TESTAMENT'�

No.

45 .

\

...�eden,. Woensdag, den dertigsten October negentienhonderd zes-en-vee r �
i g,,------�--�-ferscheen voor mij,
andoeng,

Hendrik Jan Joseph Lamers,

Not ar i s ter standplaats

in tegenwoordigheidvan de na te noemen en mij bekende ge-

tuigen: --------�Mevrouw Mar tha Cornelia. Trip,

zonder beroe p , wonende te Bandoeng ,, echt

•

genoote van den heer Helen Redled Adam

•.-.------�----------------------

De co mparant, die mij, n ota ris , bekend is, verklaarde te

z.i.jn: g ebo r c m

te Sitobondo op den v ijfti enden Juni achttienhonderd zeven-en-tachtig.
elke comparante,

genegen zijnde om bij uitersten wil over hare nala
buiten t e r,.e mvoo rdi gheid der

tenschap te be s chikken aan mij, nota ris ,

ge"t<uigf\'n haren uitersten wi l zakelijk heeft opgegeven, waarnaar ik,
not;a:r:is,

het opstel heb gereed gemaakt en in devolgende bewoo r din g e n

heq 1n ges c hr i ft gebracht: --------�
Ik horreep en vernietig alle vroeger door mij g ennaa kte ui
terste wilsbeschikkingen ..--------�-- -----
Ik benoem mi j n echtgenoot, den heer Helen Re d l ed Adam,

en

de uit zijn h uwel ijk met mij geboren kinderen tot mijn erf
genamen van al het ge e n ik bij mijn overlijden zal nalaten�
ieder voor een gelijk deel •
•

--------------------------------

Ik benoem tot mijn executeuren t e stame nta i r

mijn

echtg e no ot

en mijn zoon Nicelaas Lawrence A.dam alsmede mijn zoon Bern
ha�d Henri Adam,

zoo tezamen als ieder afzonderlijk,

met het

recht tot onmiddel li j ke inbezi tnoming en inbezithouding van
a ll e goede r e n mijner geheele nalatenschap tot aan de al ge 
heele afwikkeling mijner nalatenschap toe en hun al s zoodalg volledig acquit en d�charge is verleend. --------

Al vorens de voor lezing v e. n vorenstaand opstel geschied is# he>.eft de
comparante-erflaatster haren uitersten wil n ader zakelijk aan mij,
taris,

doch nu in teg e nwoordigheid èer na te noemen getuigen, opgece-

ven. -----;

no

--------�-

Dau; na is i n tegenwo o r digheid dier na. te noemen getuigen deze uiterste
wi l door mij, notaris,

aan de comparante-erflaatster voorg ele zen en

na die voorlezing is door mij, not ar is ,

mede in tegenwoordigheid dier

etuigen aan de comparante-erflaatster afgevra�g � , : of .. het voorgeleze-

-ne:�.haren uitersten wil bevat# hetgeen ·door

�·r

bevestigend is be

antwoord��------�--��-

ldus gedaan en gepasseerd te Bandoeng,
zer vermeld,

op dag en datum in hoofde

in tegenwoordigheid van El:ruey Elize Aarinksen

on Irene Olga Lumanauw;

klerken,

van

beiden wonendeta Bandoeng#

Meruc

als g

tui gen �----�1-

S•

Onmiddellijk na ..algeheele voorlezing dezer· akte··door mij, notaris,
aan de comparante on de. getuigen#. hebben de comparante,
en.

do getuige

ik., notaris, deze akte onderte ekend.--- · ·�-. - ----�-- -..,-- ---- -

erleden zonder renvooi,

doorhaling: of bijvoeging ...---- ..-·�·-·�------Trip ---�--

. (Geteekend: ;----- x.!.C. Adam geb.

I.o.· tumanauw. -.....-..�

·· ..,.....
H" Lamerso-

--·�·-·· ·-.·.,.------..
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