Contract tussen Jan Janszoon Boeckels en Claerken Jansdochter, vrouw van Michiel Romain, om haar
zoon Jan Kerckhoff aan te nemen het vak van horlogemaker te leren voor zes jaar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op huijden den Xen martii 1631 compareerden voor mij Lambert Rietraet openbaer notaris ende den
getuijgen naergenoemt meester Jan Janssen Boeckels, horologiemaecker alhier, ende Claerken
Janssen, huijsvrouwe van Michiel Romain, ende verclaerden met malcanderen geaccordeert te sijn
nopende de bestedinge van derselver Claerken soon, genaempt Jan Kerckhoff. Te weeten dat den
voorseide meester Jan Boeckels den voorseide haeren soone sal aennemen, gelijck zij hem aenneemt
mits desen voor den tijt van zes jaeren ingegaen den 1en januarii lestleden omme hem middelertijt ’t
voorseide ampt van horologiemaecken ende alles anders wes daer aen is dependerende
volcomentlijck te leeren, hem in cost ende dranck, wasschen ende vringen onderhouden, oock
huijssvestinge geven. Daervoor de voorseide Claerken hem aennemer belooft te geven ende
betaelen de somme van tweehondert guldens eens te weeten vijftich guldens alle jaeren ende dat
vijer jaeren achtereen vervolgend. Ende van het eerste jaer vervallen sal ende betaelt werden den
1en augusti eerstcommende in desen tegenwoordigen jaere van 1631 ende soo voorts telcken jaere
daer an volgende gelijcke vijftich guldens tot dat de voorseyde somme van 200 gulden vol ende al
betaelt sal sijn.
Ende oft geviele dat der voorseide Claerken soon hem aennemer de voorseide ses jaeren nijet en
voldede, maer middelertijt quame ewech te loopen, soo belooft sij Claerken in sulcen gevalle aen
den aennemer boven de voorseide belooffde tweehondert guldens noch te betaelen de somme van
eenhondert guldens waer voor als oock voor de getrouwicheyt van den haren soon sij Claerken is
verbindende haere persoon ende goederen roerende ende onroerende jegenwoordige ende
toecommende tot alle rechten ende rechteren bedwanck. Renunchierende tot dijen eijnde alle
beneficien ende behulpen van rechte dije haer in desen souden connen oft mogen patrocineren
ende specialijck den benefitie senatus consulti velleani,1 van de effecte vandyen wesende onderrecht
etc.
Ende compareerde mede Nicol Hendericx, weduwe van Gielis Corrogier, ende heeft haer mede voor
de getrouwicheijt van haers comperantes soon als mede voor de voldoening van desen conditien
gestelt borge als principael, onder de verbintenissen ende renunchiatiën als vooren, versoeckende de
comparanten hieraff bij mij notaris ondergenoemt omme hun gelevert te worden een off meer
instrumenten in behoorlijcke forme, salvo indemniteyt.
Aldus gedaen ende gepasseert ten comptoire mijns notaris in ’s Gravenhage. Ter presentie van
meester Henrij le Maire, pistoolmaecker alhier, ende Lambert Lamberti.
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Belangrijk was een recht waarop vrouwen zich konden beroepen: die hoefde je volgens oud Romeins
recht in geldzaken niet te geloven en te vertrouwen. Een hardnekkig recht dat telkens krachtig buiten
toepassing moest worden gesteld.

