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Contract Jannitien Hermansen 

ende P(iete)r Visbach 

 

ende daerachter  Op huyden den 3 en november 1660 compareerden 

aengestelt   voor mij, Walterus Rietraet, openbaer notaris 

den    bij den Hove van Hollandt geadmitteert in 's-Gravenhage 

residerende ende den getuijgen naergenoempt, d' eerbare 

Jannitien Hermensen, weduwe van wijlen Salomon 

Costers, woonende alhier in Den Hage ter eenre, ende Pieter 

Visbagh ter andere sijde, diewelcke tesamen sijn 

veraccordeert ende overcomen op de conditien ende 

voorwaerden hiernaervolgende, te weten dat de voorn(oemde) 

Jannitien Hermens uijt haere neiringe van 

't horlogemaken is scheijdende, de voorn(oemde) Pieter 

Visbagh, horlogemaker de v(oor)s(eijde) neiringe sal overnemen, 

die aennempt de huysinge daerin de v(oor)s(eyde) neiringe 

#gestaen en gelegen aen (de) tot noch toe is gedaen in huyre, sal te besitten, ende 

Wagenbrugge alhier  dat jaerlijcx voor de somme van hondert ende sestig 

in den Hage   car(olus)gul(den)s te ... grootte t’stuck vrijgelt ende 

,    dat voor eenen tijt ende termijn van seven achtereen- 

# jaerl(ijcx) om ende voor de volgende jaeren # ingaende 't ierste jaer met p(rim)a meii 

somme van hondert  XVIc eenendesestich, des is conditie dat 

endetsestich car(olus)gul(den)s te den huyrdere 't voors(eijde) huys alnu sal aenvaerden 

XL grooten stuck   ende daervoor tot huijre tusschen dit ende meij 

 vrij gelt,    a(nn)o voors(eyde) 1661 gehouden sal sijn te betaelen de somme van 

    tachtentich gel(ijck) car(olus)gul(den)s ende voorts allen 

halven jaeren precys op den vervaldach zijne huyre 

aen de v(er)huyrdersse sal hebben te voldaen, ende hij 

aldus de v(er)huyrdersse 't sij mettet eerste, tweede 

off volgende jaer de voors(eyde) huysinge quame te v(er)coopen 
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ter de voors(eyde) seven jaren sullen sijn geexpireert 

soo sal de huyre comen t' expireren mettet jaer 

huyrt daerinne den huyrder sal wesen getreden 

sulcx dat hij 'tselve alleen sal mogen uytbruycken 

de verhuyrdersse   voorders alsoo Christiaen Rijnaerts bij contracte 

sal de voors(eyde) huysinge noch voor den tijt van vijff achtereenvolgende jaren 

aen (de) huyrder leveren  bij de v(er)huyrdersshe is verbonden soo sal de d(e) voorn(oemde) Pieter 

vloer, glas ende dac dicht  Visbach deselve jaere ende de de conditien die in 't voorn(oemde) 

ende d(e) huyrdere ter  contract tusschen de voorn(oemde) Christiaen Rijnaerts 

expiratie van sijne  voochden ende Salomon Costers gemaect mochten 

huyre dieselve aen de  presenteren gel(ijck) hij voorn(oem)t belooft in alles te voldaen 

v(er)huyrdersse weder  presteren alles volgens t regt dat de voorn(oemde) 

weduwe daarin is hebbende, mits dat de voorn(oemde) 

opleveren volgens  Pieter Visbach alsdan gehouden blijft aen de voorn(oemde) 

de costume van   weduwe voor t beneficien dat hij daervoor sal comen 

's-Gravenhage   te genieten sal mit rechten de somme van hondert ende 

    vijftich car(olus)gul(dens) eens, welcke hondertendevijftich 

gul(dens) met vijffendertich guldens jaerlijcx ten 

verschijndage sal voldoen ende betaelt werden.Eijntel(ijck) 

is conditie ende bespreck(?) dat de voorn(oemde) weduwe 

genegen is bij openbare opvijlinge verscheijdene wercken 

van opgemaecte horlogien als andersints bij haeren 

sa(liger) man naergelaten te vercoopen ende die niet 

connende vercoopen soo sal de voorn(oemde) Pieter verbonden 

blijven die onder hem te slaen ende dieselve tot 

haere meesten voordeel ende proffijte te vercoopen 

verbindende partije tot naercominge van 'tgene 

voorsz. is heure respective persoonen ende goederen 

roerende ende onroerende tegenwoordige ende toecomen(de) 

tot allen rechten ende rechteren bedwanch ende 
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special(ijck) de Hove van Hollandt, alles geschiet 

sonder arch off list, consenteerde hieraff 

acte in forma aldus gedaen ende gepasseert 

in 's-Gravenhage ter presentie van here Jacob 

van Leeuwen ende Geraert van Velsen getuijgen 

van geloven hiertoe geaquireert die dese mette 

mette voorn(oemden) comparanten ende mij notario 

hebben ondergeteijckent. 

 

Jannatghen Costers 

Pieter Visbach 

Jacobus van Leuwaer 

Gerrit van Velsen 

Walterus Rietraet 


