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7.18 Bestek klokken verhangen in 1816/7 
 
transcriptie RHCE  A0266-688 
 
 
bestek en voorwaarden voor publieke aanbesteding voor het verhangen van de klokken en enige 
reparaties aan het Belfort 
maatvoering: Rijnlands van 12 duimen in een voet 
het werk bestaat uit verhangen uit en inwinden (takelen?) der drie klokken, inmaken (monteren) der 
nieuwe pannen onder de klokken /: welke pannen door de gemeente zullen worden geleverd en bezorgd, 
doch verder niets:/ in ’t herstellen en gedeeltelijk vernieuwen der scheenen  in de klokkenassen en verder 
ijzerwerk; in het maken van nieuwe eiken sloven op de bovenbalken van het Belfort* met daar 
toebehorend ijzerwerk in het maken van nieuwe trekarmen aan de klokassen met de nodige  ijzeren 
beugels, weldes (?) en bouten tot dezelven; en eindelijk van het repareren van de vloer onder het Belfort 
 

art : 1 
 
De aannemer zal de drie gemeentes klokken moeten uitwinden (optakelen?)de oude pannenf uit het 
Belfortp nemen en die bezorgen aan de Burgemeester ten behoeve van de gemeente; zal de scheenenc 
uit klokassen nemen en die doen repareren of te vernieuwen naar goedvinden der besteeders of deszelfs 
gequalificeerde en wel van zodanige order dat die juist rond zijnde in de banen (kommen?) der pannenf 
kunnen draijen , de koppend met de juist rond en vereischte grootte (zullende den aannemer des nodig 
zijnde een houte model des wegens geven) zal de scheenen wederom juist regt en welpassend in de 
klokassena leggen en suffisent in de zelve vastmaken, de banden, bouten, scharen (?), ravetten (ringen?) 
en spijkers in order doen repareren of repareren na goedvinden der besteeders; zal de klokken aan de 
assen suffisant moeten vastmaken (volgt per vergissing herhaling van zin onderstreept met stippellijn) 
zorgende dat de klokken juist haaks en loodrecht aan de assen gewerkt worden; zal aan elke klokas 
maken een trekarmg van droog lang regt dradig eiken of ipenhout, aan de grote klok lang vijf en halve 
voet, aan de tweede klok lang vier voeten tien duimen en aan de kleine klok lang vier voeten zes duimen, 
alle zwaar aan het eene eind vier en  halve duim a zes duimen en aan het andere eind vier a vier en halve 
duimen, zuiver in den haak geschaafd, dezelve welpassend tegen de klokkenassena gewerkt en ieder 
met twee ijzeren beugelsl van drie duims eizer aan de klokassen vastgemaakt en wel zoo lang dat die 
boven aan elk eind drie duimen lang om den haak (?) der as worden omgehaald en door ider veer (?) met 
zes taijspijkers tegen de klokas vastgemaakt aan het eind van ider maken een eizere stropbandi breed 
een en halve duim  en dik een halve duim met een welver (ring/oog?) door denzelven van drie vierde duim 
eizer om het trektouw vast te maken, van zodanige order als de aannemer staande het werk zal worden 
geordeneerd. 
 

Art : 2 
 
Den aannnemer zal moeten leveren en werken nieuwe slovenq op de bovenbalken van het Belfortp van 
droog zuiver vierkant eikenhout lang ider zeven voeten dik zes duimen en breed agt en halve duim of juist 
zo breed als de bovenbalken van het Belfortp zuiver in de haak geschaafd de bovenbalken op den 
bovenkant regt gemaakt in de sloven en wel passend op neer gewerkt de sloven aan ider eind acht 
duimen lang schuin gehakt en aan ider eind met vijf spijkers van zes en zeven duimen lang in de balken 
vastgespijkerd en dan nog ider sloof en balk twee eenduimse schroefboutenr; de nieuwe metalen 
pannenf in de gemelde sloven suiver en wel passend ingewerkt van den voorkant der sloveng regt en van 
zulke diepte dat de klokken dat de klokken haaks en waterpas hangen en eenen regten gang tusschen de 
panden (jukken?) des Belforts hebben; zal de klokken wederom in goeden gang of luidbare staat 
opleveren, boven de scheenenc en pannenf maken de sluitlenttan (onderstreept woord moeilijk leesbaar, 
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kan ook zijn: leutton, leutten, misschien zelfs button) ; indien aan dezelfde defecten zijn na genoegen der 
besteeders doen repareren.  

 
 
 

Art : 3 
 
Den aannemer zal de vloerz in of onder ’t Belfort moeten repareren de defecten ribben er uitnemen van 
de dezelfde zwaarte er onder brengen alsmede voor de manquerende en defecte planken nieuwe 
inmaken alle eiken zwaar vijf viierde duims, dezelve suffisant op alle ribben vastspijkeren door de 
vloermaker de nodige sneeden dat de kloktouwenj en k in het luiden der klokken door schuiven alles gelijk 
den aannemer staande het werk zal ordeneren, blijvende alle oude materialen aan de gemeente 
 

Art : 4 
 

De aannemer zal alle materialen moeten leveren van de beste soort als het houtwerk, taaij hard en 
rechtdradig zonder eenig hoegenaamd gebrek het eizer Zweeds en voor al van het taijste soort zullende 
dezelve voor de verwerking door besteders of deszelfs gequalifireerde worden gekeurd 
 

Art : 5 
 

 
De aannemer moet zijn een kundig werkman en zich voorzien van suffisante touw en wijn (?) 
gereedschappen en daar en boven met het uit en inwinden (takelen?) der klokken met alle voorzichtigheid 
te werk gaan zullende alle de schaden aan de gemeenteklokken en gebouw veroorzaakt worden en de 
door gebrek van gereedschappen en door onvoorzichtigheid en onkunde  komen ten laste van de 
aannemer en zijn borgen 
 

Art : 6 
 

Den aannemer zal zijn werk beginnen acht dagen na de appro (ba?) tie der aanbesteding en als dan alle 
te leveren materialen  onder den Tooren te Leende ter keuring presenteren en zal het gehele werk in 
volkomen order moeten afgemakt hebben binnen twintig dagen nadien op poene van twee  guldens 
korting van de aannemingspenningen voor elke dag nawerkens 
 

Art : 7 
 
Indien het gebeurde dat er in het bestek iets bij vergetendheid was uitgebleven of iets niet duidelijk was 
omschreven of dat er eenig veranderingen of bijwerken in ’t zelven nodig geoordeeld wierden; zal den 
aannemer die moeten maken na het voorschreven der besteeders of deszelfs gequalificeerde opzigter 
even al of het in deze woordelijk was uitgedrukt zonder daar iets daar voor te pretenseren ten ware zulx 
boven eene somme van tien guldens wegens materialen en arbeidsloon kwam te bedragen, in welk geval 
de geordonneerde bij werken zullen worden betaald naar het volgende tarief te weten: voor elk pond ijzer 
en staal vijf stuivers, voor elke duim hout twee duiten, houtkopersstijl gereekend, voor elk pond touw zes 
stuijvers, voor elk pond leer voor klokriemen ~ waaronder den arbeidsloon dan ook daar onder begrepen 
is ~ 
 

Art : 8 
 
Den aannemer zal terstond bij de aanneming moeten stellen ten genoegen der besteeders twee 
suffisante borgen die evenals den principalen aannemrer ider in solidum (de hele som) gehouden zijn alle 
het in deze omschrevene na te komen, daar aan promptelijk te voldoen en aanmaning beneffens den 
aannemer eigenhandig te ondertekenen. 
 

Art : 9 
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Deze besteding geschied bij inschrijving en opbod zullen den laagste inschrijver voor trekpenning 
genoeten eene gulden tien stuivers, het welk den afmijner zal betalen indien geene afmijning plaatsheeft 
zal er ook geen trekpenning genoten worden 
 

Art : 10 
 
De aannemer zal moeten betalen voor kosten van dit bestek, het keuren der materialen & het doen der 
eerste generale keuring tien guldens en daar boven de kosten van zegels, registratie en verder aan deze 
besteding annex. 
 

Art : 11 
 
Het werk gemaakt zijnde zal dadelijk de generale keuring zonder verdere kosten voor den aannemer 
geschieden. Doch indien het wek bij eertse keuring niet goed mogt bevonden worden zal de aannemer 
voor elk verdere nodig zijnde keuring drie guldens moeten betalen goedgekeurd zijnde zal de voldoening 
binnen veertien dagen  naardien door de plaatselijke ontvanger op een door ons afgegeven mandaat 
geëffectueerd worden ~ 
 
 
Gezien en goedgekeurd mits de 
Kosten op de bijgevoegde begroting (niet in archief) 
Voortkomende ten bedrage van  
ƒ 146,75 niet te boven gaande 
Eindhoven den 24 Juny 1817 
De commissaris van het Arrondis 
Sement Eindhoven  
          Wesselman (?) 
 
Op heden den een en twintigste July achttien honderd en zeventien ’s morgens ten tien uuren zijnde de 
dag en uur volgens de alhier en elders gedane bekendmakingen is door ons provisioneel fungerende 
Burgemeester en Leden van het plaatselijk Bestuur van Leende overgegaan tot de publieke 
aanbesteeding der in het voorgaande bestek en conditiën vermelde reparatiën en ’t verhangen der 
gemeenteklokken in den Toren alhier: en na ingenomen te hebben de inschrijvingsbilletten door de 
gegading gedaan Zoo is aan onsbij het openen derzelve gebleken dat Philippus van Laarhoven 
timmerman alhier woonachtig als hebbende voor eene somma van honderd negentien guldens 
ingeschreven, den minste inschrijver is , vervolgens met raadpleging der presente Ledne van het 
plaatselijke bestuur door ons een somme van tachtig gulden geoffreerd en telken rijzen met eene gulden 
opgehoogd zijnde heeft de afmijning door Theodorus van Laarhoven plaats gehad op een honderd en 
zeventien guldens (de onderstreepte zin is in de kantlijn toegevoegd) en is door gezamenlijk onder nadere 
approbatie der Edele Groot Achtbare Heeren gedeputeerde Staten deze provincie als aannemer 
principaal verklaard. Stellende hij tot borgen Fransis en Philippus van Laarhoven bijde timmerlieden alhier 
te Leende woonagtig , dewelke ider afzonderlijk en voor ’t geheel hun persoon en goederen voor de 
prompte en stiptelijke nakoming van gemeld bestek en conditiën verbinden en gedane voorlezing met ons 
ten dage en jare voorschreven geteekend hebben. 
 
(handtekeningen) 
 
Th van Laarhoven      F van Laarhoven             P: van Laarhoven 
 
                                                             De Leden van Plaatselijk Bestuur 
                                                              
                                                             F Kemps 
                                                              P van Gaal 
                                                               ….. van asten 
                                                             J.J de Laurie                              Den burgemeester  
                                                              W Leemans                                                   J B Clephas 
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(in een zijnoot) 
Dit renvoi goedgekeurd door den ondergeteekenden 
Aannemer, Borgen en leden van plaatselijk Bestuur 
(volgen dezelfde handtekeningen als hierboven)  
 
Litt,K (?) De bovenstaande acte vanverpagting gezien en geapprobeerd 
Bij de gedeputeerde staten der Provincie Noord-Braband 
’s Bosch den 5e Augustus 1817 
In kennissen van Mij 
De griffier der Staten 
 
F x Verhagen 
 
(volgen nog notities over zegelkosten en over registratie in Helmond) 
 
 


