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Voor Jan Evenblij, openbaar
notaris in de residentie van Zaandam,
eerste canton, arrondissement Haarlem,
departement van de Zuiderzee, in tegen
woordigeid van den nagenoemde en
mede ondergetekenden getuigen,
is gecompareerd Pietertje Droeviger,
huijsvrouw van Pieter Kan, arbeider,
wonende te Zaandam, tweede canton.
In staat en genegen om over haare
nalatenschap testamentair te beschik
ken. En daartoe overgaande heeft
dezelven aan de notaris haar testa
ment opgegeven en is door hem opgete
kend als volgt:
Ik verklaar te vernietigen alle
actens van uiterste wil heb
bende door mij voor dato dezes gemaakt
en gepasseerd.
Ik verklaar te maken en bespreken
aan mijnen tegenwoordigen man, voor
noemden Pieter Kan, zijn leven lang
gedurende, het zuijver vrugtgebruik,
na aftrek van alle lasten van zodanig
gedeelte mijner nalatenschap als waar
over de wet mij toestaat in dier voegen
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bij aanwezigheid van kinderen of ouders
ten zijnen voordeel te beschik
ken en stel hem vrij van ‘t
leveren van eenigen borg of zekerheid.
Nog verklaar ik denzelven mijnen
man te noemen en stellen tot mijnen
eenigen en algeheelen ervgenaam in
alles wat ik met mijn dood eenigszins
zal ontruimen en nalaten, niets daar
van uitgezondert, dan alleen dat ge
deelte als waarvan de wet mij
niet toestaat in diervoegen bij aan
wezigheid van kinderen of ouders
ten zijnen voordeelen te beschikken.
Als willende dat dit gedeelte in
dat geval volgens de wet worden
geërvd. In allen gevallen met den
titel van volkomen eigendom
Voorts verklaar ik den gezegden
mijnen man te noemen en stellen tot
eenigen executeur van dit mijn testa
ment en voogd over mijne bij hem
verwekte en minderjarig na te laten
kinderen. Verlenende aan hem daartoe
zulken magt als aan den zodanigen
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bij den bestaande wetten word toegekend.
En begeer eindelijk dat dit alles
na mijn dood als mijn testament
word nagekomen.
Gedaan en gepasseerd te Zaandam
ten cantooren van de notaris in tegenwoor
digheid van Gerrit Uithoorn, Jan den
Roode, Pieter ten Haak en Pieter ten
Haak junior, wonende aldaer, als
getuigen ten dezen verzogt. Den dertien
den november agtienhonderdvijftien.
En heeft de comparante nevens de
getuigen en den notaris na gedane
voorlezing den tegenwoordigen minute
getekend. Welke is gebleven onder de
bewaring en ‘t bezit van gemelde notaris.
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