In den naeme ons Heere Amen. Huijden den xiiien Septembris anno 1632
wesende dingsdach naer noen, de klocke omtrent drije vuijeren, soo
compareerden voor mijn Jacob Schoudt, not[ari]s publijca, bijden Hove van Hollandt
geadmitteert, binnen der stadt Haerlem residerenden in presentie vande
onderges[chreven] getuijgen, persoonelijck compareerden, de eersame Henrick
Adamsz, geboren van Weerdt in Brabant, ende Anneken Maben echteluijden
mijn notaris gekent, innegesetenen deser stede, de voorn[oemde] Henrick Adamsz
wat sieckelijck naeden? lichame, rustende bij tvuijer inde stoele, ende
Janneke [sic] Maben, gaende staende kloeck ofgesont, hebbende bij des Heeren
Genaede volcomen gebruijck van haer verstant, redenen, memorie ofspraecke?
alst vuijterlijck bleecken, ende even? anders nijet en konde bemercken, dewelcke
ouerdenckende ende daeromme vande tijtelijcke goederen, haer van Godt
Almachtich verleent, naer heur goetduncken, ende believen begeerden te disponeren
recommanderende eerst ofalvooren haere siele van het sterffel[ijcken] lichaem
gescheijden sijn, ende haer doode lichaem de begraeffenisse ter aerde
hebben voorts vuijt vrijen onbedwongen gemoede, ende heure beijder ofelcien?
testament, of vuijterste wille, gemaeckt ofgeordonneert in naevolgende
maniere. Eerstelijck verclaerden den voorn[oemde] testateuren, dat sijluijden
int leuen hebbende ses kinderen, met naemen, Heijltgen, Aeltgen, Franchois,
Adam, Samuel ende Anneken Henricxs, drije vande selve, namentl[ijck]
Heijltgen, Aeltgen ende Franchois alreeds ten huwelijck betredet, ende nae
haer vermogen, staet, of gelegentheijt vuijtgestelt hebben, ende willende
als nu den langxtlevende, soo veele evenlijck es, versorgen van een eerlijck
bij leuen ende onderhout, naede middelen hen bij de segeninge Godes op
ater? aenden verleent, omme mette kindt off kinderen, die te scheijden van
heurluijden bedde?, noch minderjaerich, ende ongetrout sijn sullen, in alle
stilligheijt ofgerustheijt te beter in sijne ofte haere oude dagen doorde
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werelt te geraecken, verclaerende heure beijde ende elcken? vuijterste wille
ende expresse begeerte te wesen. Datte lanxtleuende van hen beijde in
huwelijcken alle inde goederen van den eerstgestorvene, ende vervolgens vanden gantschen
gemeenen boele, rustelijck, ende vredelijck sal blijven sitten, in schult,
ende onschult, de selve alle te samen ten volle gebruijcken, wenden ofkeeren,
oock aentasten, vercoopen, verhandelen, of verteeren, des? off sijluijden
beijde inden leuen wenden ofopde stoele saets, sonder ijemants
tegenseggen, dese? lanxtlevende van hen testateuren heure beijder kinderen
die ten affsteruen van de eerst afflijvige, noch minderjaerich of
ongetrout sijn, vuijtte selve gemeene boele voorts sal opbrengen, ende
eerlijck onderhouden, in cost ende clederen, sulcxs, heur staet of
gelegentheijt betaempt, tot soo lange de selve kinderen, mede ten
huwelijcke staete, oft tot haere mondige jaeren gecomen sijn sullen, als
wanneer sij testateuren, bij als? hebben geordonneert of gewilt
dat alsulcke kindt off kinderen, bijde lanxtlevende mede getracteert
sullen werden, gelijck als de kinderen die alrede sijn getrout, ende die bij
haer testateuren bij der leuen, noch tot die staet csonen? sullen geschiet es?,
oft noch geschieden sal, waer inne sijluijden testateuren, de selve haere
kinderen soo getrout als ongetrout, bij als? institueren, voor heure de?
vaders ofte moeder erffdeel ten minste tot voldoeninge vande ligittima
portie, die den selve in dess[elve]? eerstgestoruen goederen soude mogen competeren,
ende bij aldien eenige kinderen ongetrout sijnde, auaen? te geraecken tot
haer mondige jaeren, ende de lanxtlevende ongeraeden? dochter, se selue
eenigh capitael in handen te geven, sal daer toe bij nijemant ter werelt
mogen geconstingeert noch ter bedwangh, naer daer inne sulcrs? ordonneren
ende disponeren, als hij ofte sij tot soodanige kindts meerder verbant
ende proffijte geanden? ende dienstich vinden sal, alsoo sijluijden testateurs
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malanderen?, ende elck de kinderen te weten de eerst ouerlijdende de
lanxtlevende hen? beijden, stellen, ordonneren, of committeren, tot eenige ende
absoluijte momboir?, ofvoocht ofte voochden, ouer huere minderjaerige
kinderen, ende den selue goederen, sonder datte heeren weesmeesteren, ofte
ijemant anders, wijer oock soude mogen wesen, van ampts ofte bloets
wege, hat? dat? meer sullen hebben te beweijsen?, in eenige manieren,
aen specialeijcks de weescamere, ofvoorts generalijck alle anderen
daer van expres vuijtsluijtende, ende verbiedende bij desen?, ende
nae doode ende afflijvicheijt van de lanxtlevende van hen? testateuren
soo sullen alle de goederen, sulcxs die als den bevonden sullen wenden? bij de
lanxtl[euende] metter doot ontruijmpt of achtergelaeten te sijn universaliter

erue, ende versteruen op heurluijder kinderen, ende kintskinderen
bij representatie inde plaetse vande eijgen kinderen, die voorheen mochten ge
hoofts hooffs gelijck, elck in sijn stam[m]en of geslacht dus voor?
die sijluijden res? huere wettige of gerechte erffgenamen nu voor weder?
dan voor alsnu inden eijgendomme vandien testateuren bij alle?
onder soodanige condicie, datte wel ofgoederen bij den lanxtleuende
naegelaeten, nijet eerder off anders deelbaer sijn sal, dan als het?
jongste kindt, tot sijne mondige dage, ofte huwelijl[ijkse] staete, daer?
vuijt opgebracht sal wesen, ende dat als dan, de geen die voor het?
ges? huwelijcxe goet genoten in hebben, vuijttet eerste ofgeweten
vandien, mede soo veele hebben getrocken, als de andere kinderen
soo aen cledere, bruijcost, capitael, verstaende? vuijtsetsel te
huwelijck, hun testateurs gesamentl[ijck] ofte de lanxtl[evende] van?
gecost hebben, twelck sijluijden testateuren alsoo exprecten? hebben
geordonneert, omme redenen ses? mouerende ende? Heur tegens?
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len? votaventeurs, ende? alle twelcke ende? willende, ofbegerende? ende
nijettegenstaende ende? Ende versocht ende? aldus gedaen ofgep?
ten huijse vande testateuren, gestaen inde groote houtstraet, ten tijde
alsvoren, in presentie van Salomon van Ruijsdael, ende Michiel
Pietersz Schoenmaecker, als getuijgen hier toe versocht

bij mij Henrick Adams
bij mij Anneken Maebe
Salomon van Ruisdael
Michiel Pietersz van Venenburch
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