Op heden den twaalfden juli negentienhonderd ten sterfhuize van Mejuffrouw Henderika Catharina Geertruida Bakker in
leven echtgenoote van den Heer Pieter de Boer Willemszoon, nader te noemen, gelegen te Landsmeer.
Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van:
1. Den Heer Pieter de Boer, Willemszoon, Koopman, wonende te Landsmeer, handelende ten eerste voor zichzelf, uit
hoofde der wettelijke gemeenschap van goederen, bestaan hebbende tusschen den comparant en wijlen zijne
echtgenoote voornoemd en als erfgenaam voor het beschikbaar deel van die echtgenoote krachtens nader te vermelden
testament, ten tweede in hoedanigheid van vader en voogd over zijne zes minderjarige kinderen geboren uit het huwelijk
van comparant met wijlen zijne echtgenoote genaamd: Willem, Hendrika, Diewertje, Klaas, Maartje en Pieter de Boer.
2. De Heer Jacob Bakker, Broodbakker, wonende te Landsmeer, handelende in hoedanigheid van toeziend voogd, over
de zes minderjarige kinderen, onder voogdij van den eersten comparant, als zoodanig benoemd door den Heer
Kantonrechter te Purmerend drie Juli jongstleden.
Ter voldoening aan de verplichtingen door de wet opgelegd, ter bewaring der rechten van partijen en van alle andere
belanghebbende.
Wordt door mij , Dirks Costerus, Notaris in het arrondissement Haarlem, ten standplaats Monnickendam, in
tegenwoordigheid van den Heer Jan Willem Peter Koch, candidaat notaris wonende te Monnickendam en Pieter Dil
Dirkszoon, koopman, wonende te Landsmeer als getuigen.
Over gegaan tot de beschrijving van alle zaken, behoorende tot en uitmakende de wettelijke gemeenschap van
goederen, bestaan hebbende tusschen den comparant Pieter de Boer Willemszoon en wijlen zijne echtgenoote
Mejuffrouw Hendrika Catharina Geertruida Bakker gewoonde hebbende te Landsmeer en aldaar overleden twee en
twintig April dezes jaars, zoomede tot de nalatenschap van de erflaatster, in die gemeenschap vervat.
Die erflaatster laat tot erfgenamen bij versterf na, zes kinderen, de minderjarigen onder voogdij van den eersten
comparant, zij benoemde echter bij testament, den vijfden Juni Achttienhonderd negentig voor mij Notaris, verleden
haren echtgenoot, den eerste comparant, tot erfgenaam haren nalatenschap voor zover de wet zulks toeliet.
lngevolge dit testament is de nagebleven echtgenoot gerechtigd voor een/vierde-de gezamenlijke kinderen voor drie
vierde deel tot de nalatenschap der erflaatster.
De beschrijving geschiet ter plaatse in den hoofde aangewezen; de goederen zullen worden te voorschijn gebracht door
en de beschrijving zal geschieden volgens opgaven van den eersten comparant, als na het overlijden zijnen echtgenoote
verbleven in het bezit van den gemeenschappelijken inboedel in de nalatenschap die zijne opgave nader onder eede zal
bevestigen, af te leggen in de handen van mij, Notaris, bij het sluiten dezer beschrijving.
De waardeering der daaraan onderworpen lichamenlijke roerende goederen geschiedt door den Heer Pieter de Boer,
landeigenaar, wonende te Den Ilp, gemeente Ilpendam die alhier is mede verschenen en verklaarde den als deskundige
vereischten eed te hebben afgelegd in handen van den Heer Kantonrechter te Purmerend, drie Juli jongstleden.
De comparanten en de getuigen zijn mij, Notaris bekend.
Onmiddelijk na gedane voorlezing is het hoofd dezer beschrijving door de comparanten, de getuigen, Notaris,
ondertekend.
was getekend door resp. P.de Boer Wz.,Jb Bakker Kz, P.de Boer Pz, P.W .Koch, P.Dil Dz en Notaris D.costerus.

Overgegaande tot de verlangde beschrijving is men begonnen met de lichamelijke roerende goederen,gewaardeerd op
de achter dezezelve vermelde sommen.
In de Middenkamer.
Vloerzeil, karpet, twee kleedjes, nog drie dito op
Tafel zes stoelen op
Naaimachine met tafel op
Kabinet op
Secretaire op
Penantkastje op
Acht schilderijen, spiegel, klok, twee glasgordijnen op
Spiegeltje, eenige ornamentjes, twee schenkbladen enz,
In een vaste kast.
Diverse glas en aardewerk tot dagelijks gebruik theeservies, olie en azijnstel,
trommeltjes enz.
In een vast kastje.
Ook eenig divers met aardewerk tot dagelijks gebruik en ornamentjes op
In een bedstede.
Veerenbed, peluw, twee kussens, nog een peluw, wollen en watten dekens, lakens
en slopen op
In een krib.Kinderbed met toebehoren op
In een andere bedstede.
Veerenbed en geheel verder toebehoren op
In een krib.Kinderbedje met toebehoren op
In het Kabinet.
Zes linnen lakens, zes dito slopen, drie tafel lakens, twee wiegendekens, drie
beddezakken eenige boeken twee stel vitrage gordijnen op
Voorts diverse onder en bovenkleeren van de erflaatster gewaardeerd met hare
kleedij op andere plaatsen in het huis aanwezig op
In de Secretaire.
Onder en bovenkleeren van den rendant gewaardeerd met zijne kleedij op andere
plaatsen in het huis aanwezig op
In de gang. Looper, paar deurkleedjes en matjes op
In de voorkamer.
Tafel, trufkistje, kinderwagen, strijkplank op
Klok, twee schilderijen, twee gordijnen op
Op den zolder.
Matten, looper op
Linnenkastje op
Nachkast bovengoed, beeldje, eenige divers en een kist met eenige klein kindergoed
op
Twee gordijnen, twee kisten met eenige lappen op
Kachel met pijp en plaat, kolenkit en tryuftrommel op
Ledikantje,kinderstoel, vuurtafeltje, koperen doofpot eenige bussen en divers op
In de achterkamer.
Karpetp, eenige matten en deurkleedjes op
Tafel, zes stoelen op
vijf schilderijen, spiegel, hanglamp, drie Petroleum toestellenp, wekkerklokje, eenige
ornamenten en divers
In een vaste kast: eenige aardewerk en glaswerk voor dagelijks gebruik op
In een andere kast: Beschuitbus, broodtrommel op
In het achterkamertje (doorloop)
Vloerzeil en deurkleedjes op
In het walhuis.
Koperen ketel, eenige emmers, waschvat, klederenrek op
Op het erf en aan de wal.
Klamp hooi op
Een pink op
Tweehonderdtachtig kippen op
Velocipede op
Jol, vischkaar, schuitje met toebehoren op
Twee honderd eenden op
In een schuurtje:Kruiwagen, zeiszkisten, bak met timmergereedschap, ijzerdraad,
juk met twee manden, vleeskuip, eenige mestgrepen en eendenvoer op
Drie duizend eenden eieren op
Duizend kippen eieren op
De rendant verklaart dat zich ten huize van de toeziend voogd bevindt: veerenbed,
twee kussens, peluw, twee dekens, (bevindende zich bij de toezienden voogd alleen
het veerenbed, de overige goederen in de voorkamer
van het perceel waar de beschrijving geschiedt)
Meden in de Middenkamer.
Gouden hoofdbeugel wegende negenentachtig gram op
Gouden damesremosstoir horloge voetstoots op
Dito dameshorlogeketting wegende dertien gram op
Twee slag bloedkoralen collier met gouden tonnetje op
Gouden broche dito oorbelletjes,met gelen steen op
Geheel hetzelfde met bloedkoralen op voetstoots
Gouden sterretje met ketting wegende circa drie gram
Twee granaten brochjes met gouden sluiting met granaat
Flacon met gouden gemonteerd voetstoots op
Drie gouden ringen met steentjes, trouwring met goud, gouden doekspeltje,
medaillon met kettingtje ook goud,dito oorknopjes met bloedkoraal, alles voetstoots
op
Gouden ringetje wegende een gram op
Dito medaillon met haren ketting met qoud gemonteerd
Twee kapspelden en twee zijnaalden alles qoud wegende
zeventien en een halfe gram op
Bloedkoralen ketting met gouden sluiting op
Dito ketting met koperen sluiting op
Granatencollier met koperen sluiting op
Bloedkoralen armbandje met gouden sluiting op
Sigarenkoker met goud gemonteerd op
Portemonnee met zilveren knip dito vingerhoed op
Nickel horlogeketting op
Stalen geldkistje op
Kerkboekje met gouden sluiting en nog drie andere dito zonder goud op
Totaal van het gewaardeerde

f. 10,00
12,00
f 20,00
25,00
18,00
8,00
10,00
2,50
10,00
2,00
30,00
5,00
30,00
5,00
30,00
60,00
40,00
0,50
6,40
9,20
0,25
10,00
0,75
4,00
6,00
2,00
1,50
4,00
9,00
3,00
0,50
0,50
2,50
50,00
50,00
197,00
10,00
55,50
70,00
12,00
96,00
28,00
30,00

72,00
5,00
10,00
6,00
5,00
7,00
2,50
6,00
3,00
7,00
1,20
5,00
17,50
1,50
0,50
0,50
1,50
2,00
1,50
0,25
1,50
2,00
f.1141,55

De specificatie en de taxatie der roerende goederen geëindigd zijnde, heeft de schatter derzelfde alhier na voorlezing
ondertekend en zich daarna verwijderd.
getekend P. de Boer Pz.
Verder gaande met de beschrijving vertoonde de rendant de volgende Titels en Papieren :
1. Afschrift van het testament der erflaatster in de hoofde in de breed omschreven .
2. Uittreksel eener acte van scheiding op achtien April achttienhonderd drie en negentig verleden door den te Purmerend
gevestigde Notaris Nicolaas Doncan overgeschreven ten kantore van hypotheeken te Hoorn zes en twintig April daarna
deel 572 Nummer 64,Waarbij aan rendant is toebedeeld:
A .een huis schuur en erf en eenige percelen weiland, hooiland en water te Landsmeer, sectie B nummers 65, 488, 489,
496, 501, 503 , 548 , 549, 550, 551, 552 , 553, 554, 555, 486, 487, 490, en 491 samen groot zeven hectaren vijf en dertig
aren, vijftig centiaren.
B.eenige onroerende goederen die echter sedert verkocht zijn.
Op den sub A vermelden grond is het gebouw door brand te niet gegaan en zijn daarop andere gebouwen gesticht, die
onroerende goederen zijn thans Kadastraal bekend in de Gemeente Landsmeer Sectie B nummers l020, huis, 1021,
huis schuur en erf, 1050 huis
schuur en erf. 485, 486, 487, 490, 496, 501, 503, 549, 551, 553, 554, 573, 903, allen weiland, 488, 489, 491, 548, 557,
558, 569, allen hooiland, 65, 550, 552, 555, 556, 570, 571, 572, 574, allen water, en 559 twee vijfde hooiland, drie vijfde
water, alles te samen groot
zeven hectaren, zeven en dertig aren, tien centiaren.
3. Afschrift koopacte op negentien April Achttienhonderd twee en negentig verleden voor Nicolaas Doncan Notaris te
Purmerend, overgeschreven als boven, zes en twintig April daarna,deel 564 nummer 24, waarbij rendant aankocht:
Een huis en erf te Landsmeer, sectie B nummer l en 2 samen groot zeventien aren, zeventig centiaren zijnde het perceel
waar de beschrijving geschiedt. Sedert dien is op het erf een schuur bij gebouwd en is het perceel thans Kadastraal
bekend in Sectie B nummer 1011, huis schuren erf groot zeventien aren en zeventig centiaren.
4. Afschrift testament op zeven Januari Achttien Honderd Negentig verleden door genoemde Notaris Doncan ,door nu
wijlen mejuffrouw Trijntje Bakker, destijds weduwe van den Heer Cornelis Garms, later hertrouwd met den Heer Jan van
Zanen wonende te Edam, waarbij testatrice onder anderen heeft gelegateerd aan de drie kinderen van wijlen haren
broeder Klaas Bakker (zijnde de erflaatster, de comparant Jacob Bakker en Pieter Hendrik Bakker, koopman te
Landsmeer) te samen voor gelijke deelen een som in contanten groot tweeduizend gulden,onder bezwaar van
vruchtgebruiks ten behoeve van den nagebleven echtgenoot tot diens overlijden. Bedoelde vruchtgebruiker woont
thans,volgens
verklaringen van partijen te Zuidscharwoude of Broek op Langendijk.

----------------------------------------------contanten gelden------------------------------------------------De rendant vertoonde aan contante gelden op heden bij kas
f. 22,40
----------------------------------------------- In en uitschulden-------------------------------Bij den boedel is te goed van diverse personen wegens geleverde goederen
75,00
Van Simon de Boer Willemszoon koopman te Landsmeer wegens geleend geld
300,00
Rente a vier en een half procent per jaar sinds zes en twintig januari dezes jaars
Memorie
Spaarbankboekje waaruit blijkt dat te name van de rendant is ingelegd op de
0,95
Rijkspostspaarbank
Daarentegen is de boedel verschuldigd aan Cornelis Reus junior te Purmerland
380,75
wegens geleverde kippen en eendenvoer
J, Alblas timmerman te Landsmeer wegens timmerwerks in dit jaar voor het
59,88
overlijden
Doctor H.R. Oolgaard Snijder te Landsmeer wegens geneeskundige behandelingen,
29,40
medicanemten in dit jaar voor overlijden
A.de Boer metselaar, aldaar, wegens verricht metselwerk in het vorige jaar
22,05
P. Leguit, timmerman, aldaar, wegens geleverde lijkkist
42,00
S.Horstman, smid , te Landsmeer, wegens smidswerken in vorig jaar
2,30
Den Heer Admiraal, Boomkweeker in de Rijp Wegens geleend geld onder
4000,00
hypotheekcair verband
Rente a vier en een vierde procent per jaar
Memorie
Den predikant P.G. Dreesman te Sappemeer wegens dito onder hypotheekcair
1300,00
verband
Rente a vier en een half procent, sedert laatste verschijndag
Memorie
Mevrouw weduwe Joannes schoon-verbeek te s'Gravenhage wegens geleend geld
1000,00
onder hypotheekcair verband
Rente a vier en een half procent per jaary, sedert tien Mei jongsleden
Memorie
Erfgenamen van den Heer Dirks van Os te Purmerend in leven Notaris wegens dito,
300,00
onder dit verband p. resto
Rente a vier en een half procent per jaar sedert zes en twintig Januari jl.
Memorie
Mejuffrouw Diewertje Kalf weduwe van Willem de Boer te Landsmeer, wegens
3067
geleend geld voor den opbouw der nieuw gestichte huizen
Rente a vier en een kwart procent per jaar sedert laatste verschijndag
Memorie
De verschijndagen voor zover ze niet vermeld kunnen door rendant niet met
zekerheid worden opgegeven.
Loopende verschuldigde belastingen worden vermeld pro
Memorie
Nog verklaarde rendant dat hij nog bij den boedel nog te goed is van Dirks van
6,25
Schaiks te Ilp gemeente Ilpendam wegens schuitenhuur
Loopende land en huishuren a zes honderd gulden per jaar, namelijks de landerijen
Memorie
a drie honderd gulden per jaar sedert Kerstmis jongsleden
De huishuren te samen a drie honderd gulden sedert diverse data, die rendant niet
Memorie
met zekerheid kan opgeven
21,00
Nog is verschuldigd aan Simon Goede Simonszoon renteloos voorschot

Professor Freub te Amsterdam, wegens geneeskundig Consult de rekening
onbekend pro

Memorie

-----------------------------------------------Begrafeniskosten------------------------------------------Deswege is nog verschuldigd de kosten der kist, hiervoor vermeld zijnde de overige kosten voldaan met de
uitkeering van een begrafenisfonds. De totale begrafeniskosten hebben met inbegrip van de kist bedragen f.115- terwijl uit het fonds is ontvangen f.l00,-Dit gedaan en niets meer gevonden om in deze boedelbeschrijving op te nemen of daarbij op te geven is al
hetgeen in deze is vermeld, gelaten in het bezit van de rendant die zulks erkent en zich belast om al hetzelve
weder te voorschijn te brengen en te verantwoorden, wanneer en aan wien zulks zal behoren.
Daarop heeft de rendant in de handen van mij Notaris, in tegenwoordigheid van de getuigen den eed afgelegd
dat hij niets heeft verduisterd of achtergehouden, noch gezien heeft of weet
dat iets is verduisterd of achtergehouden van de goederen tot voorschreven gemeenschap en nalatenschap
behoorende.
Van al het welks dit proces-verbaal is opgemaakt ten dage, jare en plaatse alsboven in tegenwoordigheid van de
bovengenoemde getuigen met de comparanten mij, Notaris bekend, waartoe is gevaceerd van des namiddags
een uur tot vijf uur:
Onmiddelijks na gedane voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij Notaris
ondertekend.
w.g. P.de Boer Wz.
Jb.Bakker kZ.
W .P.KOCK.
P.Dil DZ.
D.Costerus.Notaris.

