
Gegrosseert contract 

Op huijden den 29ste februarij 1684 compareerden voor mij Samuel Favon, notarius publique, bij 
den Hove van Hollant geadmitteert in Sgravenhage resideerende present de getuijgen 
ondergenoempt seigneur Adam van Oosterwijck, meester horologiemaecker alhier inden Hage, ter 
eenre ende seigneur Francois Beaumont, coopman meede woonende alhier, ter andere sijde te 
kenne gevende dat hij tweeden comparant genegen is omme sijne neve Jean Floriau bijden eersten 
comparant verder te doen leeren het oorlogie maecken ende op sijn winckel te wercken den tijt van 
drie eerstcomende ende achtereenvolgende jaeren aanvanck nemende metten eersten april 
eerstcomende ende expireerende den laste maert 1687. 
Voor welcke dienst hij eersten comparant aenden voorseide Jean Floriau beloofft te sullen betaelen 
inde eerste twee jaeren ider jaer hondert sesenvijfftigh guldens ende het laeste derde jaer hondert 
teeentachtigh guldens te betaelen alle weecken precijs. Nochtans dat den voorseide eersten 
comparant aende voorseide somme sal vermogen te korte ende in te houden pro rato die den 
voornoemde Jean Floriau sal comen te versuijmen ende vande voorseide sijne winckel affgebleeven 
te sijn, sij door sieckte offte negligentie uijtgesonder den sondagh ende hooghtijde. En 
daerenbooven noch naer d’expiratie vande voorseide drie jaeren hij Jean Floriau gehouden weesen 
de voorseide versuijme dagen te suppleeren mits daervoor genietende ’t geen bijden eersten 
comparant telckens is ingehouden, waervan een aenteekeningh bijden eersten comparant sal 
werden gehouden. 
Sijnde wijders geconditionneert dat den eersten comparant sal gehouden sijn aende voornoemde 
Floriau te leeveren alle noodige gereetschap bij het gene den voornoemde Floriau alreede heefft. 
Waervoor den eersten comparant sal genieten drie silvere ducatons, die den voornoemde eersten 
comparant uijt handen vande tweeden comparant present mij notario oock heefft ontvangen. 
Doch soo het quaeme te gebeuren dat de voorseide Jean Floriau binnen de voorseide drie jaeren sich 
vande eersten comparants winckel quaeme te absenteren offte wech te loopen oock de versuijmde 
dage niet en suppleerde voor welcke schaede ende intereste die den eersten comparant daerdoor 
soude komen te lijden, soo beloofft hij tweede comparant daer voor aenden eersten comparant te 
betaelen eene somme van hondert silvere ducatons sonder enigh exceptien offte dilaije. 
Tot naecomminge vant gene voorseit staet soo verbinden sij comparanten haerluijder persoonen 
ende goederen, subjecteerende deselve ten bedwanck van alle rechten ende rechteren ende 
specialijk den Hove van Hollant te vrede sijnde omme henluijder hine inde [sic] inden innehouden 
deses goetwillighlijk bijden voorseide Hove te laeten condemneeren, constitueerende tot dien eijnde 
onweederroepelijk Adriaen Starrevelt, Cornelis Vinck, Lambert Vijffhuijzen ende Christoffel van Dam 
alle procureurs voorden voorseide Hove te saemen offte ider int bijsonder soo omme de voorseide 
conditie te versoecken als daerinne te consenteeren respective beloovende voor goet, vast ende van 
waerden te houden alle het geene bijde geconstitueerden offte ider van hen sal weesen verright 
onder verbant als vooren. 
Aldus gedaen ende gepasseert in Sgravenhage ter presentie van Aelbert de Brouwer ende Gerrit 
Verweij, getuijgen hiertoe versocht. 
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