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Contract 

Op heeden den 20 junij 1763 compareerden voor mij Alexander van Leeuwen, openbaar notaris, bij 

den Hove van Holland geadmitteerd in ’s Gravenhage resideerende, ter presentie van de 

nagenoemde getuijgen de heer Willem Bolderman meester horologie maker ter eenre en Huijbert 

Groterooij ter andere zijde, bijde wonende alhier. 

En verklaarde den eersten comparant des tweede comparants zoon Johannes Grotenrooij als zijn 

leerling de const van het horologie maken te leeren, niet alleen ten opzigte van het dagelijks verstel 

werk maar ook tot het maken van nieuwe werken zo dat hij maken kan een goed staande kamer 

repetitie horologie gelijk hier tot een proef gebruikelijk is te dienen en een goed zak horologie als 

mede langs bequame wegen op te lijden tot het maken van een repetitie zak horlogie over te gaan. 

’t Welk alles den eerste comparant aanneemt op de navolgende conditien. Eeerstelijk dat den 

leerling voor de tijd van zeeven agtereenvolgende jaaren zal verbonden zijn bij hem eerste 

comparant te blijven, van welke tijd onder geenerlij voorwendzel eenige bekorting zal geschieden, 

maar al de versuijmde tijd met nadagen moeten vervuld worden, de dag volgens horologie makers 

gebruik te beginnen ’s morgens in de somer te half zeven tot ’ middags ten 12 uuren, vervolgens van 

half twee tot des avonds ten agt uuren, en in de winter ’s morgens als den dag begint en des als 

gesegt is tot agt uuren. En ingevalle den leerling zijn verbonde tijd welke aanvang heeft genomen 

heeft met primo dezer en eindigen ultimo meij 1770 niet uijt en diende zal den tweeden comparant 

daar voor verbeuren een somme van een honderd gulden ten ware dat hij leerling met goedvinden 

van deszelfs ouders het horologie maken met het eerste jaar geheel afstapte. 

Ten tweede zal de leerling met zijn eijge gereedschap werken (alschoon den eersten comparant 

aanneemt hem in het eerst wel eenige stukken te leenen en ook de wegt zal wijzen om veel stukken 

zelfs te maken) gelijk den tweeden comparant aaneemt voor desselfs soon te besorgen ’t geen 

invervolg van tijd tot meer volmaakthijd en insonderheid tot het maken van nieuw werk gebruikt 

moet worden. 

En nadien het eindelijk niet altijd vereisen om aan nieuw werk bepaaldelijk te arbeiden,zo zal na 

mate den leerling hem eerste comparant dienstig is aan het verstel werk de beloning onbepaald 

blijven en wel zo dat den eersten comparant de ses eerste jaaren niet gehouden zijn zal iets te geven, 

maar met het zevende jaar ten minste dertig stuivers ’s weeks indien den leerling aan het verstellen 

is, anders na welgevallen. 

Tot nakominge deses verklaaren de comparanten te verbinden hunne perzonen en goederen, 

deselve stellende ten bedwang van alle ’s heeren horen regten en regteren en  speciaal de Edele 

Agtbare Geregte deser stad. Te vreden zijnde om hen in den inhoud deses vrijwilliglijk ten hunnen 

kosten bij den voorseide geregte te doen en laten condemneeren, ten dien einde onwederroepelijk 

constitueerende Pieter van Bekestijn Beukel, Henricus den Danser en David Mijs, procureurs voor 

den gemelde geregte, zo om de condemnatie te versoeken als daar in te consenteeren 

respectievelijk. 

Aldus gepasseert ter presentie van Hendrik van Leeuwen en Jurrien Vatter als getuijgen. 

[getekend] 

Willem Bolderman 

H. v. Leeuwen 

Jurijen Vatter 
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