7.4 Bestek voor een trap naar het vernieuwde zangkoor
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Dit stuk is een transcriptie van een bestek uit 1863 opgesteld door W. van Kuyk aannemer in Leende
diende tot reconstructie van de trap die is vastgelegd in 3- 1863-2
onduidelijke tekst gestippeld onderstreept

. Het

Voorwaardens volgens hetwelk het kerkbestuur heden zal overgaan tot het besteden eener trap voor het
zangkoor, benevens de levering van alle andere bouwmaterialen voor denzelve benodigd.
De daarstelling moet geheel overeenkomstig de tekening plaats hebben. Alle het hiervoor gebruikt wordende
hout als de deuren en cousins (kozijnen), den trap zover als deze in het gezigt valt zuiver geschaafd als ook de
noodige lijstjes er aanbrengen. De wangen der trap moeten zijn twee duim, de treën een en halve duim en de
stootborden een halven zwaar (?) , alles oude houtmaat.
Vanaf de balustrade tot aan de trap en zoo vervolgens tot aan de benedendeur moet eene leuning met volgens
aanwijzing van het Kerkbestuur gedraaide ballusters van acht palmen lengte en op eenen afstand van een
vierde Ned. El van elkaar in de wang der trap goed vast en schoon ingemaakt worden.
Aan de zijde des torenmuur moet eene ditto met rond getoogde ijzers ieder een halve Ned. El van elkander in
de muur bevestigd, en aan de deur van het zangkoor zal in deze leuning slechts twee balusters moeten
geplaatst worden, deze leuningen als mede de nodige ijzers zullen naar goedvinden van het Kerkbestuur
moeten gemaakt en daargesteld worden.
Den balk waarin de ballustrade bevestigd is moet op 6 duimen volgens tekening zwaar zijn en behoorlijk eene
lijst als tekening aan dezelven gemaakt worden
De drie te maken deuren moeten de hoogte en breedte bevatten als de tekening aanduidt, de buitenvergaringen
1 ½ duim, de spiegels een duim en het cousin derzelve 4 op 4 duim zwaar zijn. In geval het kerkbestuur de
deuren iets spitser van boven en andere figuren van lijstjes verkiest zal door den aannemer zonder eenige
vergoeding moeten gemaakt gemaakt worden.
De vloer van het bordes moeten de planken ¾ duim zwaar of vloerdelen zijn, onder hetzelve moeten zes ribben
greenenhout 3 op 4 duim zwaar goed in den balk der ballustrade ingekast worden, naar het daarstellen van het
zangkoor deze vier ribben met soliede ijzers door den muur aan de ribben van het zangkoor sterk verbinden.
Op de twee benedendeuren moet ieder een extra solied slot met twee sleutels, op de bovendeuren een ditto
slot met langvormig gegoten ijzeren kruk en iedere deur met drie zware scharnieren na vooraf de goedkeuring
van het kerkbestuur verworven te hebben gemakt worden.
Alle het te gebruiken hout moet goed droog, den trap met leuningen en ballusters, de deuren met cousins, den
balk op den ..ormuur met ballustrade geheel van eik, zuiver gezond zonder fouten noch .p.k en wit zijn.
Den aannemer zal mede een Jaar voor het niet kraken van de trap moeten instaan en alzoo bij voorkomen
denzeleve dadelijk moeten herstellen of vernieuwen.
Pagina 2
(de daarna volgende tekst gaat over de kwaliteit van de te gebruiken stenen)
………alle muren zullen volgens aanwijzing van het kerkbestuur behoorlijk in de oude muren moeten ingekast
worden.
Onder den beuk zal zoo nodig een formeel moeten geplaatst worden echter zal den ingang der kerk bij het
opmetselen niet mogen belemmerd worden. Ingeval het kerkbestuur het nodig acht zullen alle steenen der beuk
bevorens gekapt moeten worden; alle voegen der beuk van boven moeten vol met stukken van leien geslagen
worden (?); de bezetting der beuk mag niet plaats hebben voor dat het kerkbestuur bevonden heeft
genoegzame leyen in geslagen zijn.
De mortel moet van 1/3 kalk en 2/3 goed mager en zuiver rivierzand goed gebaauwd (?) worden. De eerste
bezetting met ditto mortel de latere of tweede zetting zal de mortel van half kalk en half zand moeten genomen
worden, de derde bezetting alleen van gegoten kalk gemengd met gips zuiver regt en glad afgewerkt worden
van deze derde bezetting zijn de muren aan ………. ……….of niet ……. Uitgezonderd, de spetie (specie?) voor
de tweede bezetting voor de tweede bezetting moet behoorlijk met zuiver koehaar vermengd worden.
(paar regels van geen belang)
De tweede en derde bezetting der voormuur alsook onder de beuk zal niet voor dat het metselwerk droog zij
mogen worden afgewerkt worden.
(nu volgen bepalingen omtrent het opleveren van het werk “voor den eerste Mei aanstaande”, boetebepalingen
als dit niet gehaald wordt en over de betaling van aanneemsom van ƒ 250)
W. van Kuyk
Leende den zesden Maart 1863

