren ? bij deeze bij deszelve codicillaire 

... portie hiervoren breeder omschreeven, als dezelve nogmaals 
ten vollen approbaerende bij deeze. 

 

 Aldus gepasseerd  ten praesentie van de weleerwaarde 
Heeren Dirk Welree, rustend predikant, wonende te Hoorn 

Hannus ??? Henricus Groet, predikant alhier, als getuige. 
 

    
     w.g. Pieter Kan 

      D.Welree 
      H.H.Groet 

      J.D. Nordingh Wi?lree 
 

      notaris 


