ende niet meer

ende den huerder
sall gehouden wesen
hij in faut….
…. het selve ….
.. op sijn costen te
doen maken
ten tijde hij huerder

Op huijden den 9 febrij 16 honderd twee en(de) vijfftich compareerden
voor mij Herman van Alen not(ari)s publ(iek) in s’ Gravenhage
ende de getuijgen onder genomineert d’ Eersamen
Sr Albert Berckman ten eene de welcke verclaerde
verhuert te hebben aen Sr Salomon Costers dewelcke mede compareerde
horlogiemaecker en(de) borger alhier in s’ Gravenhage
ende verclaerde de huere te accepteren van seeckere huijsinge
en(de) erve soo als het nu bewoont wort staende ende
gelegen aen de Zuijdt Zijde vande nieuwe veerkaij
belent ten westen de predicant vander Linden ten Oosten
Fritz Root prec…… op conditien en(de) maniere als
te weten
volcht, dat de huerder sall bewoonen de voorss(eijde) huijsinge
voor den tijdt van een jaer t’welck ingaen sall den eersten
meij toecomende deses jaers 1652 ende uuijtgaen sall den
laesten aprill daer aenvolgen(de) des jaers 1653 ende
dat voor de somme van hondert t’sestich g(u)l(den)s int
jaer
……
overbodich te vreden
sijnde de huerder t’elckens een vierendeel jaers in
den gerechte vierdepart van(de) vss beloofde Jaerpenn(ingen)
vooraet te betalen t’welck hem afslach sall strecken
huer
voor het vierendeel jaers, t’welck hij daer aen sall
bewoonen, sall den verhuerder
gehouden sijn deselve huijsinge te leveren glas
allen ende alle nootwendige reparatien daerinne te doen
vloer ende dack dicht X
oock
belovende hij verhuerder in cas hij de voorss(egde) sijne
huijsinge mochte comen te vercoopen
daerinne is woonende dat hij huerder sall hebben ende aen
hem geven de voorcoop van(de) vss huijsinge ende dat vorders de selven sall
bewoont worden volgens de costuijme ende ordonnantie
van den hage tot prestatie van t’ geene voorss is de
voorss(egde) Comp(aren)ten verbinden hun lieden respectieve persoonen
ende goederen roeren(de) en(de) onroeren(de) present en(de) toecomen(de) actien
en(de) credieten geen uuijtgesondert de selve submitterende(de) allen heeren
regenten? rechteren en(de) special(ijk) den here van .. Aldus gedaen ter
presentie van Corn’s Hartloop en(de) Pieter Visbach
getuijgen van gelove hier toe v(er)socht die dese originele minuten
met ons en(de) v(oor)ss Comp(aran)ten hebben onderteeckent dato als boven
consenteren(de) hiervan twe actens gemaeckt werden
Cornelis Hartloop
Pieter Visbach

Salomon Coster

H van Alen Not(aris) Publiek

Archiefonderzoek en transcriptie uitgevoerd door Victor Kersing en Rob Memel. Citeren en parafraseren is toegestaan, bronvermelding wordt op
prijs gesteld.

