
Octroij verleent aen M(eeste)r 

Sijmon Douw op sijne in- 

ventie van nieuw horologie- 

werck, gedurende den tijt van 

eenentwintich jaren. 

 

De Staten generael der Vereenichde Nederlanden, 

allen den geenen die desen sullen sien 

ofte hooren lesen, Salut, doen te 

weten, dat wy ontfangen hebben d'oot- 

moedige Supplicatie aen ons gepresenteert 

uyt den naem ende van wegen M(eeste)r 

 

Symon Douw, Stadshorologiemaecker 

tot Rotterdam, Inhoudende, dat alsoo tot noch 

toe,veel moeyten en costen waren ge- 

spilt, om tot dienst van 't gemene beste, 

correcte ende welgaende horologien te 

maecken, ende deselve perfectheyt niet 

heeft cunnen werden uytgevonden, was 

hy Suppliant, en meester in de const van groote 

Toorn, ende Camerwercken synde, ter 

liefde van 't gemene beste, bewogen ge- 

worden, syn practijcque ende arbeyt in 't 

werck te stellen, hebbende eyntelyck 

uytgevonden seeckere nieuwe inventie 

van horologien dewelcke werden bewo- 

gen door een Instrument, hetwelcke 

noijt voor desen in eenige mathematischen 

kunsten, ofte in de werelt bekent 

was geweest, waer van, op dat een 

ijeder soude hebben preallable kennisse, 

hy Suppliant by publijcque courante een 

geruymen tyt geleden notificatie hadde 

gedaen, synde deselve syns Suppliants 

Inventie t'eenemael verscheijden van 

 



den onrust ofte beweginge, dewelcke 

tot noch toe in diergelicke wercken voor 

desen was gebruijckt, ende specialick 

van die, dewelcke vanden heeren Christiaen 

Huijgens is geinventeert, ende gepracti- 

seert wert, waervan Salomon Coster 

octroy hadde, ende die in precise aff- 

deelinge des tyts, als oock in duersaemheijt 

minder ontsteltenisse, ende die met wey- 

niger, jae gansch geen costen, cunnen 

werden onderhouden, alle oude ende tot 

noch toe nieuw gepractiseerde wercken 

verre te boven gaende, dewijle dat deselve, 

het sy groot ende cleyn altoos blijven 

gaende, schoon dat die opgewonden worden, 

het welck een groote perfectheijt inden 

voorschreve wercken causeert, ende 

tot noch toe, het sy door den voornoemden 

heere Huijgens, ofte ijemandt anders, 

noijt en was uijtgevonden, dewelcke 

oock noch door cleyne fauten van ’t rader- 

werck, nochte door verandering van 

weder, nochte verswaringe van ’t gewicht 

(niettegenstaende daer 10 . 20 . 30 . 40 . 

50 . off 60 . ponden naer proportie des 

wercks, meer bygevoecht wert) eenige 

alteratie subiect syn, soo dat door de 

applicatien van des Suppliants voors(eide) 

kunst den publijcque uyrwercken seer 

groote seeckerheyt doorgaens soude er- 

langen, ende daer uijt in tijden ende 

wijlen noch meerder voordeel te hoopen 

stonde, dewijle dan hij Suppliant soo dien- 

stige, nutte, ende perfecte inventie geeven 

tot dienst van 't gemeene beste 

nu wilde aen den dach brengen, indien wij 



hem Suppliant daervan gelieffden te verleenen 

Octroy voorden tyt van twaelf achtereen- 

volgende jaren, met interdictie dat binnen 

denselven tijt niemant onder het gebiet 

van desen staet soodanige soorten van 

horologiewerck in't geheel nochte ten 

deele, directelick, nochte indirectelick, 

soude mogen naermaecken, op seeckere 

groote poene bij ons daer toe te statueren, 

welcken aengemerckt, soo ist, dat wij 

ons ter beede vanden voorn(oemde) Suppliant 

genegen vindende, deselve geconsenteert, 

geaccordeert, ende geoctroyeert hebben, 

consenterden, accordeeren, ende octroyeeren 

mits desen, dat hij alleen, ende met 

 seclusie van allen anderen, voor den tijt 

eenentwintich naestcomende achtereen- 

volgende Jaren, in dese Vereenichde 

Nederlanden, geassocieerde lantschappen, 

Steden ende leden van dien, de voors(eide) 

nieuwe Inventie van horologiewerck 

sal mogen maecken, practiseren, in't 

werck stellen, ende gebruijcken, doen 

maecken, practiseren, in 't werck stellen, 

ende gebruycken, oock venten ende ver- 

coopen, verbiedende oversulcx allen 

ende eenen ijegelicken Ingesetenen vanden 

voors(eide) Vereenichde Nederlanden, geasso- 

cieerde lantschappen, Steden ende 

leden vandien, binnen den voorschreven 

tijt van een ende twintich naestcomende 

Jaren de voorschreven nieuwe Inventie van 

horologiewerck, in ’t geheel, ofte ten 

deele, int groot, ofte in ‘t cleyn, naer 

te maecken, doen naermaecken, prac- 

tiseren, ofte elders nagemaect hier 

 



te lande te brengen, om vercoft ofte 

gebruijckt te worden, nochte oock eenige 

wercken alreede gemaeckt synde, 

sonder sijn Suppliants kennisse en consent, 

volgens deselve Inventie te veranderen, 

alles op de verbeurte van alle de naer- 

gemaeckte wercken, ende Instrumenten, 

ende daerenboven van een Somme 

van driehondert Carolus guldens, 

t' appliceeren een derdendeel daer van 

ten behoeven vanden officier die de ca- 

langie doen sal, het tweede derdendeel 

ten behoeve vanden armen, ende het 

resterende derdendeel ten behoeve vanden 

voornoemden Suppliant, mits dat het sy 

eene nieuwe Inventie, noijt voor desen 

hier te landen geinventeert, gebruijckt, 

ofte gepractiseert, ende deselve Inventie 

gebracht ende gestelt werde in volco- 

men perfectie binnen een Jaer naer 

dato deser vallende, op poene van het 

verlies van desen onsen Octroyen Ontbieden 

ende beveelen daeromme allen officieren, 

justicieren, magistraten, ende inwoon- 

ders vande voors(eide) landen, mitsgaders allen 

anderen, dien dit aengaen mach, dat sij den 

meergenoemden Suppliant doen ende 

laten genieten ende gebruijcken, ’t volcomen 

effect van desen onsen octroye, consent, 

ende privilegie, cesserende alle belet ende 

wederseggen ter contrarie, behoudelijck 

nochtans, dat hij Suppliant gehouden 

blijft op desen onsen octroye te versoecken, 

oock t’obtineren attache van soodanige 

provincie off provincien, alwaer hij sijne 

voorschreven nieuwe inventie sal willen 



practiseeren ende in 't werck stellen, 

Gegeven inden Hage, onder onsen 

Cachette, paraphure, ende de Signature 

van onsen Griffier, op den negenden 

Augusti sestien hondert achtende vijftich. 

 


