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Voor mij, Pieter Mul, notaris in het ar 

rondissement Haarlem, ter standplaats 

Zaandam is verschenen: 

de heer Willem Kan, vroeger hoofdopzigter in 

het krankzinnigengesticht te Delft en aldaar 

woonachtig, thans zonder beroep, wonende te 

Zaandam, aan mij notaris bekend, 

die verklaarde genegen te zijn over zijne nala 

tenschap te beschikken, dientengevolge aan  

mij notaris buiten de tegenwoordigheid van 

de getuigen zijn testament zakelijk heeft opge 

geven, hetwelk ik, notaris, in geschrift heb 

doen stellen in de navolgende bewoordingen. 

Ik, Willem Kan, verklaar genegen te zijn om bij 

testament over mijne nalatenschap te bevelen, 

zulks doende in dezer voegen. 

Ik herroep en vernietig alvorens al mijne voor 

gaande testamenten en andere akten van uiter 

sten wil, wanneer en op welke wijze ook gemaakt 

en verleden. 

En alzoo bij deze geheel opnieuw beschikkende ver 

klaar ik 

eindelijk te legateren 

aan de beide kinderen van wijlen mijnen 

broeder Jan Kan, de volgende aan mij toebehoo 

rende effecten, als: 

Eene obligatie vijf percents zilver metalliet, ren 

te betaalbaar januarij en julij, nummer 5249, groot 

honderd florijnen. 

Eene obligatie vijf percents papier metalliek, rente 

betaalbaar februarij en augustus, nummer 

62702, groot honderd florijnen. 

Een certificaat van inschrijving op het Groot- 

boek der twee en een half geraamde werkelijk 

rentegevende schuld dezes rijks, ten name van 

het administratiekantoor opgerigt door Samuel 

en David la Portas cum suis, nummer 5927 groot 

honderd gulden. 

Zoomede de bij de bovengemelde effecten behooren 

de coupons. 

Moetende de bovengenoemde effecten en coupons door 

de zorg van mijnen hierna te benoemen erfge 

naam of erfgenaamen binnen zes weken na mijn 

overlijden worden in bewaring gegeven aan de 

regenten van het weeshuis der Doopsgezinde 

gemeente te Haarlem, met verzoek deselve in 

bewaring te houden tot aan den meerderjarigen 

ouderdom of eerderen mondigen staat der beide 

kinderen van mijnen gemelden overleden 

broeder Jan Kan en de daarvan afkomende 

interesten tot alsvooren uit te keeren aan 

hunne moeder Jacoba Lennings eer 

der weduwe van gemelden Jan Kan, 

thans gehuwd met Jacobus Johannes Keijzer 

te Haarlem. 



Aan Jacob Kan, zoon van mijnen broeder Jacob 

Kan, mijn gouden horloge, onder uitdrukkelij 

ke voorwaarde dat dit door mijnen hierna te 

benoemen erfgenaam of erfgenamen aan hem zal 

worden ter hand gesteld bij zijne aanneming 

tot lid van eenig kerkgenootschap zoodat dit 

legaat zal vervallen indien de legataris komt 

te overlijden voordat hij zich als lid aan eenig 

kerkgenootschap heeft verbonden. 

Aan mijnen broeder, Andries Kan, mijn zwarte 

pak met een dofzwart streepje bestaande in jas, 

broek en vest, mijn jascolbert met broek van de 

zelfde stof, vier van mijne hemden, vier van mijne 

onderbroeken, vier van mijne borstrokken, vier 

van mijne flanellen hemden en vier van mijne over 

hemden, benevens eene som van vijftig gulden 

in geld. 

En aan Jacob Kan, zoon van wijlen mijnen 

broeder Klaas Kan, mijn stel gouden manchet 

knoopen en overhemdknoopjes. 

 De belastingen ter zake van bovenstaande 

 beschikkingen aan den staat verschuldigd moe 

 ten uit mijne nalatenschap betaald en mogen 

 aan de legatarissen niet in rekening gebragt worden, 

 terwijl de sub, c en d en de besproken legaten moeten 

 worden afgegeven binnen zes weken na mijn  

 overlijden. 

Ten anderen en te benoemen tot eenigen en algeheelen 

erfgenaam of erfgenamen al het overige mijne 

nalatenschap mijnen broeder Jacob Kan en bij voor 

mij overleden zijnde, zijne wettige afstammelingen 

bij plaatsvervulling. 

 Nadat de testateur zijnen wil nader zakelijk in 

tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen had 

opgegeven is het bovenstaande hem door mij, notaris, in het bijzin dier getuigen voorgelezen 

en heeft de 

testateur op de door mij, notaris, in het bijwezen als 

boven aan hem gedane vraag of het voorgelezene 

zijnen uitersten wil bevat, toestemmend geantwoord. 

Verleden te Zaandam in tegenwoordigheid van den heer 

Willem Verweij Majan, candidaat notaris en van Teu 

nis Kee, winkelier, wonende beiden binnen deze gemeente 

als getuigen, den eerste october acttienhon 

derd vijf en tachtig. 

En heeft de testateur met de getuigen en mij, notaris, 

deze minute onmiddellijk na de geheele voorle 

zing ondertekend, 

 

 

     w.g.  W.Kan 

      W.Verweij Majan 

      T.Kee 

 

      P.Mul 


