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27 februari 1878          ten Cate-46 

 
Voor mij, Barend Jacobus ten Cate, notaris in het arron 

dissement Haarlem, standplaats hebbende te Zaandam 

is verschenen: 
Mejuffrouw Aaltje Kat, getrouwd met Jacob Kan woonen 

de met haar echtgenoot te Zaandam 
die verklaarde voornemens te zijn om over haar nalatenschap 

te beschikken en aan mij notaris buiten de tegenwoordig 
heid van getuigen haar uitersten wil zakelijk heeft opge 

geven, waarvan ik notaris een opstel heb gereed gemaakt 
en geschreven in dezen voege: 

Ten eerste: haar vorigen uiterste wilsbeschikkingen te herroepen 
Ten tweede: tot haren erfgenaam te benoemen haar tegenwoordi 

gen echtgenoot Jacob Kan en zulks van alles waarover zij op haar 
overlijden de vrije beschikking hebben zal. 

En ten derde: te benoemen en aan te stellen tot bestuurder van haar 
begrafenis, uitvoerder van hun uiterste wilsbeschikkingen 

en bewindvoerder in hun nalatenschap tot die geheel zal zijn ge 

likwideerd en vereffend hem, genoemde echtgenoot Jacob Kan 
met de meeste uitvoeringsmacht die hem als zodanigh kan wor 

den toegekend in het bijzonder met het recht van bezitneming 
van de goederen welke hun nalatenschap zullen uitmaken 

hoe lang zulks van rechte maar duren mag 
Alvorens voorlezing van bovenstaand opstel te doen heb ik no 

taris aan de erflaatster verzogt in tegenwoordigheid van de na 
te noemen getuigen aan mij notaris haren uitersten wil nog 

maals zakelijk op te geven aan welk verzoek door de erflaatster 
is voldaan. 

Daarna heb ik notaris in tegenwoordigheid der na te noemen getui 
gen aan de comparante bovenstaand opstel voorgelezen en na dien voor 

lezing heb ik, notaris, in tegenwoordigheid der getuigen aan de 
erflaatster afgevraagd of het voorgelezene haar uitersten wil be 

vat. Waarop zij erflaatster in tegenwoordigheid van mij notaris 

en de getuigen bevestigend heeft geantwoord. 
in dezen bladzijde door gehaald in den zeventiende regel een woord 

en den vijfentwintigsten regel twee woorden 
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Waarvan akte 
Verleden te Zaandam ten Kantore van mij notaris 

in tegenwoordigheid van Klaas Brugman, meester tim 

merman en Adriaan Vink, meesterschoenmaker, beiden wonen 
de te Zaandam als getuijgen. 

Heden den zevenentwintigste februarij achttienhonderd 
achtennegentig 

En hebben de comparante, de getuigen allen aanwezig 
met  mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing van het geheel 

deze minute ondertekend. 
 

      w.g. K.Brugman   A.Kat 
   

       A.Vink   B.J.ten Cate 
            notaris 


