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Op huyden den XXVIen feb(ruar)ii 1657 compareerden 

voor mij, Pieter van Groenevelt, openbaer not(ari)s 

bij den Hove van Hollant geadmitteert, in 

's-Gravenhage residerende, ende voor de 

naergenoemden getuygen: Pieter Pietersz 

Zeeman ende Jan Pietersz Zeeman, beide 

woonachtich tot 's-Gravesande, ende 

Cornelis Pietersz Zeeman, woonende tot 

Monster, tesamen ooms van Cristiaen 

Reynarts, naergelaten soon van 

Jeremias Reynarts ende Jannitgen Pietersz Zeeman, 

ter eenre, ende s(ieu)r Salomon Coster, 

horologiemaecker, woonende alhier 

in Den Hage, ter andere zijde, ende 

bekende de voorsz. eerste comparanten 

besteet ende den tweeden comparant 

aengenomen te hebben als besteet 

ende aengenomen met bij desen d' voorn. 

Cristiaen Reynarts, omme bij den voorsz. 

tweeden comparant te woonen 

ende van denselven besorcht te werden 

# ende dat voor den  van cost, dranck, cleedinge, ende reyne 

tijt van thien achter- bewassen, bewrevingen,  

eenvolgende jaren  alle 'tgeene wes tot onderhout 

ingegaen sijnde  sal vereisschen # xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Alderheyligen 1655 xxxxxxxxxxxxx den voorsz. Cristiaen Reynart 

oock middellertijt  xxxxx te leeren ende instrueeren 

  in de kunst ende hantwerck van 't maecken 

  van horologiën soogewol als cleynwerck, 

   

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ende dat voorden tijt van thien achter 

 eenvolgende jaren, ingegaen sijnde 

 alderheijligen 1655. waervooren de 

 eerste comparanten gehouden sullen wesen 

 ende belooven bij desen aen den tweeden 

 comparant te geven de somme van 

 vijfftich guldens eens, dewelcke 

 den tweeden comparant bekent op 't passeren 

 van desen uuyt handen van de eerste 

 comparanten ontfangen te hebben d'selve 

 daervan quiteerende, alles onder dese 

 conditiën, dat ter expiratie van de voorsz. 

# de somme van een- thien jaeren, d' voorn. Cristiaen Reynarts 

hondert gulden  wederomme van den tweeden comparant 

mitsgaders een  scheydende van deselven comp(aran)t sal genieten # d’voors 

cleet ende mantel somme van vijfftich gulden doch middeller- 
met kousen, schedes, hoet,  d' v(oor)sz. Cristiaen Reynarts 

voorts lijnewaed- tijt stervende, dat hij tweeden comparant 
en 'tgeene wijders tot een   in plaetse van de voorsz. uytreyckinge van gelt ende cleding 
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zedel(ijcken) uytsetting  d’voorn. Reynarts xxxxxxxxxxxx  sal doen 

ende cleedinge behoort begraven buyten costen van de eerste 

 comparanten, is mede geconditioneert 

 in gevallen de meergenoemde ° Cristiaen 

°tweeden comp(aran)t Reynarts xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

vor ’t uytgaen xxxxxx met een swaere ofte continueele 

van v(oor)sz. thien jaren siecte ofte eenich accident, dat hij het 

mocht comen te hantwerck niet soude connen doen, mochte 
overlijden, ofte 

dat d' voorn.    

 

 

 

 werden besocht, dat alsdan de eerste 

comparanten sullen gehouden wesen, ende 

belooven bij desen, d' voorn. Cristiaen 
   weder 

Reynarts naer haer te nemen, ende houden 

doch d' v(oor)sz. Cristiaen  buyten coste van den tweeden comparant 

Reynarts weder des genietende van denselven tweeden 
tot voorige gesont-       oft sijn naecomelingen, gelijcke 

heyt comende, comparant somme van vijfftich 

hij tweede comp(aran)t gulden, als op 't passeren van deses 

hem Reynarts is aengetelt # , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

onder conditiën xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx allen 

als vooren in dese 't geene voorsz. is, d' voorn. comparanten 

sal aennemen. belooven naer te comen, ende te achter- 

 volgen, onder v(er)bant van haere 

 respective persoonen, ende goederen 

 egeen uuytgesondert tot subjectie van 

 allen rechten ende rechteren ende specialen 

 den Hove van Hollant. Aldus gedaen 

 ende gepasseert in 's-Gravenhage ten comptoir 

 mijns not(ari)s, ten dage ende jaeren voorn(oem)t 

 ter presentie van Carel Dispontijn ende 

 Hillebrand Brande als getuygen. 
 

 

  Dit merck gestelt met 

de eygen hant van 

Pieter Pietersz Zeeman     Salomon Coster  

              van Haerlem 

Dit merck gestelt met 

eygent hant van Jan P(ie)t(e)rs Zeeman 

 

Dit merck gestelt met     Carel Dispontijn 

de eygen hant van 

Cornelis Pieters Zeeman  Hbrand P. Groenevelt 


