
7.10  Aanbesteding herbouw van spits in 1714 
 
Transcriptie van document:  RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: 
 
Regel 
nummer 
 
 

tekst interpretatie 

 
Fol.42 
1 Op de Conditien ende Voorwaerden  

2 Hier naer besven , soo bekennen Wij Drossaert, Hierna beschreven …. 
Drossaert= rentmeester (van de Heer) 

3 Schepenen, borgemeesters, kerkmeesters en armmeesters   

4 van Leende, als representerende, ende vervangende het   

5 corpus, ende gemeente van Leende, met voorgaende Corpus= gemeentebestuur 

6 kennisse en consent van den Hoogh Wel Gebooren  

7 Heere Baron van Heese ende Leende etc Aen etc = en Zesgehuchten 

8  Hendrick Paulus Smulders ende Dielis van Gael,  

9 beijde meester timmerluijden en inwoonderen tot   

10 Leende, aenbestelt te hebben het herbouwen ende   

11 op timmeren vanden toorn tot Leende, die door   

12 het vuer van den Hemel in den Jaere 1699 is affgebrant,   

13 ende met de voorgaende oirloghen is onherbout   

14 gebleven ende sonder groote schaede ende bederff   

15 aen het muerwerck ende werverijen vande kloeken niet  Werverij verbastering van bergvrede = 

klokkenstoel 

16 langer mogt blijven leggen, ofte moet wederom herstelt   

17 worden. Ende de voorn. Hendrick Paulus Smulders  

18 ende Dielis van Gael bekennen vande voorgde  

19 Regenten van Leende aengenomen te hebben, het  

20 herbouwen vanden voorsen  toorn  

   

21 De aennemers sullen het herbouwen vanden voorgde  

22 Toorn moeten doen in Eijgen persoon sonder  

23 tot het herbouwen eenige andere meesters in henne  

24 plaetse te mogen krijgen  

   

25 Den Toorn is aenbesteet Eers= voor soo veel de Timmerages  

26 aengaet, dat van hout daer aen moet gemaekt  

27 worden, sijnde  egter ende nogtans daer in, ende onder  

28 Begrepen het op setten van het Cruijs  

   

29 De form Van het gebouw vanden voorgde  Toorn  

30 sal, ende moet gemaekt worden naar het besteck  

31 alhier aende aennemers getoont. Ter hoogte van  

32 sesentagtigtigh voet tot Op het opperste deel  



33 van den Appel ende met den maekelaer3) daet  

Fol.42v 
1 het kruijs op staet drie+negentigh voet ende  Plusteken i.p.v  “en” 

2 sal bestaen in vier Diepingen tot de appel  

3 (to.)? gelijck het Besteck gemaeckt is, ende onder ? 

4 Den appel uijtspringenden Lijsten ende Vensterkens  

5 Daer op volgens den Teijkeningen sal onder de  

6 voeten daer het op aengemaeckt wordt, met  

7 Behoorlijcke (plaijen)? onder den Eijsch van het Met “plaijen” wordt waarschijnlijk 
bedoeld: het draperen of vouwen van 
de loodslabben die de kapelletjes 
bedekken (zie D55, letter O) 

8 Werck moeten voorsien worden  

   

9 Ende dit Voorr  werck sal gemaeckt worden  

10 Met angen ende pinnen ende met daer aen geklest  

11 Beneffens een klijn Toorntje boven de Trap  

12 Dat in het Besteck niet staet naer den Eijsch  

13 Van het gebouw ende werck Ende alles te   

14 Maecken met soodaenige Banden ende binnenwerck  

15 Als Een bondigen Toorn goet ende suffisant  

16 Werck wordt verEijst emde gerequireert  

   

17 Dit werck en Gebouw sal van tijt tot tijt bij (often)? ? 

18 Van wegendde voorn. Regenten door ijmant hem dat  

19 Verstaende mogen naergesien ende gevisiteert  

20 Worden of alles loffelijk ende wel gemaeckt  

21 Wordt / soodanigh dat de Aennemers sullen moeten  

22 Sorge draegh dat den Toorn getimmert wort  

23 Recht op sijn Lijff ende soo daer Eenige  

24 Fauten aen mogten vallen soo sullen de  

25 Aennemers soodanighe fauten op hennen Eijgen  

26 Costen moeten herstellen  

   

27 Ende het sal de Voorn. Regenten van Leende  

28 Vrij staen het werck op den gront leggende ende  

29 ?alcanderen gepast wordenden ende gericht sijnde  

30 ’t Selven door meesters hen des s Staenden te  Onderstreepte tekst betent 
waarschijnlijk: hen ter beschikking 
staande 

31 Mogen Laeten visiteren, ende op nemen  

32 (inktvlek) ingevalle soo daer fauten aen mogten  

Fol.43 
1 Bevonden worden waer d’Aannemers overtuijgt  

2 Sijnde salsoodanige Costen van visitatie comen   



3 Tot Lasten van d’aennemers ende oock moeten  

4 Bethaelen de schaede die de gemeente van Leende  

5 Daer over Soo van het qualijck gebruijcken oft?  

6 Mistimmeren van het hout als anders sal Comen   

7 te Lijden  

   

8 Ende dit Werck Sal moeten voor soo veel  

9 De Timmerages aengaet voltrocken wesen  

10 Binnen de aenstaende maent Junij oft  

11 Ten hoogsten veertien daegen daer naer  

   

12 De Voorn Regenten sullen allen het houtwerck  

13 Dat tot dese Timmerages en Toorn behoort  

14 Ontrent de kerck tot Leende leveren  

   

15 Ende Sullen de plancken die tot den voorsr Toorn  

16 Behoren Bij de Regenten gelevert worden  

17 Dogh Bij den Regenten aen geslaegen   

18 Moeten worden  

   

19 De Aennemers sullen Binnen in den Toorn  

20 Lijsten oft Ancker balcken wederom moeten  

21 In maecken  

   

22 Item Sal Boven in den appel gemaeckt worden  

23 Inden Oosten een venster  

   

24 Ende sullen vier Vensters onder oft ontrent in ‘t  

25 Midden van den Thoorn gemaeckt worden gelijck   

26 Aende aennemers Sal geordonneert worden  

27 Ende nogh een venster inden Oosten daer het   

28 Mede geordonneert en aengewesen sal worden  

29 Bij de Regenten  

   

30 De betaling van den somme waer voor het   

31 Herbouwen vanden voorsr Toorn aenbesteet  

Fol.43v 
1 Wordt Sal Betaelt worden in drie  

2 Termijnen Te weten Een derdendeel oft  

3 Derdepart als daer een maent aen gearbeijt   

4 Is, een derdepart als voltrocken is, ende een  Hier ontbreekt zoiets als “het werck” na 

“als” 



5 Derde part een Jaer daer naer  

   

6 Soo d’Aennemers door siekte oft andere  

7 Ongelegentheden dit voorsr. Werck niet conden  

8 Voltrecken sal het de voorn. Regenten vrij  

9 Staen dit werck door een andere meester  

10 Te mogen doen verder maecken tot   

11 costen van de aennemers  

   

12 Op alle ?eecken voorsr. Articulen, Conditien ? 

13 Ende voorwaerden so bekennen de voorn.   

14 Hendrick Paulus Smulders ende Dielis van Gael  

15 Aennemers het herbouwen vanden voorsr   

16 Toorn van de voorn. Regenten aangenomen  

17 Te hebben omme ende vor den somme van   

18 Vijf hondert vijftien guldens Eens  

   

19 Tot Voldoeninge ende naercominge van ’t geen  

20 voorsr staet verbinden de voorsr Aennemers  

21 henne persoonen ende goederen nn? hebbende  

22 Ende naermaels krijgende ende de  

23 Regenten henne ende der gemeijntens van  

24 Leende persoonen ende goederen present  

25 en Toecomende, alles op parats’?   ende ? 

26 Reale? Executie met allen recht ? 

27 …onnen? Sonder Eenige oppositie van ? 

28 Rechten  

   

29 Aldus dese gedaen ende gepasseert  

Fol.44 
1 Tot Leende ende hebben de voorn Regenten  

2 Ende aennemr=ers de minuten deses ten  

3 Ptothocolle onderteekent hier van Twee  

4 Dubbel doen uytmaecken door onsen  

5 Secretaris onderteekent Op huyden den  

6 Elfden meij Seventienhondert veertien  

7                                    Hendrick Smulders   

   

8  (onleesbaar)  Dielis Leenderd van gael  

9 (onleesbaar) van (onl.) hout (onl.)  

10 Wilhelmus bull Schepen  

11 Peter jan nippen borgemeester  



12 Gertis Hollen borgemeester  

   

13 A?ox  kerck???  

14 Dit is ‘t ?ant (kruisje) ?????? van jan   

15 Hendrick van  mol armmefter  

16 Peter B???? Armmeester  

17 Mij present  

18 JNobel  

19 1714  

 


