
Attestatie 
gegrosseert 

Op huijden den 26ste april anno 1684 compareerden voor mij Abraham Warmenhuijsen, notaris 
publijcq bij den edelen Hove van Holland geadmitteert in sGravenhage residerende ende de 
getuijgen naergenoemt, Hermina van Gijsbergen, out 21 jaren, Aelbert de Brouwer, out 17 jaren 
ende Jan van Overdijck, out 14 jaren, alle wonende alhier inden Hage. 
Dewelcke verclaerden ter requisitie ende instantie van seigneur Adam Oosterwijck, meester 
horologemaker alhier, waer ende waerachtich te zijn dat Jean Florian, sijnde bij den requirant 
volgens accoort op den 29ste februarij lestleden voor den notaris Samuel Favon ende seeckere 
getuijgen gepasseert met Francoijs Beaumont, neve vande voornoemde Florian, onder anderen is 
geaccoordeert dat denselven Florian bijden requirant soude leeren de konst van horologemaecken 
binnen den tijt van drie jaren, innegaende metten eersten april deses jaers. 
Dat sij comparanten uijtgesondert d’eerste comparanten bij 2 a 3 malen gesien hebben als wanneer 
hij requirant den voornoemde Florian tsedert den voorseide 29ste februarij ontrent veertich dagen 
daer aen inde voorseide konst proberende, dat denselven Florian in die tyt wel ontrent hondert 
malen is overvallen geweest van sware stuijpen, , verdraijende d’oogen, armen en beenen etcetera. 
Sulcx onbequaem was om de voorseide voorgenome konst te comen frequenteren wel min te 
voltrecken. Waerdoor de requirant genootsaeckt was, alsoo tselve ongemack vande voornoemde 
Florian siende, hem heeft afgeschaft ende laten gaen. 
Gevende voor redenen van wetenschap dat zij laeste comparanten dagelijcks in des requirants 
winckel wercken ende d’eerste comparante bij den requirant in huijs als dienstmaeght woont. 
Presenterende derhalven sij comparanten dese hare depositie (des versocht) met solemnelen eede 
te stercken. 
Aldus gedaen ende gepasseert in Sgravenhage ter presentie van Severijn Oosterwijck ende Abraham 
Warmenhuijsen junior clercq, beijde wonende alhier als getuijgen hiertoe versocht. 

xxx dit is gestelt bij de voornoemde Hermina van Gijsbergen 
Aelbert de Bouwer 
IJohannus Overdijck 
Severijn Oosterwijck 
Abraham Warmenhuijsen, notaris publique 1684 
[de ondertekening van Abraham Warmenhuijsen junior ontbreekt] 


