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Ophuijden den derden Septemb. 1657 compareerden 

voor mij Josua de Putter openbaer notaris bij den 

Hage residerende en(de) de getuygen naer genoempt 

gecomen sijn, D’Eersame Salomon Coster 

Mr. Orlilogie maecker mede woonen(de) alhier 

ten eenre. Ende John Fromanteel 

                       int             ter andere zijde 

meester knecht vant selue hantwerck. Ende 

                                             comp’ten metterandere verdragen 

verclaerden zijluyden contrahenten tesamen 

en geaccordeert te sijn gelijck sij verdrogen en accordeeren bij desen 

aengegaen en(de) geconditioneert te hebben 

dit naer volgen haer contrahenten voorbe 

dongen accort in manieren hier naer 

verclaert. Te weten dat hij John Froman 

teel van huijden date deses aff sich verobligeert 

                              orlogie             op den winckel ofte ten huyse van voorsz Coster 

en verbint  omme sijn hantwerck, door de kennisse Godes 

       raeckens het 

   en(de) godes werckinge ondervonden het orlogie 

    van huyden date deses aff 

   maecken tot meydage 1658 nu toecomende 

˄gelijck hij fromanteel te sullen    en(de) dat op conditiën hierna verclaert 

Alreede eenige gemaeck sal te sullen voltrecken en(de) volmaecken ˄ volgens 

heeft   deze accordatie tusschen hen contrahenten 

# dat is, wanneer  ondersproocken # voor yder stuck bestaende 

bij hem fromanteel  van 

een stuck werck  uyt seijl cooper en(de) stael  daervooren hij 
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sal sijn volwrochr  hij Coster hem 

   sal genieten de somme van twintich 

           betalen 

   car: gul //. Ende nogthans met dien 

        seijl 

conditie.  Indienhet voor gemelte cooper 

bij den van     bij den 

ende stael van voorsz. Salomon Coster sijn 

seluer sal worden gelevert  hij Fromanteel 

eygen materialen sullen wesen , alsdan daervoor 

niet meer & sal genieten als 18-10-0, 

Dies dat alle de voorsz aengenomen orilogie 

Wercken op sijn Coster winckel sullen 

# gelijck hij    gelijck  met dien verstande 

Fromanteel alreede  worden gewrocht en(de) volmaeckt # Nochtans 

Eenighe gemaeckt   geduyrende den voorsz. tyt 

heeft   dat hij Coster // den voorsz. John Froman   

  en(de) 

teel sal indemneren vrijhouden van bier vier 

 geduyrende den voorsz tyt 

en(de) licht wijders soo is dienvolgens tusschen 

hen contrahenten noch wordt versproocken 

soo heeft 

dat hij Coster belooft hetselue werck dat hij 

Fromanteel sal maecken, / (ende het secreet 

          voorden         geexpereerden 

daerinne bestaende), hem binnen den voorsz tyt 

te     mits dat 

sal openbaeren, ende de wercken die bij 

 Fromanteel 
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bij hem op conditiën hiervooren verhaelt 

sullen sijn gemaeckt, dies hij Coster 

voor de voorbedongen prijs aen sich belooft 

sal mogen en moeten 

   aen te nemen te sullen behouden. // Tot 

     onderhoudinge 

   naercominge en(de) achtervolginge van 

   alle welcke voorsz. conditien en stipulatien 

   verbonden sijluijden contrahenten ten 

   wedersyden hieronder haerluyder respectieve 

   persoonen en(de) goederen soo roerende als 

   onroerend. Presenten toecomende deselue 

   stellende ter executie van allen rechten 

   en rechteren met costen alles 

   ter goeder trouwen. Aldus gedaen 

   ende gepasseert in ’s Gravenhage 

   ter dag en maent ende Jaere alsboven 

   ter presentie en(de) Pieter Harmanssen 

   Schout en Pouwels Pouwelssen van 

   Luchticheijt als getuygen hiertoe versocht 
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