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Voor Jacob Dozij, notaris in het
arrondissement Haarlem, standplaats
hebbende te Zaandam is verschenen
Maartje Verlaan aan mij notaris be
kend, echtgenote van Klaas Kan Dirks
zoon, meester timmerman, wonende met
haren man te Zaandam.
De welke bekwaam en genegen zijnde om
over haare na te latene goederen bij testament
te beschikken, haren wil dien aangaande
vooraf zakelijk aan mij notaris buiten
de tegenwoordigheid der getuigen heeft op
gegeven, waarvan ik het opstel heb doen
schrijven in de volgende bewoordingen
Vooraf verklaart de erflaaster te her
roepen en te vernietigen al hare voorgaan
de testamenten en andere acten van ui
tersten wil, wanneer en op welke wijze
ook gemaakt en verleden.
En alzoo bij deze geheel op nieuw dispo
nerende verklaart zij erflaatster:
In geval haar tegenwoordige echtgenoot
te benoemen en te stellen tot haren erfge
naam en zulks van alles waarover zij
op het ogenblik van haar afsterven in
gevolge de wet de vrije beschikking zal
hebben, zonder enige uitzondering, noch
voorbehouding alsmede hem te benoemen
tot enigen uitvoerder van hare uiterste
wilsbeschikkingen met alle wettige magt
last en gezag en in het bijzonder met het
regt van bezitneming harer goederen vol
gens de wet.
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Alvorens de voorlezing van het boven
staande opstel geschiedde heeft de erf
laatster, in tegenwoordigheid der getuigen,
haren wil nader zakelijk opgegeven, waar
na door mij notaris de vorenstaande ui
terste wil is voorgelezen en na die voorle
zing door mij aan de erflaaster afge
vraagd of het voorgelezene haren uiter
sten wil bevat, waarop zij toestemmend
heeft geantwoord. Welke voorlezing af
vraging en antwoord mede in tegenwoor
digheid der getuigen hebben plaats ge
had.
Gedaan en verleden te Zaandam, ten kan
tore van mij notaris, in tegenwoordigheid
van Dirk Nierop, zaakwaar
nemer en Jan Gruijs, koopman
beide binnen deze gemeente woon
achtig, als getuigen. Den eersten
Junij, achttienhonderd twee en
zeventig, des avonds ten acht ure.
En heeft de erflaaster met de getuigen
en mij notaris deze minute onmiddellijk
na de geheele voorlezing ondertekend.
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