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Albert Booker Zaandam 6136-32      29 maart 1807 

 
Testament van egtelieden 

die onder ......?....... van eede 

verklaarden beneden ƒ 1000,= 
gegoed te zijn en is hierin geen 

fideicommis 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Op heden den negenentwintigsten 

maart in den jare achttienhonderd zeven 
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compareerde voor mij Albert Booker openbaar no 

taris bij den hove van Holland, geadmitteerd te Zaandam 
residerende, 



 3 

Jacob Kan en Aagje Groot, egtelieden, 

alhier woonagtig, 
 

bequaam en geneegen om over hunnen na te 

latene goederen te disponeren en naar herroe 
ping en vernietiging van alle voorgaande tes 

tamenten, codicillen en andere actens enige 
kragt van uiterste wille hebbende, komende 

tot dispositie: 
verklaarden zij, testateuren, elkander over 

en weder, dat is de eerststervende de langst 
levende van hen beide aan te stellen en te insti 

tueeren tot zijn of haar enige en alge 
heelen erfgenaam of erfgenamen en dat 

in alles wat de eerststervende zal naar laaten, 
niets uitgezondert met regt van vrije ervstelling. 

Echter met last om de kind of kinderen 
aan de ander verwekt en die de eerstster 

vende zal naarlaaten behoorlijk op te voeden 

en groot te maaken tot deselve meerder 
jarig of gehuwd zijn en dan zodanig uit 

te zetten of ten huwelijk meede te geven, 
als de langstlevende in gode gemoede 

naar den staat des boedels zal oordelen 
te behooren Alles ter voldoening tenminste 
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in afkorting van de legitime portie der 

kinderen naar rechten in de naarlatenschap 
des ouders competeerende en waar in de 

eerststervende dezelve .... bij vooroverlijden 

ieders zaad in des verstorvens plaatse tot 
meeden erfgenaam stelt 

 
In gevalle zij testatrice eerststervende is, zonder 

agterlating van zaad, verklaarde zij haar vader tot 
haar meede ervgenaam te institueeren in zijne legitime 

portie 
 

Stellende en comitteerende zij, testateuren 
elkander over en weder tot executeur 

of executrice van dit testament, mits 
gaders tot voogd of voogdesse over hun 

ne minderjarigen kind of kinderen en tot 
administrateur of administratrice van 

derselver goederen met zodanige magt, 

vermogen en gezag als daartoe behoord en 
gegeven kan werden, ook tot assumptie 

en surrogatie en specialijk in cas van her 
trouwen dat de langstlevende als dan 

zal mogen verkiezen en aanstellen zodanig 
persoon of persoonen ’t zij vrienden of vreemde 

om over ’t doen bewijs in de minderjari 
gens naam te staan als dezelve zal komen 

goed te vinden zullende echter ’t bewee 
zene onder de langstlevende verblijven 
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zonder enige borg of zekerheid te stellen 

tot dat de gemelde kinderen meerderjarig 
of getrouwd zijn mits die zo lange alimen 

teerende naar behooren 

 
Sluitende zij testateuren zo ter eerster 

als laaster dood uit hun boedel en 
stervhuis de weeskamer zo hier als elders 

 
’t Voorenstaande verklaarden zij testateuren 

naar duidelijke voorlezingen te begeeren 
dat op hun overlijden zal werden agtervolgd 

als testament of als codicil. 
 

Gepasseerd te Zaandam voornoemd in den presentie 
van Hendrik Been en Jan de Groot 

als getuigen. 
 

 

    w.g.  Jacob Kan 
     Aagje Groot 

     Hendrik Been 
     Jan de Groot 

 
     A.Booker 

      not. publ. 


