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Inden naeme des heeren amen. Bij desen tegenwoordigen openbaren 

instrumente sij condt ende kennelijck eenen ijeder, dat ophuijden 

den 19
e
 dach der maent Januarij anno 1600 ende sestig, snaermiddachs 

de clocke luijt drie uijre, voor mij Dirck van  Schoonderwoert 

notaris publiq bij den hove van Hollant Zeelandt, ende West Vrieslant 

geadmitteert in sgravenhage residerende, ende den naergenoempde 

getuijgen gecompareert ende verschenen is Jannetge Harmens Hartloop 

weduwe wijlen Salomon Hendricxs Coster in sijn leven oorlogiemaker 

woonachtig alhier inden Hage, mij notaris bekent, gesont van  

lichaems gaende staende haere sinnen, redenen, memorie ende 

verstant vollencomen machtich ende gebruijckende soo uijtterlijcken 

scheen ende bleeck, welke comparant considererende de bros- 

ende cortheijt des menschen leven, de seeckertheijt des doots, ende 

de onseeckere uijre vandien, ende willende daeromme de selve 

onseekere uijre voorcomen met behoorlijcken dispositie  van haere 

tijdelijcken naer te laeten goederen, verclaerde derhalven uijt vrijen 

onbedwongen wille met voorbedachten rijpen rade ende deliberatie 

sonder inductie, persuatie, ofte misleijdinge van ijemanden, gemaeckt 

te hebben dit haer testaement ende uijtterste wille, in voegen ende 

maenieren als volgt, bevelende dan eerst ende alvoorens 

haere sielle, so wanneer die uitten lichaeme gescheijden sal sijn inde 

handen des almachtich haeren schepper ende salichmaecker 

ende haer lichaem de christelijcke begraeffenisse der aerde, 

mitsgaders revocerende casserende doot ende te niette doende 

mits desen alle ende ijegelijcke soodanige dispositien van uijtterste 

willen tsij testamenten codicillen of te andere als sij vor 

date deses in eniger maenieren gemaeckt ende gepasseert 

mach hebben, ende oversulcx van nieuws disponerende soo 

heeft sij comparante testatoir tot haer al ende geheell 

universele erffgenaemen in alle goederen soo roerende als 

onroerende, actien ende credijten, gelt, gout, silver, gemunt ende 
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ongemunt, cleederen, linnen, wollen huijsraet ende 

 

 

anders, niets uijtgesondert die sij metter doot ontruijmen ende 

achterlaten sal genomineert ende gejustitueert gelijce 

met vollen regte van justitutie nomineert ende 

justitueert mits desen haere ses in leven hebbende kinderen inde 

naemen Rechtgen, Hendrick, Geertgen, Anna, Aeltgen en Heijltgen ende 

mitsgaders het kint, off de kinderen  daervan sij tegenwoordig betamelijk [?] 

ende opt uijtterste swanger es gaende, sullen de bij affstant. 

van ijemanden van de selve sijne portie accresseren, erven ende succeren. 

# als mede den gemeenen boedell  op de andere in leven blijvende broeders ende susters tot de leste. 

niet eerder mogen gescheiden   toe incluijs # Heeft voorts sij comparante testatoire tot voocht 

nochte de naer gelaten goederen  over de voorn. haere geinstitueerde naer te laten kinderen 

    met secluse ende uijtsluijtinge van de heeren weesmeesteren alhier in den hage ende 

ge s..rt ende gedeelt werden  alle andere opper ende bloetvoogden versocht, gestelt ende 

voordat 't ……kint tot.   gecommitteert als sij versoect, stelt ende commiteert mit 

sijne mondigen dage ofte  desen haere vader ende broeder Herman Claess(oon) Hartloop 

soortelijcken state sal sijn  P(iete)r Hermanss(oon) Hartloop # met vollencomende macht ende autoriteijt 

gecomen.    omme des noot ende bij voorvallende ongelegentheijt van siecte [?] 

# mitsgaders hare swager  ende anderssints ten diende tot haer mede voocht te mogen …..   

Dirck Huijgen Backer   ende …. ofte ijemanden in haere plaatse te suroogeren ende 

    werde dat sij den selven last respective gewillichlijcken aenval [?] 

    en ten meesten voordeele van haere kinderen naer behooren 

    uijtvoeren sullen. Alle twelcke voorseit is verclaerde sij 

    comparante testatrice te wesen haer testament, laetste 

    ende uijterste wille, begeerende tselve sijn vollecommende 

    crachte ende effeckt te sorteren tsij dan als testaement 

codicille duratie causa mortis ofte onder den kinderen ofte 

    anderssints hoedaenich de genoempte ... tselve alderbest sal 

    mogen subsisteren alwaert oeck soo dat alle solemniteijten naer 
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    rechten ofte stijle gequireert daerinne niet volcomelijcken 

    en mochten wesen geobserveert. Versoeckende tuijterste 

    benefitie te mogen genieten ende haer hiervan gemaeckt 

    ende uijtgegeven te werden acte in gewoonlijcker forme. 

    Aldus gedaen ende gepasseert in sgravenhage ten huijse 

    van de comparante testratrice ter presentie van Dirck 

    Ponssen, mr. timmerman, ende Franscoijs de Roos, clercq,  

    als getuijgen van gelooven hiertoe versocht ende gebeden. 
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