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TESTAMENT 
 

In den Naame Gods Amen 
 

 Een Igelyk die ’t soude mogen aangaan sij by den inhoude van deesen 

Jegenswoordigen openbaaren Instrumente bekent dat op huijden in den Jaare na geboorte 

onses heijlands ende Saligmaker Jesu Christi duijzend seven hondert seven en twintig op den 

dertigsten dag der maand Junij des voormiddags de Clocke omtrent elf uuren voor my 

Josephus deGrandpreez Eerste geswoore Clercq ten Politicque Secretarij alhier aan Cabo de 

Goede Hoop present de naar te noemene getuijgen in eijgener persoonen verscheenen sijn 

Pieter Venter van Cabo de Goede Hoop burger alhier en Esther Nel meede van Cabo egte 

Luijden mij Eerste Clercq ende getuijgen bekent, den testateur gesond van Lighaam dog de 

testatrice siekelijk te bedde leggende egter beijde haare sinnen, verstand en uijtspraak 

volkomen magtig ende gebruijkende so als sulx onder ’t passeeren deeser genoegsaam is 

gebleken, de welke te kennen geven, dat uijt aanmerkinge van de broosheijd des menschen 

Levens en dat niets soo onseker is als den tijd van de gewiste dood, oversulx te raade waaren 

geworden voor ende al ër dit Leven tegens een beeter quamen te verwisselen van haar 

tijdelijke middelen soodanig te disponeeren als sij begeeren dat na haare dood daarmeede sal 

gehandelt werden betuijgende ’t selve uijt vrije gemoed sonder inductie ofte persuatie van 

Imand ter werelt te doen. – 

 

 Dan na Christelijke recommandatie van Ziel en Lighaam revoceeren, casseeren ende 

herroepen de testateuren alle soodanige testamenten, codicillen, ofte andere makingen van die 

natuure die sij te saamen ofte Ider in’t bij zonder voor dato deeses mogten hebben op geregt, 

sulx dat sij niet begeeren dat deselve ofte eenige van dien van kragt of effect sullen weesen, 

maar daar en tegens moeten aangemerkt werden of se nooijt waaren gepasseert. – 

 

 Vervolgens Legateeren de testateuren vooreerst ende voor al aan de Caabse diaconie 

thien guldens Indische valuatie om door den Langst Levende van hun beijde ten behoorlijke 

tijt uijt gekeert te werden. – 

 

 En als nu ter volkomen dispositie treedende, soo verclaarden de testateuren malkander 

reciproce dat is over ende weeder over den eerst Stervende de Langst Levende te nomineeren 
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ende Institueeren tot sijne ofte haare eenigen al geheele erfgenaam, en dat in alle haare na te 

Latene goederen soo roerende als onroerende, hebbende ofte toekomende niets uijtgesondert 

soodanig als deselve door den eerst Stervende metter dood sullen werden ontruijmd omme 

door den Langstlevende ten eeuwigen dage als vrij en allodiaal goed beseten te werden met 

deese conditie nogtans dat deselve verpligt sal sijn de kinderen in dit hun huwelijk verwekt 

ofte nog te genereeren eerlijk en Christelijk op te voeden tot dat deselve tot haare mondige 

jaaren, huwelijke ofte andere geapprobeerde Staaten sullen zijn gekoomen, als wanneer aan 

dezelve en eerder moet inplaats van de Legitime portie soodanige Somma van penn: sal 

moeten werden uijtgekeert als den Langstlevende na consientie en Staat des boedels sal 

bevinden redelijk te weesen, dog in cas van hertrouwing sal den Langstlevende moeten 

kiesen twee eerlijke mannen als toesiende voogden over ’t gedagte bewijs der kinderen egter 

sal ’t selve niet eerder als bevoorens gesegt is uijt gekeert te werden. 

 

 Voorts verclaarde de testatrice /:de testateur geen ouders meer in ’t Leven hebbende:/ 

soo ’t mogt gebeuren dat sij quam te sterven sonder wettige descendenten nate Laten, in 

sulken geval en anders nie te bespreeken aan haar ouders gen:t Willem Nel en Johanna 

Labatte indien sij als dan nog in ’t Leven sijn en anders niet haar de Legitime portie na 

scherpheijd van regten competeerende. – 

 

 Voor ’t overige verclaarden de testateuren malkanderen ook te nomineeren en 

aanstellen tot executeur ofte executrice van dit testament mitsg:rs tot voogd ofte voogdesse 

van haare nate Latene kinderen invoegen dat sy niet begeeren dat sig imand anders met haare 

nalatenschap soude bemoeijen, secludeerende ten dien eijnde wel expresselyk heeren 

weesmeesteren deeser steede en Elders mitsg:rs alle ander Magistraatspersoonen, die sig 

ampthalven daar over eenig gesag souden willen ofte kunnen aanmatigen haare Eerw: voor 

dies te nemene moeijte beleefdelijk dank seggen bij deesen. – 

 

 ’t Gunt voorsz: Staat testateuren van woord tot woord klaar en duijdelijk voorgeleesen 

sijnde betuijgden sij sulx te weesen haar Laatste en uijtterste wille met begeerte dat daar voor 

valideeren sal, ’t sij als testament, Codicil, gifte ter saake des doods, ofte wel soodanig als 

beste na regten sal kunnen bestaan alwaar ’t dat hier inne eenige noodige solemniteijten 

waaren geobmitteert, tewelke als geInsereert hielden, implorerende oversulx ’t uijtterste 

benefitie des regters. – 
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 Aldus gedaan en verheden aan Cabo voorn:d ten huijse van te testateuren ten dage 

maand en Jaare voorsz: in presentie van de adsistent Petrus Jesse Slotsboo en Hercules 

Mahieu als getuijgen van goede geloove hiertoe versogt. 

 

         Dit X heeft 

         den testateur gesteld 

         Hester Nel 

         In kennisse van mij 

         J:s deGrandpreez 

         E: g: Clercq 

 

Als getuijgen 

P:J: Slotsboo 

H:s Mahieu 

 


