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Alsoo Salomon Coster, horloge maker, alhier ter steede in de voorleden maent alhier ter stede is 

overleeden, nerlatende een weduwe (die bevrucht is) en bovendien noch ses kleijne kindren, waer 

van het outste maer ontrent derthien jaren out is, daervolgende veel sullen kosten van opbrengen 

ende ’t onderhouden we tot hun mondige jaren sullen gebrocht worden. 

Soo ist, dat wij Dirck Huygen Backer, woonende tot Schiedam, ende Jaques de Graet woonende tot 

Haerlem, beijde swagers vanden overleden zaliger, den nagelaten boedel hebben naergesien ende 

deselve bevonden als hiernaer volght. 

Dat den boel moet hebben te weten: 

- het huijs staende op den houck vande Veerkay ende Wagenstraet daer de weduwe in woont, kost f 

2100,- 

- van Nicolas Hannet tot Paris van horlogien f 750,- 

- noch van verscheijde cleijne wercken f 1400,- 

- noch aen eenige groote wercken f 350,- 

- noch van verscheijde groote werken die noch niet zijn apgemaeckt stellen daervoor f 800,- 

- noch van den cleijnen inboel f 200,- 

Samen f 5600,- 

Hiertegen is den boedel schuldich: 

- wat noch op het huijs te betalen aen capital f 700,- 

- een jaer rente 4 pr f 28,- 

- an Sevrijn Oosterwyck van rente [...] f 300,- 

- noch aen deselve van arbeijtsloon f 180,- 

- van Isaac Grave op rente f 500,- 

- van Gerrit Janssen op rente f 250,- 

- van Dirck Huijgen Backer op rente f 300,- 

- noch aen verscheijde loopene schulden te betalen ontrent f 500,- 

f 2758 

Bleyft f 2842 gulden 

Naer dat wij den staet aldus hebben bevonden, zoo sijn wij Dirck Huijgen Backer ende Jaques de 

Graet met Jannetgen Harmans Hartloop, weduwe vande Salomon Koster zaliger, geassisteert zijnde 

met haer vader Herman Claessen Hartloop, houtkoper tot Delft ende Dirck Ponssen alhier, samen 

geaccordeert ende verdragen (op de approbatie vande E.E. heeren weesmeesteren hier ter stede), 

dat sij aenneme haer kindren tot haer kosten, opbringen ende ’t onderhouden in kost ende 

cleederen tot haer mondige jaren ende sall als dan an jaer gesamentlik intheren van haer vaderlijke 

erve de somme van eenhondert vijf en zeventich carolus guldens, zonder meer Ende in teijken der 

waerheijt dat wij hier mede gesamentlijck mede tvreden sijn, soo hebben wij dit met eijgener hant 

ondertekent. Gedaen in s’Gravenhage op den 11 january sesthien hondert ende sestich. 

Herman Claes Hardloop 

IJannetghen Harmens, de wedewe van Salamon Costers 

Dirck Huijgen Backer 
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Jaques de Graet 

Dirck Ponsen 

Aechghen Costers 13 ijaren 

Hendrijck Costers 12 ijaer 

Gerghen Costers 10 ijaer 

Anna Costers 6 ijaer 

Aelghen Costers 4 ijaer 

Heijlena Costers 2 ijaer 

Ende ijck de wedewe van Salamon Coster hebbe daer alle daghen noch een te verwachten. 

De kinderen van Salomon Coster horologemaker 


