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Voor mij Barend Jacobus ten Cate, notaris, in het arron 
dissement Haarlem, standplaats hebbende te Zaandam 

is verschenen: 

Mejuffrouw Jopje Kan, buiten beroep of maatschappelijke 
betrekking wonende te Zaandam. 

Die verklaarde voornemens te zijn om van hare nalatenschap 
te beschikken en aan mij, notaris, buiten de tegenwoordigheid 

van getuigen haar uiterste wil zakelijk heeft opgegeven, 
waarvan ik, notaris, een opstel heb gereed gemaakt en geschreven 

in dezen voege. 
De erflaatster verklaarde: 

Ten eerste: haar vorigen uiterste wilsbeschikkingen te herroe 
pen. 

En ten tweede: tot hare erfgenamen te benoemen: 
Voor de eerste helft hare broeder Klaas Kan Dirkszoon meester 

timmerman wonende te Zaandam en in geval van vooroverlijden 
zijne wettige kind, kinderen of verdere afkomelingen bij 

plaatsvervulling (Goedgekeurde bijvoeging van negen woorden) 

Onder bepaling echter dat het vruchtgebruik van dit gedeelte 
van haar nalatenschap zal worden genoten door haar na te 

noemen zuster Cornelia Kan, tot aan den tijd dat zij een huwelijk 
mocht aangaan en in geval zij geen huwelijk mocht aangaan 

als dan haar leven lang gedurende. 
En voor de wederhelft hare zuster Cornelia Kan, wonende te Zaan 

dam, aan wie zij, erflaatster, mede verklaarde te legateren het 
vruchtgebruik van de eene helft van hare nalatenschap, besproken 

aan haar broeder Klaas Kan Dirkszoon voornoemd en zulks 
tot aan den tijd dat zij een huwelijk mocht aangaan en inge 

val zij geen huwelijk mocht aangaan als dan haar leven 
lang gedurende. 

Alvorens voorlezing van bovenstaand opstel te doen, heb ik, no 
taris, aan de erflaatster verzocht om in tegenwoordigheid van de 

na te noemen getuigen aan mij, notaris, hare uiterste wil 

nogmaals zakelijk op te geven, aan welk verzoek door de erflaat 
ster is voldaan. 

Daarna heb ik, notaris, in tegenwoordigheid der na te noemen 
getuigen aan de erflaatster bovenstaand opstel voorgelezen en 

na de voorlezing heb ik, notaris, in tegenwoordigheid der getui 
gen aan de erflaatster afgevraagd of het voorgelezene haar 

uiterste wil bevat, waarop zij, erflaatster, in tegenwoordig 
heid van mij, notaris, en de getuigen bevestigend heeft ge 

antwoord. 
Waarvan Akte 

Verleden te Zaandam, ten woonhuize van de comparante in tegen 
woordigheid van Willem Schipper, meesterschilder en glazenmaker 

en Adriaan Vink, meesterschoenmaker, beide wonende te Zaan 
dam als getuigen. 



Heden den zesden october achttien 

honderdnegenenzeventig. 
En hebben de comparante, de getuigen, allen aan mij 

notaris bekend, met mij, notaris, onmiddellijk na gedane 

voorlezing van het geheel deze minute ondertekend. 
 

 
   w.g. J.Kan 

    W.Schipper 
    A.Vink 

     
    B.J. ten Cate 

     notaris 


