
Op huijden den 3de februarij 1684 compareerden voor mij Joannes Beeckman openbaer notaris 
bijden Hove van Holland geadmitteert in Sgravenhage residerende ende den getuijgen 
naergenoempt, sieur Johannes van Ceulen, burger ende meester horologiemaeker alhier, ende sieur 
Willem Mulder mede burger alhier ter stede ter andere sijde, ende verclaerden met malcanderen te 
hebben geaccorddert ende overeen gecomen te sijn in manieren ende op conditiën hiernaer 
volgende, te weten, den voornoemde sieur Willem Mulder verclaert bij desen te continueren ende 
verders te besteden sijnen soon Johannes Mulder omme van maij aff toecomende deses jaers 1684 
bij hem sieur Van Ceulen noch in sijn dienst en arbeijt te continueren den tijt van vier jaeren achter 
malcanderen, ende daerenboven gehouden wesen nae verloop van die vier jaeren te voldoen ende 
nae te wercken alle dien tijt die hij tuschen beijden sal affgebleven hebben, ende sal doorgaens sijn 
meesters arbeijt en werck getrouwelick ende neerstelick waernemen. 
Daertegens belooft gemelden sieur Van Ceulen alle devoren aen te wenden om denselven Johannes 
Mulder te volleeren de kunst van horologiemaecken int groot ende int cleijn, soo verre als sijn 
discipels begrijp sal sijn, ende geduijrende den voorseide tijt van vier jaeren aen denselven betaelen 
sevenentwintigh stuvers ter weeck, Alle welcke conditien sij comparanten malcanderen beloofen wel 
ende getrouwelick te sullen houden ende presteren sonder vuigsmis daervan te wijcken ofte 
daertegens te doen. 
Onder verbandt van hunne personen ende goederen geene uytgesondert deselve stellende ten 
bedwanck van allen heeren hoven, rechtens gerechten, [deze toegevoegde tekst zit gedeeltelijk in de 
vouw van de binding. Het komt erop neer dat zij zich zullen neerleggen bij de uitspraak van een hof 
bij een niet nakomen van het bepaalde in deze overeenkomst] aldus gepasseert in Sgravenhage ter 
presentie van Pieter vander Bije ende Johan Operhoven, getuijgen hiertoe versocht. 
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