Op huyden den lesten januarii a(nn)o XVIc sessenveertigh
compareerden voor mij, Garbrandt van Warmenhuysen,
notaris publycqe ende getuygen naergenoemt:
d' eersaeme Rerick Eraertsen, m(eeste)rcleermaecker, ende
Salomon Coster, m(eeste)rhorologiemaecker, beyde woonende
alhier in Den Hage, dewelcke bekenden metten anderen in 't
vrundelick verdragen ende geaccordeert te zijn, namentl(ijck)
dat den voor(noemden) m(eeste)r Rerick aen den voors(eyden) Salomon Coster
heeft besteedt gelijck denselven bekent mits desen aengenomen te hebben zijns besteders soone genaemt
Pieter Rerick, oudt ontrent twaelf jaeren, omme
voor den tijdt van negen jaeren, ingegaen van meydage des
jaers 1645 voorleden bij den voor(oemden) Coster te
comen wercken ende leeren de conste ende hantwerck
van horologiemaecken, ende waertoe d(e) voorn(oemde) aenneme
alle mogelick debvoir tot goet onderwijs ende andersints
sal doen ende sal den bestede daerentegens oock de
getrouwicheyt zijnes soon behoorl(ijck) presteren
belangende de eerste drie jaeren sal d(e) voors(eyde) bestede
zijnen voorn(oemden) soone in cost ende cleederen onderhouden ende de
resterende ses jaeren sal hij in des aennemers coste ende
bijwooninge zijn, welverstaen(de) dat hij, nopende het achtste
jaer bovendien van d(e) voorn(oemde) zijne meester ende aennemer in
desen sal hebben ende genieten de somme van hondert guldens
aen gelde ende het negende en laetste jaer tweehondert
guldens ende d(e) v(oor)s(eyde) aennemer in een van (de) v(oor)s(eyde) twee lesten
jaren comen(de) te overlijden, sal genieten naer advenant ende
beloop des tijts, dat verders bij aldus den voorn(oemden) aennemer
geduyrende de voors(eyde) eerste drie jaeren van hier buyten de
jurisdictie van Den Hage mochte comen te vertrecken, d(e) voors(eyde)
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Pieter Rerick bij hem alsdan mede sal woonen in coste
ende behorlicke nootdruft, uytgesondert de cleedinge
dewelcke in d' een en d' ander gevalle altijts bij den bestede
v(er)sorgt sullen moeten werden. Belovende d(e) voornoemde
contrahenten 'tgeene voor(seyt) elcx in hun regardt getrouwel(ijck)
sullen naecomen ende voldoen, ende verbandt van
alle rechten ende rechteren. Aldus gedaen ende gepasseert
in 's-Gravenhage ter presentie van Lambrecht
de Puyt, borger alhier, ende Adriaen Warmenhuysen
als getuygen hiertoe versocht.
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