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17 mei 1848         Evenblij-75 

      
 

Voor Johannes Evenblij, notaris, residerende te Zaan 

dam, arrondissement Haarlem, Provincie Noord-Holland  
is gecompareerd de heer Pieter Kan aan mij notaris bekend. 

Commissaris van trekveer tusschen Zaandam en Amsterdam 
vice versa, wonende te Zaandam, bekwaam om te testeren, 

dewelke verklaarde genegen te zijn over zijne nalatenschap 
te beschikken dientengevolge aan mij notaris buiten de tegen 

woordigheid der getuigen zijn testament zakelijk heeft op 
gegeven, hetwelk door mij, notaris, is in geschrifte gebragt in de  

volgende bewoordingen: 
 Ik Pieter Kan, herroep en vernietig alle testamenten andere 

wilsbeschikkingen door mij voor dato dezes gemaakt. 
en opnieuw beschikkende, verklaar ik:  

mijnen broeder Dirk Kan, wonende te Zaandam en bij zijn 
vooroverlijden zijne wettige afkomelingen bij plaatsvervulling 

te noemen en stellen tot erfgenaam of erfgenamen van alles 

waarover ik op den dag van mijn afsterven in gevolgen de wet 
de vrije beschikking zal hebben. 

Wijders benoem ik gemelden mijnen broeder, tot executeur 
van dit mijn testament, beredderaar van mijnen boedel en 

nalatenschap en verzorger van mijn sterfhuis en begravenis 
en verleen aan hem daartoe zoodanige magt als volgens 

de wet geven kan of mag worden in bijzonder de magt 
tot in bezitneming van alle mijne na te laten goederen. 

Nadat de testateur het zakelijke zijner wilsbeschikkingen in 
tegenwoordigheid der nader te melden getuigen nader had  

opgegeven is al het bovenstaande aan hem  door mij notaris,  
in het bijzijn der getuigen voorgelezen, en heeft de testateur 

op de door mij, notaris, in het bijwezen als boven aan hem 
gedane vraag of het voorgelezene zijn uiterste wil bevat,  

toestemmend geantwoord. 

 Gedaan en verleden te Zaandam ten kantore van mij no 
taris, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Way, koopman  

en Pieter Nieuwpoort, kashouder, beiden aan mij no  
taris bekend en te Zaandam woonachtig als getuigen ten de 

zen verzocht den zeventienden mei achttienhonderd 
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achtenveertig. En heeft de comparant  

met de getuigen en den notaris onmiddellijk 
na gedane voorlezing de minute dezer, welke  

onder mij, notaris, is berustende gebleven, alhier geteekend. 

 
 

    w.g.  Pieter Kan 
     Jan Way 

P.Nieuwpoort   
     J.Evenblij  

 


