1

7.12 Oude rekeningen voor klokken en

uurwerk

de

De rekeningen die mensen voor werk aan klokken en uurwerk bij de gemeente indienden zijn vanaf begin 17 eeuw tot
1945 grotendeels bewaard gebleven. Het zijn voor de klokken tot 1919 de z.g. burgemeesterrekeningen, in de wandeling
dorpsrekeningen genoemd. Voor Leende kunnen ze geraadpleegd worden op het Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven.
Ze zijn doorgenomen op het onderhavige onderwerp en hieronder weergegeven. Vanaf 1665 werden de eerste notities
op dit onderwerp gevonden.
Vanaf 1919 werden, na overdracht van de klokken van gemeente aan kerkbestuur, de rekeningen betaald door het
kerkbestuur en die worden bewaard in het parochiearchief en zijn eveneens doorgevlooid en in de tabel opgenomen.
Na 1947 zijn er voor de klokken geen rekeningen beschikbaar echter door een gelukkig toeval kwam er uit privébezit van
344
ste
Thijs Staals oude kasboeken van zijn vader te voorschijn . Zijn vader had in de eerste helft van de 20 eeuw een zaak
in elektrische installaties en fietsen en deed de reparaties aan de klokken.
De gemeente wilde in 1926 het uurwerk overdragen aan het kerkbestuur maar dat was eenzijdig besluit en ging niet door.
De gemeente bleef betalen totdat in 1955 het uurwerk geheel een elektrische aangelegenheid werd.
Opmerkingen:
1. Tekst tussen dubbele haken is toelichting door de auteur
2. Kosten in guldens, stuivers en penningen ( 1 gulden = 20 stuivers en 1 stuiver= 18 penningen, dat laatste gold voor
de
ongeveer de 18 eeuw, een penning was ook geen munt maar de benaming voor 2 duiten), vanaf ongeveer 1817
Wiki
werd het decimale stelsel ingevoerd en zijn de bedragen in guldens en centen (er is een periode dat beide
muntsoorten naast elkaar bestonden)
3. Het jaar van uitbetaling voor een handeling ligt vaak één jaar later na die van de handeling. In de tabel wordt het jaar
van handeling aangehouden maar soms is dat niet ondubbelzinnig te bepalen en vindt de bepaling plaats door de
omstandigheden te bekijken.
4. De teksten in groen gemarkeerd noemen een bijzonderheid waardoor de typebepaling van het uurwerk mogelijk
werd, rood is hierbij van speciaal belang. Deze teksten zijn nog eens apart verzameld in een overzicht dat in bijlage
7.19 is ondergebracht
Jaar

˜klokken
• uurwerk

1665

˜Fol.4 noch een placaet ontfangen om dat men fictori branden soude van di 0.5.0
foctori op die see bevochten daervoor betaalt 5 st.

kosten

benaming
document
A0266-78,

˜Fol.5v Noch den vorster vertert III st. Doen hij op de klock quaem slaen doen men die 0.3.0
wegen in die heij soude maeken.
•
˜Fol6v Item noch hebbe ick Claes Willem Smulders gegeven XVII stuijvers van oolij 017.0
tot het smeeren van die klocken ende uergewercken ende naegel tot die schoel
˜Item noch hebbe ick Claes Willem Smulders gegeven XVII stuijvers van oolij 0.12.0

tot het smeeren van die klocken ende verge. . . . ende naegel tot die schoel
˜Item noch gegeven aen aen Claes Box XV st van eenige dingen aen die
school klocken gedaen ((waarschijnlijk geen torenklok))
1666
1667
1677
1678

1687

1699

1700
(of

0.15.0

˜Reparatties aen de grootte ende clijn clock

(bron
abusievelijk
niet
genoteerd)

ŠZonnewijzer op de muur van de kerk

(bron
abusievelijk
niet
genoteerd)

˜Spits in brand, clocken en uerwerck on stucken

˜Voor 3 nieuwe ligten in de groote klok
Voor en ligt in de groote klok en zeel

A0266-78,
Fol.7

2-8-0
0-10-0

2.18.0

A0210, nr.
1649 ((oud
151)),
Protocol van
allerhande
acten, fol.
116 ((oud
113))
A0266-85

2
1711)
1710
(of
1711)

1718
+

1719

1729

˜Betaelt aen Arijen Coolen dat hij 12 dagen op de clocken gespelt hadde doen ms
vrouwe van Heese en Leende int kinder bed lagh van een jonge dochter
1-16-0
•Betaelt aen Rombout Cuijpers voor een rol aent uergewerck
˜Betaalt aen Jan Bluijssen vant repareeren van de ligt inde clock 1-16-0

1.16.0
?
1.16.0

A0266-89
Blz.1
A0266-89
Blz.3

•Aen Antonij Box schoolmeester voor corporaele diensten oppassen van ’t
uurwerck en huijs huere 48-0-0
˜Aen Johannis Bluijssen voor reparatie van de ligt inde clocken
• ˜Aen Dirck Verbraecken voor nagelen ende olij tot de klocken en oirlogie

?

A0266-94

?
?

A0266-95

ŠAen Leendert Ditsheij leydekker voor twee reijsen de hant van den ŭerwijser aen den thoorn 6.0.0
aft te haelen ende weder aen te doen omdat deselve bij den orlogiemaker mogte vermaekt
worden
•aen de selve ((gerrit Daems)) van de klok op te winnen
0.6.0
˜Aen Johannis Blŭyssen haemmaker voor de ligten in de klocken te repareren

1730
1731

1732

+

1733
1734
1735
1736
1737
1738

ŠAen denselven ancelmŭs Cuypers orlogiemaker voor de hand van den ŭerwijser aan den
toorn te vermaeken

5.0.0

˜Aen Johannis Blŭyssen haemmaker tot Heese voor een nieuwe ligt off riem in d’eene
klok en voor het repareren van de riem van de twee andere klocken met het in en ŭyt doen
samen de somme
((één van die klokken was gebarsten door de brand in 1699 maar kennelijk nog bruikbaar om
te luiden))
˜Aen Jan van Asten voor een Seel aen het clokseel
˜Aen Johannis Blŭyssen haemmaker tot Heese voor ’t maeken van een nieuwe ligt of
leere riem in de groote klok
˜En voor ’t vermaeken van de oude ligt van denselve klok en die te doen in de cleijne
˜Nog aen den selven voor gedaene reparatie aen de ligt voors cleijne klock
˜Aen frans verhoeven smith alhier voor nagels gebruijkt aan de cloken en …………..
˜Alsnog aen denselven((Dielis van Gael timmerman)) voor ’t maken van een nieuwe rib
in ’t rad van de cleyn klok in ’t selve te repareren
˜Voor te wercken aen ’t selve in den solder onder de klocken te repareren
˜Voor te arbeijde aen de raden van de andere klocken
•Hendrik Box koster schoolmeester ontvangt fl.18,- voor een jaar stellen van de orlogie tot
Leende en huishuur.
˜ timmerlieden, het klok seel gerepareert 0-4-0

5.18.0

˜Reparatie aan hamer van klok
ŠSchoonmaken en reparatie aan schakelrad, nieuwe veren aan de vleugels en verbussen
ŠJan van Asten, Sme

7.10.0

˜Johannes van den Hooch, seel aan klein klokje
1739
1740
1741

Geen doc. in bijl. 26/27 in rek
Geen doc. in bijl 27 in rek
ŠHendrick Clercx, reparatie houtwerk, maken hoeff(?) en katrol
ŠAncelmus Cuypers maken catrol aen den bak van het slagwerk alsmede …
˜Johannes Bluijsen Reparatie aan ligt van klok
˜Jan van Asten smeren klok en nagel(?)
ŠFrans Verhoeven maken nagel gebruijkt aen de repen(?) van gemeenteklok

1742
1743
1744

Geen doc. in bijl, 28 in rek
Geen doc. in bijl, geen doc in rek
105. in bijl, geen doc in rek

0.16.0
3.3.0
0.10.0
1.4.0

A0266-18,
p.31
A0266-18,
31v
A0266-18,
32v
A0266-18,
p.32v
A0266-19, p.
33

A0266-20,
p.34v

1.1.0
0.15.0
0.15.0
0.7.0

A0266-20,
p.34v en
A0266-100

18.0.0

A0266-102

0.4.0

0.9.4
0.13.2

3.2.0

A0266-26,
p.34
A0266-26,
p.34v
A0266-26,
35v

A0266-27,
28v
2.10.0
A0266-27,
29v
1.11.12 A0266-27,
29v
0.11.12 A0266-27,
29v
2.18.0
A0266-27,
p.30
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1745
1746
1747
1748
1749
1750

1751

1752
1753

105. in bijl, 29 in rek
Geen doc. in bijl, 29 in rek
106. in bijl, 30 in rek
106. in bijl, 30 en 31 in rek
Geen doc in bijl, 31 en 32 in rek
˜Ick ondergeschreven bekenne ontfangen te hebben uijt handen van Wilhelmus
Geldens voor rekening van Wilhelmus van Engelen borgemrs de somma van eenentwintig
gul: tien st. twaelf p. voor het gieten der pannen daer de klocken in hangen en het repareren
van de oorlogie. Leende den 21 xber 1750 P.(?) Siemons
˜Uit de Reekening voor Wilhelmus Geldens tot laste van den borgemeester 1750
Nog gegeven aen een bode om het halen van een timmerman na Someren om het hout tot
het bellefort te visiteere
0-5-8.
Nog gegeven aan een bode om den orlogi maker te halen tot Eindhoven.
Nog mijn knecht het luijhuis en de ovens van den toren afgesuijvert 0-12-0
Nog gegeven aen Gerrit van Gael voor het leveren van de balcken nodig onder het bellefort ,
5-0-0
Den 18 september tot het viseuteeren van het hout tot het belle fort en op neemen verschoote
5-9-0
Voor het treck gelt van het bellefort
3-0-0
Bij Peter Kox ½ kan bomolij om klock smeren 0-10-0
Van het toren schoon maken vertert en eenen bessem 0-1-3
˜1750 van den borgemeester ontvangen aen de balke van het bellefort 45-0-0
Gerardus van Gael
˜Wilhelmus Goort van Engelen van de Leenderstraat heeft aan ons ondergeschreven
betaalt een somme van seventig gulden in minderinge van 1 nieuw gemaakt Bellefort in de
Tooren van Leende gemaakt en vernieuwd in den jare 1750 waar af dezen voor qtie
(kwietantie) den 28 Jan. 1751 segge vier en seventig guldens.\
Gordefridis Eerens (?)
˜Betaalt aan Godefridus Erens voor geleverd hout en arbeidsloon tot ’t nieuwe bellefort
125-0-0
Aan de wed. Jan Bax voor een stuck tou aan’t zeel van de klok
0-6-0

21.10.12 A0266-107

14.17.11
((bedrag
niet
genoemd)

45.0.0
70.0.0

125.0.0
0.6.0

˜Betaalt aan Wilhelmus (geen fam.naam genoemd) voor geleverd leer en arbeidsloon
tot eenen ligter 0.6.0
•Aan Adriaan Verhoeven voor’t stellen en repareren van ’t horologie
˜Aan de kinderen van Jan van Asten voor olij tot orologei en kloksmeer
˜ ((uit een rekening van Van Gaal)) Nog aen de toren deur en aen de klok gewerkt 3
schoft
0.15.0
• ˜Nog aen den toren en aen den stoel van den wijser en aen de klocken een dag een
half
1-10-0

0.6.0*

˜ Ontfangen van Jacob Peels borgemeester vant rat voirt bel vaert
Voor den teer ?
Bij mij gordefrides eerens voldaen
((deze post bij klokken geplaatst vanwege “rat” van het het belfoort))

21.0.0

7-10-0
13-10-0

˜Reparatie Reekening voor W.Geldens
1753 den 12 januari den clepel in de clock gedaen 0-8-0
Nog den clepel in de vrouwe clock voor coorde leer arbeijt 0-10-0
•Nog voor in doen van het oorlogi seel voor pompens en mij 0-8-0
˜27 augustus den clepel in de clock gedaen
0-10-0

A0266-108

3-1-0*
0-9-8*
2-5-0

1.16.0

A0266-109

˜Aen Wilhelmus Geldens voor gelevert leer aen de klepels van de clocken en gedaene ?
reparatie aen de pomp van t schoolhuijs 3-8-0
•Aan Adriaen Verhoeven mr. orlogie maker alhier voor gedaenen reparatie aent uurwerk tot
Leende
1-16-0
•Aen de wed. Jan Dirk Bax voor een nieuw seel aen d uurwerk en voor geleverde seel
gebruijkt aen de gemeents clok 12-2-1
r

1754

˜ betaald aan Elexius Petit m klokgieter tot Zomeren de zomme van seven en

1.16.0

12.2.1
37.0.0

A0266-36

dertig gulden wegenes een derde part voor ’t maken van vier nieuwe pannen van de
klocke van Leende dus
˜Betaeld Elexius Petiet mr. clock gieter voort maken van vier nieuwe tot de clocke de
37.0.0
somme van 37-0-0 ((In de kantlijn staat is maer een derde part)) ((slaat dus op 4 pannen, zie
post hierboven))

A0266-110

4

1755

1756

˜Aen Leendert Ditscheij mr. l en m voor 4 dagen te arbeijden aen de ovens(?) in den
toorn bij de orlogie a 18 stuyvers daegs 3-12-0
•Aen Adriaen Verhoeven mr. orlogie maker voor gedaene reparatie aent dorps orlogie de
somme van 25 gld.
•((naam reparateur niet genoemd, waarschijnlijk Adriaan verhoeven))
De hoerlose van Leende gerepereert den 28 junnis 1755
Eerstelijk het groot vertant ende spiel vermakt
4-10-0
Nogh het kruijs vermakt
0-10-0
Nogh een nu ronselen gemakt
4-0-0
Nogh de wel vermakt en verbust
1-10-0
Nogh het tweede radt vertandt
3-0-0
Nogh een nu ronselen gemakt
4-0-0
Nogh een kniijf vast gemakt
0-10-0
Nogh de spiel en dreijer en dreijer en ligter en sluijt vermakt 1-10-0
Nogh de selve daar uijt gedaen en weder daer in gebrocht
1-6-0
Nogh een ronselen verset``
0-10-0
Nogh eenen stempel gemakt
0-4-0
Nogh verdient
0-6-0
Voldaen
21-16-0
• Betaeld aen Geerit van Gael voor 1 indoen(?) van zeel in de rol van het dorps hologi 0-100

3.12.0

0.10.0

A0266-112

•
˜Betaelt aen Geerit van Engelen geleverde olij gebruijkt tot smeer aent dorps orlogie
en clocken 0-18-0
˜Aen idem voor geleverde seel gebruijkt aen de gemeents clocken aen de seel om te
luijden 3-1-12
˜Aen Wilhelmus Geldens voort indoen van den klepel van de middelste gemeents klok
(er staat klop) en repareeren van gem. klokseel
0-17-0
Aen idem voort verbinden van de klepels in de beijde grootste gemeents clocken 0-12-0
˜ Declaratie van Johannes van Gael
Nog aen de klocken gewerkt, de reepe vermegkt en daer aen geweerkt 2 dage en den knegt
3-10-0Daer hout aen gelevert voor 0-12-0

5.8.12

A0266-113

˜9-12-1762. W.Geldens, den clepel in de cleijn gemeents clock gedaen 2-10-0
˜4-1-1763
een nieuw ligt in de middelste clok 10-1-0
˜10-1-1763
in de clok gedaen 0-9-0
˜19-1-1763
het seel van de middelste clok gerepareert, voor coorden en
arbeijt 0-10-01-2-2763 de clepels in de groote en cleene clok gedaen voor leer en coorden
en arbeijt
0-18-0
•Goort Houbracken nieuw seel aent dorps orlogie 4-0-0

2.10.0
10.1.0
0.9.0
0.18.0

˜Wilhelmus Geldens maken nieuwe logt in de niddelste gemeents klok en gedaane
reparatie aen de ligten en in doen van de klepels in de gorrte en kleijne gemeents clok 4-17-0
˜Geert van Engelen olij tot smeer vant dorps orlogie
•Jacobus Smeulders 2 catrollen in den toren
1-6-0
•Een jaer tractament wegend de corpreel dienst maakende het opwinden van den dorps
horologie Op de groote kerk 36-0-0 3 december 1769 H.Pijpers
˜W.Geldens reparatie aen de gemeents klocke 2-8-0
˜ Willem Geldens voor maken en repareren van een ligt in de cleijne cloc de gemeente
0-14-0
•Aen Adriaen Verhoeven aen den orlosie van Leende verdient aen rollen en busse en scoen
maken de soemma van 5-10-0
˜Lenaert Wijnandts twee clocke seijl waegende 57 pont aan 9½ st. het pont 27-1-2

4.17.0

A0266-115

1.6.0
36.0.0

A0266-116
A0266-117

2.8.0
0.14.0

A0266-118

‘ Int jaer 1773 eenen niewe bal gemaakt aan de orlseij en een schooft met twee gewerkt om
den bak aen te brenge samen 2.18.0 Francis van Laarhoven
‘ Aan goort houbraken voor geleeverde Seel aan ’t Dorpshorlogie de somme van 5 gulden
vijf str
‘ Voor geleeverde olij gebruikt tot smeer van Dorpshorlogie en klokken
˜ Komt den selve voor elff vaijen ((vadem)) geleeverde seel gebruijkt aan de gemeents
clocke tot Leende vijftien st. twaelff penn.
• Hendrick van Buel mr.leijdecker en verwer tot Eindhoven ((uit een rekening een post voor

2.18.0

25.0.0
21.16.0 A0266-111

1757
1758
1759

1760
1761
1762
1763

4.2.0

A0266-115

4.0.0

1764

1765
1766
1767

1768

5.10.0
27.1.2

1769
1770
1771

5.5.0
0.7.10
0.15.12

A0266-120
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uurwijzer)) voort op verwen van de uurweijser aen den toorn tot Leende)
1772
1773

1774
1775

1776

1777
1778

1779
1780

1781
1782

•Aan Adriaen Verhoeven mr. orlogie maaker tot Leende voor een jaer onderhoid vant dorps
orlogie St.Marten 1772-1773

7.0.0

A0266-120

‘ Adriaan Verhoeven Mr Orologiemaker voor een jaar onderhoud voor ’t dorps orlogie
‘ Vermaken van rad, uitselen(?) een lepelspil, twee raayens(?) en vier vernieuwt alsmede
standstuk vernieuwt
‘ Aan Adriaan Verhoeven Mr orlogiemaker tot Leende voor een jaar onderhoud aan het
dorpsorlogie ingegaen St-Maarten 1775 en verschenen St-Maarten 1776

7.0.0
13.5.0

A0266-55,
10v, A0266124
A0266-56, p.
10v, A0266122

‘ Jaarlijks tractement voor dirigeren van het uurwerk ((geen naam genoemd, hoe rijmt dat
met Adriaan Verhoeven?))

36.0.0

‘ Aan Adriaan Verhoeven van een jaar onderhout van de horlosi van Leende

7.0.0

˜Aan francis beerings timmerman alhier………….. voor’t opwinnen en regthangen van
de gemeenteklokken alsmede ……..
‘ Aan Adriaan Verhoeven van een jaar onderhout van de horlosi van Leende
‘ Aan Adriaan Verhoeven Mr horlogemaker tot Leende voor een jaar onderhoud van ’t
Dorpshorloge ingegegaan etc
˜Betaalt aen Johannes Hermens voor gelevert touw aan de gemeenteklokken→
Š leverantie van oly tot smeer van het dorpshorloge

14.10.0 A0266-57

7.0.0

A0266-123
A0266-57
˜Aan Joost Kuijpers mr Smith alhier voor ’t maaken van veeren, oogen, nagels, bouten 14.16.12 A0266-57
en slagveren met de leverantie van Eijser gebruijkt aan de gemeents klokken alsmede……

˜Aanschaf zesenveertig pond klokkentouw en
˜…………ook maken van een nieuwe reep aan de klokken en
Š een bak voor het gewicht aan het dorpshorloge………
‘ Betaalt aan horlogemaker Adriaan Verhoeven voor een jaar onderhoud van ’t dorps
horloge

7.0.0
7.0.0
0.18.0

1784

A0266-125
A0266-58, p.
10v
A0266-58,
11v

Los blaadje in
A0266-127
23.19.0 A0266-127,
ook 60
7.0.0
A0266-127,
ook 60

‘ Betaalt aan Goort Houbraken voor een nieuw touw voor het gewicht aan het dorpshorloge 6.5.0

A0266-127,
ook 60

‘ Alosietou wegende 25 pont

Los blaadje in
A0266-127
A0266-127

˜Betaalt aan deselve ((Goort Houbraken)) voor een nieuw klokseel aan de
13.0.0
dorpsklokken en voor splissen en repareren van de oude klokseel
˜Betaald aan Timmerman francis Beeringe voor gedaene reparatie in ’t vastmaken van 20.5.0
de scheenen aan een der dorpsklokken………….
1783

A0266-122

‘ Betaalt aan horlogemaker Adriaan Verhoeven voor een jaar onderhoud van ’t dorps
horloge
‘ Betaalt aen Johannes Hermens voor oly tot smeer van het dorpshorloge en klocken

7.0.0

‘ Betaalt aan horlogemaker Adriaan Verhoeven voor een jaar onderhoud van ’t dorps
horloge

7.0.0

‘ Aan de wede Wouter van der Laak voor geleverde oly tot smeer van het dorpshorloge

0.5.0

2.4.0

A0266-60, p.
?
A0266-61, p.
10
A0266-61,
p.11
A0266-62,
p.10v, A0266129
A0266-62,
p.11v
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1785

1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

˜Betaalt aan deselve ((Goort Houbraken)) voor een nieuw klokseel aan de
dorpsklokken en voor splissen en repareren van de oude klokseel
‘ Voor reparatie aan gewigtsbak aan het dorpshorloge

13.0.0

‘ Aan Adriaan Verhoeven Horlogemaker voor een jaar onderhoud an het dorpshorloge
‘ Aan denselve voor ’t maaken van een nieuwe lepelspil aan ’t dorps Horloge

7.0.0
0.15.0

A0266-64

‘ Aan Adrianus Verhoeven voor een jaar onderhout van ’t Dorps Horloge
‘ Betaalt aan deselve voor geleverde Boomolij tot smeer van ’t Dorps Horloge

9.0.0
0.5.0

A0266-68

˜Verdiend in twe Reise met maken en op doen van het klok zeel ((geen naam
genoemd))

0.4.0

A0266-135

ŠBekenne ontfange te hebbe van adriaan van hoef desomme van 7 guelde van een ijaer
onderhaeijt van de arlosi van lende 1796
Henrikus verhoeven ((kopie))
˜Verdiend aan de gemengt van Leend van een klokseel te bestellen en mijbrengen en
wederom terugbrengen de some
Voldaan Jan Francis Bax
˜Ontfangen van bartel van der Zanden 18 st. voor nagels en boomolij gelevert aen de
gemeent van Lint 1798 voor de klok wie is ontvanger?
‘Den 16 junij den bak aan de horlogie gemaekt voor hout nagels S…ve beijl
‘Hendrik Verhoeven van een jaar onderhout van de gemeens orlosi de some 7.9.0
Den eerste en twede ỹunỹ een scheer van het wijser Rat 0.12.12 een veer en Rink gemak en
een Ronsele aan den wint vleugel 2.9.0 verschoote aan nagel 0.1.14 voldaan W. Maes 1797
some van
((kopie))

7.0.0

A0266-136

1.0.0

A0266-137

35.0.0

A0266-63,
p.10v
A0266-63,
p.13, A0266130

1795

1796
1797

1798
1799

1800
1801

1802

1803

1804

‘Aan Hendrik verhoeven wegens onderhout der horlogie
‘Aan Gerardus Didden voor het opwinden van het dorps orlogie van 16 nobr 1798 en 16
nobr 1799
‘Bekenne ontfangen te hebbe de somme van 7? gulde van een ijaar onderhout van de arlosi
van leende van lauyerens ((Laurens?)) bax de leepelspil vermakt 2 guelde een raet verp..ent
een nieuwe gaffel gemaekt.1 guelde tesame 10 guelde hendrikus verhoeven ((kopie))
‘8 augustus 1800 Joseph modaj gewerkt voor de gemeente Leend aan reparasie aan den
wijzer……. Gewerkt vier dag voor eenen man aan 30 stuijver par dag
‘Ick ondergetekent ((J.B. Clephas)) beken ontfange te hebbe van een ijzer onderhout van de
arlosi
‘Den ondergeteekende ontf van geleverde olij voor de klokken
J.B. Clephas
‘Aan Gerrit Didden zeventien gulden voor het opwinden van het Dorpshorlogie alhier en
voldoening van een jaar Tractement der selve voors:
‘1803 ick onder geteeken beken ontfangen tehebbe van een jaar onderhaeut de arlosie van
leende
Enen houvast verschaet ijser
Hendrikus verhoeven
˜Twee neüwe baeutte gemaekt daer de groote klock den haent
‘Aan Gerrit Didden zeventien gulden voor het opwinden van de Dorpshorlogie alhier ter
voldoening van een jaartractement
˜1804 gelevert voor den klokken
1 pint olij ƒ 0.6.4
17 meert 1 maatje olij ƒ 0.1.8
19 dito 1 pint
ƒ 0.6.0
19 julij ½ pint
ƒ 0.3.0
r
ƒ 0.3.0
18 septemb ½ pint
Deese bovenstaende somme ontfangen van Aldegonde van Asten
J B Clephas

1.2.0
9.12.8
A0266-138
((hij
heeft
zich 1
gulden
te kort
gedaan))
9.12.0
A0266-138
17.0.0
A0266-137
10.0.0

A0266-139

6.0.0

A0266-140

0.7.0

A0266-141

0.9.0
17.0.0

A0266-142

2.0.0

A0266-143

0.11.0
17.0.0

A0266-143

1.0.4

A0266-144
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1805

1806

1807

1808

˜1805 den 2 December aan de gemeente gelevert 1 maetie bomolij 0.3.0
Den 10 januaerij 1 maetie bomolij 0.3.0
Den inhoud Deeses 0.6.0
Voldaan S.V. Hermans
‘Aan Gerrit Didde voor ’t opwinden van ’t Horlogie alhier een jaar tijds Eene somme van
zeventien gulde
‘Aan Hendrik Verhoeven Horlogiemaker alhier voor een jaar tractement Eene somme van
zeven Gulden 1805
‘Den onder geteekent ont vange te hebben van het opmaake van de arlosie van Leende een
neu ronsel
Een vierkant
5.0.0
Een scher 1806 0.6.0
In augustus
Te same ƒ 5.6.0
˜((uit een rij posten op een rekening van P. van Gaal))
Nog een bout aan de klok
‘Aan Hendrik Pijpers voor ’t opwinden van Horlogie alhier een jaar tijds eene somme van
zeven en dertig gulden
‘Aan Hendrik Verhoeven Horlogiemaker alhier voor een jaar tractement Eene somme van
zeven gulden
˜1807 gelevert en verschooten aan de gemeente leende
Aan olijfolij en Raapolij voor ƒ 1.13.6
6 pont loot aan 3 st het P is 0.18.0
Een van 5 en een van een st 0.6.0
Voldaan J.W.Hermans
•Ontfange van w. verduijn borgemeester van Leende de somma nege gulde voor het
opwinden van de horlogie voor drie maande maart april mei van 1807
H.C(?) Van Der Poll
•((verderop op blad))
H. van der Poll voor twee maanden
•Aan Hendrik Verhoeven Horlogiemaker alhier voor een jaar tractement eene somme van
˜1807 wegens verschot ((door Peter van Gaal Schepen van Leende)) van een reep
voor de klok
Frits van Laarhoven ((naam doorgestreept))
Š((uit een rij op een rekening van P. van Gaal))
12 april ½ dag een nieuwe reep aan de klok gedaan
ƒ0.10.0
Gelevert aan de klokke 3 vadem/ 3 seel
ƒ 0.5.0
((vadem = 6 voet ofwel ca 1,8 m. Dat is ongeveer zo lang als de spanwijdte van de armen
wiki
van een niet te kleine volwassen man ))

0.6.0

•En onder geteekent hendrikus bekent ont fangen te hebbe van het reppereren van de
gemens arlosie van Leende
1 scheeren
0.18.0
2 s(?)tuckke aen de kettin 1.0.0
10 ogen aan de kettin
1.0.0
Te samen
2.18.0
Hendrikus verhoeven voldaan
•((in een lange rij posten op een rekening van P. van Gaal ))
Den 5 februari een nieuw seel an de Orlosie gedaan in den toorn ½ dag daaraan gewerkt
0.10.0

2.18.0

˜Den 14 en 15 April aan de bak van de klokken
2.0.0
Daaraan gelevert 30 voet duijms Eijken planken, per voet 2 st((uijver)) aan spijkers 12 st
3.12.0
˜Den ondergetekende Wilhelmus van hertroij bekent ontfange te hebben van de
borgemeester van Leende voor eene Reep in de kleijne klok weegt 26 en een half pont het
pont 10 stuijver maakt dertien gulden en twee stuijver
((hij deed zich 3 stuijver te kort))
Š((uit een lijst posten van de rekening door P. van Gaal))
Katrol geklonken op den toorn 0.2.0

5.12.0

•Aan Nieuwenhuijsen voor ’t opwinden van ’t Horlogie alhier een jaar tractement eene

36.0.0

A0266-145

17.0.0
7.0.0
5.6.0

A0266-146

0.9.0
37.0.0
7.0.0
2.17.6

A0266-147

9.0.0

6.0.0
7.0.0
10.8.0

ƒ 0.15.0

0.10.0

13.2.0

A0266-148
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somme van zes en dertig gulden
•Aan Hendrik Verhoeven Horlogiemaker alhier een e somme van zeven gulden wegens een 7.0.0
jaar tractement ((ook in RHCE A0266-73))

1809

1810

1811
1812

1813
1814
1815

1816

•H. verhoeven wegens ((posten uit een rijtje))
7 reparatie de gemeintes Horalogie
2.18.0
(( bovenstaande ook in RHCE A0266-73))
12 Een …….? Van P.van Gaal wegens ve? Leving de Rat 3.0.0
((zou levering van een luidrad kunnen zijn, echter geen vermelding in RHCE A0266-73))

5.18.0

•1809 gemeente Leende Debet aan Jan Beliën tot Leende ((uit een lijst van posten:)) den
zelve dito ((stoppen)) aan Dorloseij Glas verdiendt ((stoppen = stopverf hersteld of
vernieuwd?))
•Aan W. Nieuwenhuijzen voor ’t opwinden van ’t Horlogie alhier een jaar tractement een
somme van zes en dertig gulden
ke
•Aan Hend verhoeven Horlogiemaker alhier eene somme van zeven gulden wegens een
jaar tractement verschijnde den laatsten december 1809
•Quit. Van S.B.Clephas volgens geleverde olij aan klok negen strs
˜Quit. Van R. van der Zanden wegens gedaanen en schutten(?) van nagelen en
touwen van de klokken
˜Den 20 october 1810 van francis royers ontvangen 1.4.0 voor bomolij voor de klook te
smeren de vrouw van H. Hemans
•1810 den ondergeteeken hendrikus verhoeven bekent verdint te hebbe van het reppereren
van het gemensarloosi van Leende
Drie scheere
ƒ 0.12.0
Twee rienge
ƒ 0.8.0
De lepelspil gemakt ƒ 1.0.0
˜1810 P. van Gaal verdient aan arbeijtloon verschotte en leverancier ((uit een lijst van
posten))
Den 30 april op den tooren de klokken gesmeert en een seel aangemaakt ƒ 0.11.0
Den 12 november het seel van de grote klok gemaakt 0.8.0
•Aan Hendrik Verhoeven Horlogie maker alhier voor een jaar tractement eene somme van
zeven gulden ((ook in RHCE A0266-75))
•Betaald aan Hendrik Verhoeven wegens het repareren van het horlogie twee gulden
volgens rekening

0.5.0

A0266-149

36.0.0
7.0.0
0.9.0
0.10.0
1.4.0
2.0.0

A0266-150

0.19.0

7.0.0
2.0.0

A0266-75

•Mandat
22,50
Exercice 1812
francs
En vertu du BudJet (( tekst niet van belang)) pour service de l’horloge la somme de vingt deux
francs cinquant centimes a lui Competante pour neuf mois service(( tekst niet van belang))
kopie

A0266-1046

•A Joseph Thielens sur le fonds porté au BudJet Sus dit sous le no 14 pour service de
l’horloge la somme de quinse francs a lui Competante pour Six Mois
˜Aan Joseph Thielens klokkenist wegens luiden en onderhouden der klokken voor
negen maanden
•Ik ondergetekende verklaar aan de gemeente Verdient te hebbeen voor een jaar tractement
voor onderhouden der dorpshorlogie de somme van 7.0.0
Hendrikus verhoeven
˜Heeft antonius verhoeven woonachtig tot Leende gewerkt voor de gemeente ((uit een
lange rij van posten))
Nog aan klok verdient
0.4.0
Nog nagels gemaakt van 8 duymen voor de klokken
0.6.0
•Aan Joseph tielens klokkenist een somme van ses en dertig guldens van naarsien en
opwinden klok
˜1/ extract register gedeputeerde staten provincie N-B dd 13.8.1816 verzoek van gem.
Leende om klokken temogen verhangen om pannen te vergieten tegen geschatte kosten van
ƒ 200, accoord mits deskundig advies wordt ingewonnen
2/correspondentie in november tussen burgemeester en Petit en Fritsen, de laatste heeft al
vast pannen gegoten in afwachting van toezending van oude pannen
3/ brief commissaris van het arrondissement dd 23.11.1816:
Overeenkomst tussen gemeente en P&F om drie klokken te verhangen wordt afgekeurd als te
onbepaald en nadelig voor de gemeente. Architect P. Van Driel gaat onderzoeken een
voordeligere oplossing te zoeken om de klokken makkelijker te kunnen luiden
4/ brief van P&F dd 20.12.1816: grote verwondering over afwijzing pannen al gegoten,

A0266-1047

15
francs
30.0.0

A0266-1048

7.0.0

0.10.0

A0266-1049

36.0.0
A0266-688
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1817

1818

1819

verstrekt mij zeker tot groot nadeel
˜Door order van den burgemeester van leende gedaan door Th.van Laarhoven ((uit
een lijst van posten))
Den 23 jannuwarij ½ dag gewerkt in den toorn aan het bellevoort
ƒ 0.
((rest weggevallen))
Den 13 april de kloke gesmeert
ƒ 0.4.?
Den 2 maij de tauwe aan de kloke gebonden gebonde
ƒ 0.5.0
Den 29 en 30 Julius 1¾ dag aan het splissen van de tauwe van de kloke
ƒ 1.11.8
Š((vervolg van posten onder klokken))
Den 14november aan den reep van de arlosi ¾ dag gewerkt
Kopie1
•Nr 3 Mandat
Aan Theodorus van Ginkel als klokkenist ((niet relevante tekst)) den 29 October 1816
goedgekeurd een somme van ses dertig gulden
˜15.10.1816 aan de weduwe Adriaan Pompen geleevert ter dienste des Gemeente
Een Zeel tot het luijden der klokken voor vier gulden
˜5/bestek voor aanbesteding ((zie bijlage 7.18)) goedgekeurd op 24.8.1817door de
commissaris van het arrondissement Eindhoven mits de begroting van ƒ 146,75 niet
overschreden wordt
6/verslag aanbesteding dd 21.7.1817 bij afmijning vanaf ƒ 80 gulden is Theodorus van
Laarhoven voor ƒ 117 de aannemer geworden ondertekend door leden plaatselijk bestuur
waarbij burgemeester Clephas
˜((voorbedrukt formulier))
Ordonnantie
Dienst van 1816
……gelast te betalen aan Theodorus van Laarhoven uit het fonds van de Verkoping de
somme van een honderd & zeventien guldens wegens het verhangen der klokken en verdere
reparatiën conform aan ons bestek & conditiën van den 21e July 1800 zeventien
Burgemeester van Leende
e
Den 5 november 1817
J.B. Clephas kopie2
•Te betaale aan Hendrik Verhoeven orlogiemaker een somme van seven guldens ((wordt 2x
vernoemd))
˜Memorie
De gemeente Leende debet aan Petit & Fritsen klokgieters te Aarlerixtel voor het gieten en
leveren Van twee paar nieuwe pannen onder de klokken in den Kerktooren aldaar te Leende
24 augustus 1817
Per Expresse gezonden vier nieuwe pannen wegene samen 78½ lb? A 26 st. per lb?
ƒ102.1.0
Vragt
1.10.0
((lb = pond= huidige kg))
11 december 1817
Ontvangen van de gemeente 80 lb oude metale pannen ; af 4 lb ad 5% voor Laxatie blijft 76
lb a 16 st. is
ƒ 60.16.0
Betaalt voor vragt
ƒ0.10.0
Totaal
104.1.0
Rest
ƒ43.5.0
((laxatie is waarschijnlijk verschil tussen gebruikt en netto gietspijs bij het gieten)) kopie3
˜Mandaat
Over 1817
((lange aanloop))
Aan de heren petit & Fritsen Van Geleverde pannen in de kerktoren te Leende Een somme
van drie en Veertig Guldens Vijf stuijvers
7 febr. 1818 Den Burgemeester J.B. Clephas kopie4
•Aan H. Verhoeven seven guldens wegens reparatie aan gemeents horlogie
˜1818 door order van de burgemeester van Leende gedaan door p. van laarhoven den
27 februw de klijpels uyt de kloke gedaan en de rieme gesmeerd in de kloke

?

A0266-1050

0.12.0

36.0.0

4.0.0

A0266-1049
A0266-688

A0266-1050

7,00

A0266-1050

43.5.0
((wordt
betaald
in 1818))

ƒ43.5.0

ƒ 7.00
ƒ 1.8.0

A0266-1052

•Ordonnantie dienst van 1819
ƒ 36,00 A0266-1053
Aan Andries Wosky ses en dertig guldens voor opwinden der klokken 32 december 1819
•Ordonnantie
ƒ 7,00
Dienst van 1819
Aan Jacobus van doorn orlogiemaker seven guldens wegens gedane reparatien aan de dorps
orlogie 10 september 1819
˜Ordonnantie
ƒ 14.0.0
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1820

1821

Dienst van 1819
Aan Andries Wosky veertien guldens voor het luijden der klokken
2 januari 1820
•Ordonnantie
Dienst van 1820
Aan Andries Wosky zes en dertig guldens verschuldigd voor jaarwedde van klokkenist 19
april 1821
•Ordonnantie
Dienst van 1820
Aan Antonij Verhoeven van veertien guldens wegens reparatie aan publieke gebouwen 20
april 1821
((bijlage noemt twee posten over uurwerk))
Id: voor een busch aan het uurwerk
0,50
Id: een stuk aan het uurwerk gemaak
0,25
•Ordonnantie
Dienst van 1820
Aan Jacobus van Doorn veertiengulden en negentig cent wegens geleverde Staffe(?) en
gedane Reparatie aan d’orlogie 13 apri; 1821
•Ordonnatie
Dienst van 1820
Aan Andries Wosky veertien guldens wegens het luiden der klokken des middags ten twalf
uren tot gemak der zich in het veld bevindende ingezeteten 19 april 1821
˜((deze post voor klokken én uurwerk bij klokken geplaatst omdat deze het merendeel
van de olie gebruikt zullen hebben))((de rekening was nog opgesteld in guldens en stuivers
terwijl het decimale stelsel dat in 1817 al ingegaan was))
Ordonnantie
Dienst van 1820
Aan Jan Baptist Clephas dertien guldens dertien cents wegens geleverde oli voor de klokken
en uurwerk te smeren en geleverde kalk in de jaren 1820 en 1821
((bijlage)) voor den jaare 1820 voor gemeentens Horlogie klokken en schoolhuis ((twee
posten voor kalk en bossen strooij weggelaten)) (( steeds een ½ kan olij voor ƒ0.11.0 op de
volgende data: 6/1, 10/3, 20/4, 4/5, 1/6, 8/7, 11/8, 2/9, 9/10, 16/11, 11/12, 28/12 daarnaast
nog))
Zeels voor de klokken ƒ 0,90
kopie
˜((voortzetting rekening van Clephas voor 1821))
15 Januarij
Een pint olij
ƒ 0.5.0
2 Maart een en halve pint
ƒ 0.7.8
9 April Een pint
ƒ 0.5.0
4 Junij twee ointen
ƒ 0.10.8
8 Julij 1 ½ pint
ƒ 0.7.14
2 September twe pinten
ƒ 0.10.8
9 Oktober Een pint
ƒ 0.5.4
11 dito aan sneer
ƒ 0.11.0
13 nNovember Een en half pint
ƒ 0.7.14
1 December twee pinten
ƒ 0.10.8
kopie
•Ordonnantie
Dienst van 1821
Aan Philip van Laarhoven vijf gulden vijf stuivers verschuldigd wegens reparatie aan het
gemeentens uurwerk en het leveren van een nieuwe Eijkenbak aan het Zelve te zamen 5,25
20 april 1821
˜((handgeschreven)) ordonnantie dienstjaar 1821
((na niet relevante tekst:))
Betaald aan Marcellis van Laarhoven voor 13 ½ ((kriebel= pond?)) nieuw touw voor luijzeel à
30 cent het ((kriebel))
˜Debet de Gemeente Leende over den jaare 1821 aan H.J.Kemps ((uit Lijstje))
Den 15 december voor geleverd touw aan de klok 4.0.0
Den 13 julij 6 vadem touw gelevert aan de klok
0.9.0
Op dat betaald aan Godefrif Schetz voor het brassen (?) van bovengenoemd touw
0.8.0
((getekend door)) H.J.Kemps, N.Wijnants, .. de Laure
•ordonnantie
Dienst van 1821
Aan Hendrik Verhoeven twee gulden vijftig cents veschuldigd wegens reparatie aan het
uurwerk op den toren
Gedaan 22 december 1821, voldaan 18 januari 1822

ƒ 36,00 A0266-1054

ƒ 0,75

ƒ 14,90

ƒ 14,00

4,16

ƒ 5,25

ƒ 4,05

ƒ 4.17.0

2.17.6

A0266-1055
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1822

1823

˜ordonnantie
Dienst van 1821
Aan Adam Vromans voor geleverde olij om het klokwerk te smeren
((getekend)) N.Wijnants
•ordonnantie, dienst van 18922 aan Martinus Hertrooij touwslager wonende te Heeze de
somma van dertien guldens twintig cents veschuldigd wegens een door hem geleverde
nieuwe touw aan het slagwerk voor de dorpshorloge 31 december 1822 ((getekend door))
H.J.Kemps, N.Wijnants, .. de Laure
•ordonnantie, dienst van 1822 aan Andries Wosky een somme van zes en dertig guldens als
jaarwedde als klokkenist of corporele diensten als schoolonderwijzer ((getekend door))
H.J.Kemps, N.Wijnants
˜ordonnantie, dienst van 1822 aan Franciscus van Laarhoven de somme van zestien
guldens verschuldigd voor het luiden der klokken voor de kerkdiensten gedurende dit jaar

ƒ 1,35

ƒ 13,20 A0266-1056

ƒ 36,00

ƒ 16,00

•ordonnantie, dienst van 1823 aan Andries Wosky een somme van zes en dertig guldens als ƒ 36,00 A0266-1057A
jaarwedde als klokkenist ((getekend door)) J.J. de Laure, N.Wijnants
˜ordonnantie, dienst van 1823 aan Adam Vromans de somme van twee guldens acht
ƒ 2,58
en vijftig cents voor reparatie en geleverde olij en traan ten behoeve der klokken op den
toren((getekend door)) H.J.Kemps, J.J. de Laure ((vlgs specificatie))
Januarij geleverd een half pint olij voor de klokken in den thoren
0,08
6 Februari idem
0,08
5 Maart een pint olij als boven
0,16
(post niet voor klokken)
1,25
7 April ½ pint olij ten einde als boven
0,08
9 mei ½ pint olij ten einde als boven
0,06
8 Junij ½ pint olij ten einde als boven
0,07
6 julij 3 maatjes vistraan ten einde als boven
0,15
7 augustus 3 maatjes traan ten einde als boven
0,15
10 September ½ pint traan ten einde als boven
0,10
6 oc tober 3 maatjes traan ten einde als boven
0,15
11 November 3 maatjes traan ten einde als boven
0,15
4 December geleverd een half pint traan ten einde als boven
0,10
kopie
• aan Hendrikus Verhoeven de somme van acht guldens dertig cents voor reparatie en
onderhoud van het gemeentens uurwerk op den toren ((vlgs specificatie))

ƒ 8,30

A0266-1057B

8 Augustus het oude touw uit het horlogie op den toren gedaan verdiend eene gulden ƒ 1,00
2 Oktober de bak van gemelde uurwerk gerepareerd en eene nieuwe touw in het uurwerk
gedaan en de gemelde bak aangehangen verdiend twee guldens 50 cents
ƒ
2,50
20 December eene ketting gemaakt voor eene gulden
ƒ
1,00
Idem aan reparatie van het Lepel Speel aan het uurwerk op den toren
ƒ
1,20
Idem aan een touw benodig aan het wijzerwerk geleverd en het wijzerrat vermaakt
ƒ
2,00
Idem het wijzerwerk gerepareerd en versteld
ƒ
0,60
1824

1825

•ordonnantie, dienst van 1824 aan Andries Wosky een somme van zes en dertig guldens als
jaarwedde als klokkenist ((getekend door)) J.J. de Laure, H.J.Kemps
˜ordonnantie, dienst van 1824 aan Jan Baptist Clephas de somme van een gulden
zeven en twintig cents wegens geleverde olij aan de klok volgens onderstaande specificatie
((bedragen in guldens, stuivers en penningen, betaling in guldens en centen))
12 Januarij Een pint olij
ƒ 0.3.0
18 Maart Een pint olij
ƒ 0.2.8
7 meij een pint
ƒ 0.2.8
5 Julij Een pint
ƒ 0.2.4
14 September Een pint
ƒ 0.2.4
3 December Een pint
ƒ 0.2.4
2 emmers kalk
ƒ 0.8.0
31 December Een pint
ƒ 0.2.8
Samen ƒ 1.5.4
˜ordonnantie, dienst van 1824 aan Franciscus van Laarhoven de somme van zestien
guldens verschuldigd voor het luiden der klokken voor de kerkdiensten gedurende het
geheele jaar
•ordonnantie, dienst van 1825 aan Andries Wosky een somme van zes en dertig guldens ter

ƒ 36,00 A0266-1058
ƒ 1,27

ƒ 16,00

ƒ 36,00 A0266-1059
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zake van tractement als klokkenist ((getekend door)) J.J. de Laure, N.Wijnants, H.J.Kemps
•ordonnantie, dienst van 1825 aan Hendrikus Verhoeven de somme van zeven guldens ter ƒ 7
zake van gedane reparatie aan het horlogie ((getekend door)) J.J. de Laure, H.J.Kemps, H.G.
van Moorsel ((specificatie))
10 Maai aan de teken schijs? hermaakt dat zij goed sloeg
1
14 Maai aan het wijzerrad gewerkt
2
4 october aan de ketting gemakt
((niets vermeld))
22 December 4 stuckken aan de ketting gemakt
1
5 nuw ogen re aan gemaakt
2
kopie
˜ordonnantie, dienst van 1825 aan J.B.Clephas de somme van vijf en zeventig cent
ƒ 0,75
voor leverantie van smeer van de klok ((specificatie))
2717 Januarij Eenpint olij
12 ½ ƒ
maart 1 pint
12
23 mei 1 pint
12
7 julij 1 pint
12 ½
21 September 1 oint
12 ½
8 November 1 pint voor klokkesmeer
12 ½
kopie
˜ordonnantie, dienst van 1825 aan Adam Vromans de somme van eene gulden vier en ƒ 0,34 ½
dertig cents en een halve ter zake van geleverde klokkesmeer ((specificatie))
De Den 8 Maart een halfpint Traan
ƒ 0,13ƒ
n 12 April Een halfpint Traan
ƒ 0,13
Den 10 Maij drie maatjes Traan
ƒ 0,19 ½
Den 8 Julij voor het smeren en repareren van de brandspuit ƒ 0,50
Den 12 Augustus Een halfpint Traan
ƒ 0,13
Den 12 October Een halfpint Traan
ƒ 0,13
Den 20 December Een halfpint Traan
ƒ 0,13
kopie
1826

1827

•ordonnantie, dienst van 1826 aan Andries Wosky een somme van zes en dertig guldens
wegens jaarwedde als klokkenist ((getekend door)) J.J. de Laure, H.J.Kemps, H.G.van
Moorsel
˜ordonnantie, dienst van 1826 aan Adam Vromans wegens geleverde smeer aan de
klok volgens achterstaande specificatie de somme van vijftig cents
Van geleverde Traan voor Kloksmeer
Den 2 Januarij 1/8 kan
ƒ0,12 ½
Nog den 8 April 1/8 kan traan
ƒ 0,12 ½
Nog Den 22 Julij 1/8 kan Traan
ƒ 0,12 ½
Nog Den 25 Oktober 1/8 kan Traan
ƒ 0,12 ½
5 maart 1827
kopie
•
˜ordonnantie, dienst van 1826 aan J.B.Clephas ter zake van geleverde olij voor
smeer voor de klokken en het uurwerk ((specificatie))
17 Januarij Een pint olij
ƒ0,12 ½
9 Maart Een pint olij
ƒ0,12 ½
18 Mei Een pint olij
ƒ0,12 ½
12 Julij Een pint olij
ƒ0,12 ½
21 September Een pint olij
ƒ0,12 ½
3 November Een pint olij
ƒ0,12 ½
13 December Een pint olij
ƒ0,12 ½
kopie
˜ ordonnantie, dienst van 1826 aanWilhelm van Laarhoven de somme van zestien
gulden ter zake aan hem geakkordeerde voorhet luiden der klokken voor jaarwedde
((getekend door)) J.J. de Laure, H.J.Kemps, H.G.van Moorsel
• ><Andries Wosky als klokkenist jaarwedde
˜ ><Antonie Verhoeven ((uit een lijst))
Een ijzer aan een der klokken gemaakt
ƒ 0,40
Verschoten aan lederen riem aan klepel van gemelde vrouwe klok
ƒ 0,90
Voor het maken van een nieuw oog aan de vrouwenklok voor de klepel in te hangen ƒ 23,00
˜ ><Theodorus van Laarhoven, halve dag arbeidsloon oom de klokken te helpen
verhangen op den toren
˜ >< Hendrik Kox wegens arbeidsloon en geleverde stuk plank
• >< Hendrik Verhoeven reparatie
Aande gemeens arlogie gewerkt het rat van het gank ((gangwerk?)) wer regt gemakt en vast
26 Januarij
ƒ
2,00

ƒ 36,00 A0266-1060

ƒ 0,50

ƒ 0,87 ½

ƒ 16,00

ƒ 36,00 A0266-1061

ƒ 1,25
ƒ 1,00
ƒ 4,50

13
en den 12 April het wijzerrat op zijn plaats en vastgezet
2,50

ƒ

˜><Adam Vromans oly aan de gemeente klokken
ƒ 1,05
1/8 kan traan op 16/3, 6/5, 29/6, 24/8, 16/10, 29/12 (6x15cents), 1/16 kan op 24/11, 6/12 (2x 7
½ ) kopie
•><J.B.Clephas oly aan gemeeente horlogie
ƒ 0,96
Een pint op 7/1, 9/3, 2/5, 27/7 (4x15 cents), een pint 8/10, 10/12 (2x 18 cents)
kopie
1828

1829

1830

1831

1832
1833

•>< Andries Wosky jaarwedde klokkenist
˜>< Francis van Laarhoven luiden der klokken op zon- en feestdagen
˜>< Weduwe Adam Vromans olij voor de klokken
¼ kan traan op24/3, 13/8 (2x 25 cents), 4 cents zeep, 1/8 kan traan voor 12 ½ cents
kopie
•><Jan Baptist Clephas olij aan gemeentes uurwerk
Een pint op 27/1, 24/3, 2/6, 21/8, 9/10 (5x18 cents) en een pint op 18/12 voor 20 cents
kopie
•>< Andries Wosky jaarwedde klokkenist
˜>< Francis van Laarhoven luiden der klokken
• ˜>< Francis van Laarhoven reparatie aan klokken en horlogie
Aan de schijf van de horlogie
0.10
Aan een gehengd aan den trap van den toren
0.10
Aan twee splissen aan de touw van de klokken
0.20
Aan een nieuwe schijf voor de horlogie
0,80
Aan de pomp van het schoolhuys
0,09
Aan een splis aan de touw van de klok
0.10
kopie
˜>< Wed . A. Vromans wegens kloksmeer
21/3 1/8 kan Traan voor kloksmeer
0,15
31/3 2 lb (pond?) lakmoes voor het gemeentenshuis
0,70
27/5 1/16 kan traan
0,07 ½
7/9 1/16 kan traan
0,07 ½
21/11 1/16 kan olij
0,06
kopie
• ><aan J.B. Clephas voor olij tot onderhoud gemeente horloge
5x 1pint à 0,20 en 1x 1 pint à 0,21
kopie
• >< aan Hendrik Verhoeven voor reparatie aan gemeentes uurwerk
20/6/1829 Gewerkt de val vermaakt een nieuw stuk er aan gemaakt
2,00
25/2/1830 het wijzerrat regt gemaakt en op zijn plaats gezet en vast gemaakt
1,00
kopie

ƒ 36,00 A0266-1062
ƒ 16,00
ƒ 0,66 ½

• ><Aan J.B. Clephas voor olij tot onderhoud gemeente horloge
2x 1 pint à 0,22 en 3x 1pint à 0,25
• Aan Andries Wosky wegens klokkenist
˜Aan Francixcus van Laarhoven wegens jaarwedde voor het klokluiden
•>< aan Andries Wosky wegens klokkenist
˜Aan Francixcus van Laarhoven wegens jaarwedde voor het klokluiden
• aan Andries Wosky voor slot met sleutel aan de deure van het horlogie
˜>< aan Michiel Vromans 5/16 kan traan en 1/8 kan olij kopie
• ><aan J.B.Clephas olij voor horlogie 6 pint olie kopie
• aan Hendrik Verhoeven voor reparatie aan gemeentens uurwerk
Het schakelrad gemaakt
3,00
En een nieuwe veer er op gemaakt
1,50
Het onderste ratvastgemaakt
0,50
In de katrol gedaan
0,70
En op zijn plaats gestel
0,30 kopie

1,19

• aan Andries Wosky wegens klokkenist
˜Aan Franciscus van Laarhoven wegens jaarwedde voor het klokluiden
• aan Hendrik Kox voor reparatie aan gemeentens uurwerk
• ˜ ><aan J.B.Clephas olij voor smeer van het gemeentens uurwerk en klokken

36,00
16,00
0,50
1,23 ½

A0266-1066

• aan Hendrik Verhoeven voor de noodlijdende Reparatie aan gemeens horlogie
Schoon gemaakt
5,00
Een nieuwe as
2,00

10,10

A0266--1067

ƒ 1,00

ƒ 36,00 A0266-1063
ƒ 16,00
ƒ 1,35

1,21

3,00

A0266-1064

36,00
16,00
36,00
A0266-1065
16,00
0,70
(0,47 ½)
1,14
6,00

14

1834

1835

1836

1837

1838

Het onderste rat verbust
0,50
Het kroon Rat een bus
0,25
Het schakelrat een bus
0,30
Eennen nuwe lepel aan de spil
1,00
Een bus aan het slagwerk
0,20
Een nuwe Sluyting aan de val
0,40
Een nuwe bus aan windvleugel een nuwe schaar
0,45 kopie
•>< aan Andries Wosky wegens klokkenist
˜Aan Francixcus van Laarhoven wegens jaarwedde voor het klokluiden
˜Aan Francixcus van Laarhoven wegens jaarwedde voor het klokluiden
• aan Hendrik Verhoeven voor reparatie aan uurwerk in den toren
Een nieuwe schaar gemaakt
0,70
Het zeel in de Bol? Gedaan
0,30
De zeel gemakt en het onderste boven gehangen
1,20
˜><aan J.B.Clephas olij voorgeleverde klokkensmeer en voorschot , 7 ((kriebel voor
maatje?)) bomolij 35 cent, een pint raapolij 20 cent, een ledig maatje 5 cent ((maatbekertje?))
•Johannes Casper Borsten jaarwedde klokkenist
˜Aan Francixcus van Laarhoven voor geleverde olij voor smeer van de klokken ƒ 0,50
nog verdiend aan de touwe van de klokken ƒ 0,20 kopie
•Johannes Casper Borsten jaarwedde klokkenist
˜Aan Francixcus van Laarhoven wegens jaarwedde voor het klokluiden
• Hendrik Verhoeven voor reparatie gemeentens horlogie
Het slagwerk schoongemaakt
2,25
Een nuwe schaer?
0,50
Een kruys in wijzerrat
1,20
De val verzet
0,25
Š((los blaadje))
Geleverd voor de Gemeente horloesi 1836
Voor een gulden tagtig cent bomolij
ƒ1,80
Een pint train vier en twintig cent
ƒ0,24
Clephas 27 mei 1837
• Borsten Johan Casper voor jaarwedde klokkenist
• Hendrik Verhoeven voor reparatie gemeentens horlogie
Schoon gemaak
2,00
Het schakelrat afgedraid en gepunt
1,00
Het rondsel onderste boven
1,00
Het kroonrat een bus
0,35
Het onderste rat een bus en regt gemakt
1,00
Den wijzer spil losgemakt
0,60
˜Clephas voor een gulden tachtig voor bomolij en een pint traen voor 0,24
˜aan Francis van Laarhoven tractement voor het luijden der klokken gedurende het
jaar 1837
Van Dijk J J.J. Laure H.G. van Moorsel
ŠDienstjaar 1837 Hendrikus Verhoven horlogemaker voor Reparatie aan gemeentens
horlogie ((volgens specificatie hieronder))
Band om de katrol en een bus en vermaken van een bout tesamen
1,60
Voor het stellen en hangen
2,00
Voor het schakelrat vast zetten en nuwe schaar 1,00
Het slagwerk in een gedaan
0,50
Een nieuwe scheer
0,50
De katerol gesmeerd
0,50
Van Dijk J J.J. Laure H.G. van Moorsel
kopie
Š dienstjaar 1837
Johannes Caspar Borsten voor tractement voor klokkenist
Van Dijk J J.J. Laure H.G. van Moorsel
˜Francicus van Laarhoven voor het acht dagen de klok luyden bij het overlijden van
Hare Majestijd Koningin ten laste van de buregmeesteren der gemeente Leende een somme
van 1,50
•Clephas geleverd voor gemeent herloesie olij voor hondert vijf en tachtig cent
•Johannes Casper Borsten jaarwedde klokkenist
ŠDienstjaar 1838
J.L.Borsten voor jaarwedde voor het opwinden der Gemeenteklok
Van Dijk J J.J. Laure H.G. van Moorsel
Š Dienstjaar 1838

36,00
16,00
16,00
2,20

A0266-1068

0,60
36,00
0,70
36,00
16,00
5,40

A0266-1069

2,04

A0266-1070

A0266-1070

36,00
5,95

2,04

A0266-1070

16,00

A0266-1071

6,10

36,00

1,50

1,85
36,00
36,00

ƒ 3,80

A0266-1072A
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1839

1840

1841

1842

Aan Hendrikus Verhoeven voor reparatie aan de gemeentensklok ((volgens specificatie
hieronder))
Katrol
1,00
Het kroonrat omhoog gezet
0,50
Een nuwe schaar daar ingemaakt
0,30
Het gankwerk schoon gemaakt
1,30
De gaffel vermaakt
0,40
De lepelspil omhoog gezet
0,30
Kopie
ŠDienstjaar 1838 nr.36
Aan Petrus Clephas wegens geleverde olie voor de gemeenteklok
Van Dijk J J.J. Laure H.G. van Moorsel
˜ Dienstjaar 1838
Voor Van Laarhoven Francis jaarwedde voor het luiden der klokken
Van Dijk J J.J. Laure H.G. van Moorsel
˜Dienstjaar 1839
Francis van Laarhoven voor jaarwedde voor het luiden der klokken
Van Dijk J J.J. Laure H.G. van Moorsel
ŠDienstjaar 1839
Hendrikus Verhoeven voor repareren van gemeentensklok ((specificatie hieronder))
Het kroonrat omhoog gezet
0,06
De katrol er uit gedaan en opgesmeerd en de wel er af en gesmeerd
0,80
Een nieuwe veer op de ..nd vlogel gemaakt
1,25
Een nuwe scheer voor de katrol en op gesmeerd en er in gedaan
1,50
Een nuwe slot in het slagwerk
1,00
Een nuwe ketting in het slagwerk
0,85
kopie
ŠDienstjaar 1939
Johannes Caspar Borsten voor tractement als klokkenist gedurende 1839
Van Dijk J J.J. Laure H.G. van Moorsel
˜Dienstjaar 1840
Francis van Laarhoven voor jaarwedde van het luiden der klokken
Van Dijk J J.J. Laure H.G. van Moorsel
˜Dienstjaar 1840
Aan Martinus van Hartrooy voor het leveren eener touw voor de gemeente klok
Van Dijk J J.J. Laure H.G. van Mo
‡ Dienstjaar 1840
Aan Johan Caspar Borsten voor jaarwedde of tractement als klokkenist gedurende het jaar
1841 (( moet 1840 zijn))
Van Dijk J J.J. Laure H.G. van Mo
Šdienstjaar 1841
Aan Johan Caspar Borsten voor jaarwedde of tractement als klokkenist gedurende 1841
ŠDienstjaar 1841
Aan Hendrikus Verhoeven reparatie aan het Gemeentens uurwerk
((gespecificeerd als volgt))
Het gankwerk schoon gemaakt en een bus met een schaar daar ingemaakt
2,00
Het schakelrat omhoog gezet en een nu Staal daar onder gezet
0,30
Het slagwerk hersteld en een bus vastgezet
1,00
Twee wellen zuiver gemakt en op gesmeerd
0,25
Drie katrollen zuiver en opgesmeerd
0,25
De katrol regt en goed gehangen
0,50
˜Dienstjaar 1841
Aan francis van Laarhoven voor het luiden der klokkengedurende het jaar 1841
Van Dijk en H.G van Moorsel
˜Dienstjaar 1842
Aan francis van Laarhoven voor het luiden der klokken gedurende 1842
7 maart 1843
H.G. van Moorsel
•Dienstjaar 1842
Aan Johan Caspar Borsten jaarwedde als klokkenist over het jaar 1842
H.G.van Moorsel
Š Dienstjaar 1842
Aan Hendrikus Verhoeven voor reparatie aan het horloge en voorschot aan olij tot smeer aan

ƒ 1,83

ƒ 16,00

ƒ 16,00 A0266-1072B

ƒ 6,00

ƒ 36,00

ƒ 16,00 A0266-1073

ƒ 4,00

ƒ 36,00

ƒ 36,00 A0266-1074
ƒ4,30

ƒ16

ƒ 16

ƒ 36,00

ƒ 5,81

A0266-1075
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1843

1844

deselven
H.G. van Moorsel
((gespecificeerd als volgt))
Ten 1= het kroonrad vastgezet
0,80
2= het slagwerkverzet en een bus er in gezet en opgesmeerd
1,10
3= de lepelspil omhoog gezet en zeyl gemaakt
0,70
4= het slagslot (?) ver (nieuwd?)
0,25
5= Hologie regt gezet
0,50
6= de wijzer rat schoon gemaakt en op gesmeert 0,20
Wegens geleverde olij voorschot aan p.Clephas 2,06
Kopie
•Dienstjaar 1843
Bartolomeus Schoofs reparatie aan den wijzer van den toren (( in bijlage))
Baas 1 dag en 3 schoft
2,19 ½
Knecht 1 dag en 3 schoft
2,19 ½
---------ƒ 4,39
•Dienstjaar 1843
Johan Casper Borsten traktement als klokkenist dezer gemeente 4 januarij 1844
˜Dienstjaar 1843
Francis van Laarhoven voor het luiden der klokken gedurende 1843
9 januariij 1844
•Dienstjaar 1843
Peter Johannes Beliën voor het opverven der wijzerplaat aan den toorn met leverancie van
verfstoffen & in zetten van ruiten
((in bijlage))
1843 in Meij
Daar gelevert 1 ½ kilo zwart olijverf
Aan 60 Cens de kilo
ƒ 0,90
Voor 50 cens kramastgel
ƒ 0,50
((chromaatgeel?))
2 dagen arbeit
ƒ 2,00
˜Dienstjaar 1843
G, van den Bomen voor eene geluidstouw aan de klok ((in bijlage)) 50 ponden tegen ƒ 0,30
per pond
•Dienstjaar 1843
Hendrikus Verhoeven voor reparatie aan Gemeenteuurwerk en leverantie van smeer voor het
zelve
((in bijlage))
Den wijzer vastgezet met eene plaat
0,50
Het wijzerrad idem
0,40
De katrollen uit gedaan en opgesmeerd
0,30
De Ronsel los gemaakt en het schakelrad vastgezet
0,40
Het slagtouw verhangen
0,20
Een stokhout aan den wijzerstoel vastgemaakt 0,60
Het kroonrad vastgezet en opgesmeerd
0,90
Een nieuw slingeroog aan den slinger gemaakt 1,00
De wijzer in twee stukken gerepareerd en het kruis er in gezet
2,00
Den stoel aan den wijzer vastgemaakt
1,00
De wijzer omhoog gezet
0,80
De spil schoon gemaakt met eene kram
0,50
Het nestel van de kerkkauwen van de wijzers gehaald met eene nieuwe schaar
0,60
Aan olie voor smeer
0, 45
13 Julij 1844
˜Luiden der klokken
((vlgs A0266-1077 was dat Frans Willem van Laarhoven))
•((voorbedrukt formulier))
Dienstjaar 1844 31/12 nr.36 Jan Casper Borsten
Jaarwedde als klokkenist over 1844
•((voorbedrukt formulier))
Nr.39 1844 25 junij 1845
Hendrik Verhoeven reparatie aan gemeentes uurwerk over 1844
((volgens losse bijlage:))

ƒ 4,39

A0266-1076

ƒ 36,00
ƒ 16.00

ƒ 15,00

9,65

16,00
ƒ 36,00

ƒ 5,67

A0266-1077

17

1845

Den slag verandert van de groote klok naar de vrouwe klok en opgesmeert
ƒ 2,50
De lepel spil vastgezet
ƒ 0,25
Een maatje witte bomolie
ƒ 0,17
Het gankwerk opgebust
ƒ 1,25
Een nieuwe punt aan het scakelaat en de lepelspil verzet
ƒ 0,90
Een nieuwe ketting aan den slag
ƒ 0,60
( in A0266-1076 ook al gemeld zonder bijlage))
˜Aan Francis van Laarhoven voor het luiden van de klokken
•Dienstjaar 1845
Johan Casper Borsten jaarwedde als klokkenist gedurende 1845
•Dienstjaar 1845 nr 16 en 36
Hendrik Verhoeven voor reparatie en verschot aan gemeenteuurwerk 19 april 1846
((bijlage))
Leende den 23 Januarij 1845
Reparasie aan de Gemeente arlogie
Het kroonrad dieper gezet
0,50
Het ronsel vast gezet
0,40
Voor zeventien Sente witten olij
0,37
De touss (?) van de Slagering gedaan
0,30
Het gankwerk vast gezet
0,25
Het schakelrat vast gezet
0,25
De slagketting laten maken
0,60
Nog verschot aan olij touwen en zakband voor het horlogie
1,40
------3,87
((hij heeft zich 0,20 te kort gedaan))
kopie
•ienstjaar 1845 nr. 27 en 37
Francis van Laarhoven verschotten aan touwwerk en olij voor gemeente horlogie 24 januari
1846
ƒ 2,55
((bijlage))
Aan touwen van de gemeente Horlogie
ƒ 1,00
Nog verschoten voor zakband
ƒ 0,10
Verdient aan den bak
ƒ 0,30
Verschoten aan nagel
ƒ 0,65
←
kopie

1846

16,00

ƒ 3,87

ƒ 2,55

Verkoop ((kapotte)) klok voor ƒ 885,50
Pastoor Kuypers noteert in zijn memorieboek:
In het jaar 1846 is de grote klok die geberste was uit den Tooren door de gemeentebestiering
met toestemming van den gouverneur Borreth verkogt
((Brief waarvan kop en datum onleesbaar is door vochtaantasting)) ……..een van de drie in
de toren hangende klokken gebarsten 1200 Nederlandse ponden op 85 cent per pond
geschat om een nieuwe brandspuit te kopen

˜Aan Francis van Laarhoven voor het luiden van de klokken
˜De weduwe Pijpers voor leverancie van brandspuit ((deze post opgenomen vanwege
relatie met klokverkoop))
˜F. van Laarhoven timmerman werkzaamheden en verschotten aan gemeenteklokken
en brandspuit
7 dagen gewerkt aan het uitbreken en stukken slaan van de torenklok
ƒ 8,80
7 dagen gewerkt aan het verhangen der andere klok en verdere reparatie
ƒ 8,80
Vrou??ers(?) voor het vervoeren der klok
ƒ 4,80
Vacatiens(?) en verteinge tot het zelfde ?ernde(?) door 2 leden van den Rocud(?) ƒ3,50
Voor het afhalen en onderzoeken der nieuwe brandspuit
ƒ 3,90
kopie
˜ ((afrekening zonder naam )) Den 19 Januarij 1846 een oude
Klok weegt 1032 pond ??ed a 85 is ƒ 877,20
Klepel
39 ½ id
20 ƒ 7,96

A0266-947
A0266-1078
A0266-1078

Werk 76
PAL, loon,
III,3, pag.17

16,00
90,00
29,80

A0266-688
((Brief is bij
gebrek aan
datum bij
klokken van
1816
gestopt))
A0266-1079

18
-----------ƒ 885,10
het overige ijzerwerk heeft
weinig of geen waarde is gerekend op
40
-----------ƒ 885,50
kopie
•
˜Petrus Korsten horologiemaker voor reparatie en smeer gemeentens uurwerk
Drie busjens in in het uurwerk gezet
ƒ 0,90
Een rad in hetzelve vast gezet
ƒ 0,75
Een rad recht gezet
ƒ 0,50
Een reep er aan vast gemaakt
ƒ 0,30
Een klink vast gezet
ƒ 0,25
Den hamer verzet
ƒ 1,25
De klok zuiver gemaakt
ƒ 0,45
Leende den 1 januari 1846
•Martinus van Hertrooy touwslager voor het leveren van een nieuwe reep de gemeentens
klok ((in specificatie horlogie))
J.C. Borsten jaarwedde als klokkenist
1847

1848

1849

1850
1851

• Peter Johannes Beliën ((één van meerdere posten)) 2 ruiten gezet op den toren Aan de
klok van 8 cents de ruit
•Jan Casper Borsten Jaarwedde als klokkenist over 1844
•Petrus Korsten voor reparatie en onderhoud van het gemeentes horlogie gedurende 1847
˜Aan Francis van Laarhoven voor het luiden van de klokken
˜ aan J.Smits brandspuitmaker te Nijmgen voor eene nieuwe brandspuit met
toebehoren en een nieuwe lederen brandemmer
˜Martinus van Asten voor 5000 stenen voor het bouwen van een brandspuit huisje
˜ ((geen naam, uit een lijst)) den amer van de klok vermaakt
0,40
20 nagel voor het uurwerk klok vastz
0,15
˜Aan Francis van Laarhoven voor het luiden van de klokken
•Jan Casper Borsten Jaarwedde als klokkenist over 1848
•Petrus Korsten voor reparatie en onderhoud van het gemeentes horlogie gedurende 1848
•Peter Clephas voor leverantie van olij aan gemeentens uurwerk 1848 3 ½ liter voor ƒ 1,80
•Petrus Korsten voor reparatie en onderhoud van het gemeentes horlogie gedurende 1848
˜Antonie Verhoeven reparatie als smid gemeente ge…….( ?) 1849 ((van een aantal
punten)) 1 nu veer aan de klok gemaakt
•Jan Casper Borsten Jaarwedde als klokkenist over 1849
˜Aan Francis van Laarhoven voor het luiden der middagklok
˜Aan Francis van Laarhoven voor het luiden der klokken 1850
•Jan Casper Borsten Jaarwedde als klokkenist over 1850
˜Francis van Laarhoven stoelenmaker voor het luiden der klokken gedurende 1851
•Johannes Casper Borsten Jaarwedde als klokkenist over 1851

1852
1853

1854

1855

•Johannes Casper Borsten onderwijzer Jaarwedde als klokkenist over 1853
˜Francis van Laarhoven stoelenmaker voor het luiden van de middagklok gedurende
1853
• Peter Korsten onderhoud der dorpsklok 1853 en gelevert smeer aan deze ……. horloge
•Johannes Casper Borsten Jaarwedde als klokkenist over 1854
˜ Francis van Laarhoven stoelenmaker voor het smeren der klokken
˜Francis van Laarhoven stoelenmaker voor het luiden van de middag klok voor de
eerste zes maanden 1854
˜Francis van Laarhoven stoelenmaker voor het luiden van de middag klok 1854
• Peter Korsten onderhoud en geleverd smeer aan de gemeente horlogie 1854
• 3.12.1854 brief van de openbare onderwijzer C. .. Bestien (?), het is een antwoord op een
misive dd 27 november van Uedelachtbaren (waarschijnlijk van gemeente) waarin hij zegt te
blijven opwinden (van het uurwerk) omdat het zo geregeld is in wettig contract van 1833. Hij
wil geen afstand doen vanwege zoo talrijk huisgezin en niet te ruime beloning
˜Francis van Laarhoven stoelendraijer te Leende voor het luiden der klokken over zes
maanden
˜Francis van Laarhoven stoelendraijer te Leende voor het luiden der middagklok 1/7 tot
12
•J C Borsten Jaarwedde wegens beloning opwinden der horlogie in de toren gedurende
1855
• Peter Korsten onderhoud en geleverd smeer aan de gemeente horlogie 1855
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˜Francis van Laarhoven stoelenmaker voor het luiden van de middag klok van jan tot
julij 1856
˜Francis van Laarhoven stoelenmaker voor het luiden van de middag gedurende laatste
zes maanden
•J C Borsten Jaarwedde wegens beloning opwinden der horlogie in de toren gedurende
1856
• Peter Korsten onderhoud en geleverd smeer aan de gemeente horlogie 1856
˜Francis van Laarhoven stoelenmaker voor het luiden van de middag klok voor de
eerste zes maanden 1857
˜Francis van Laarhoven stoelenmaker voor het luiden van de middag klok 2de halfjaar
•Johannes Casper Borsten onderwijzer Jaarwedde als klokkenist over 1857
• Peter Korsten onderhoud uurwerk
• Joseph de Werdt touwslager te Leende geleverd touw aan het uurwerk
•H.J.Kemps rentenier te Leende leverantie van hout en gedane verschotten voor arbeid en
leverantie ten dienste van het uurwerk in den toren specificatie 116 voet dennen planken aan
duijmse aan 5 cent de voet ((ƒ 5.80)) ook nog nagels voor ƒ 1,04
•F. van Laarhoven timmerman te Leende arbeid en leveren aan de zoldering boven het
horlogie in de kerktoren 1857 negen dagen arbeid tegen negentig cents daags
•Jacobus van Mierlo stroodekker wonende te Leende arbeid aan het zoldertje boven de
horlogie op den kerktoren in 1857
˜H. van Asten timmerman te Leende arbeid en leverantie ten dienste der klokken in den
toren ((specificatie))
Een Leurat gemaakt aan de grote klok den 4 …(?) 4 dagen gewerkt
ƒ 3,60
38 kubik palmen eikenhoud geleverd
ƒ 2,28
180 vierkante palmen Essen dik een duijm
ƒ 0,90
˜Godefridus Verhoeven smid wonende te Leende reparatie aan de cklokken in de
kerktoren 1858 specificatie 27 maart
De klepel uit de klok van de toren vermakt en 1 stuk der opgelijd en nieuw oog der aan
gemaakt en 2 nieuw scheerbouten met scheer der voor gemakt en 13 lb? ((pond?)) ijzer der
voor geleverd
ƒ 4,10
78 nagels gemakt voor het nuwe rat van de klok
ƒ 0,75
• Peter Korsten onderhoud van gemeentehorloge
˜Jacobus van Mierlo stroodekker en doodgraver het smeren der klokken en het
bewaken van de toren na het inslaan van de blixem
• Peter Korsten onderhoud van gemeentehorloge
•J C Borsten Jaarwedde als klokkenist
•
˜ Jacobus van Mierlo klokkenluider te Leende
Onderhoud der klok en uurwerk 1860 ((specificatie))
Leveren van twee bekers olie
ƒ 1,00
Arbeid en zuiveren der pannen van het klokwerk
ƒ 0,40
•Peter Korsten hersteller van uurwerken onderhoud aan het uurwerk aan de toren en
geleverd smeer ((bedrag niet genoemd))
•J. de Werdt touwslager te Leende geleverd touw aan de bakken van het uurwerk van het
uurwerk in de toren 1 October 1861
• ((idem)) 14 October 1861
• ((idem)) 2 november 1861
•Peter Korsten hersteller van uurwerken onderhoud aan het uurwerk
•Peter Korsten jaarwedde als klokkenist
•Peter Korsten jaarwedde als klokkenist
˜Jan van Mierlo doodgraver en luider het leveren van smeer voor de klokken in de toren
˜Aan Jac van Mierlo voor het dagelijks luiden der klok
•Peter Korsten jaarwedde als klokkenist
•Peter Korsten jaarwedde als klokkenist
•Peter Korsten jaarwedde als klokkenist
•Peter Korsten jaarwedde als klokkenist
•Hendrikus Beliën het verwen der uurplaat aan de toren ((specificatie)) wegens verbeteren
van de wijzerplaat van 2 tot 12 augustus 1866
8 dagen gewerkt à ƒ 2 per dag
ƒ 16
Geleverde olieverf
ƒ 2
Geleverd vergulsel
ƒ 4,97
•Adriaan Engelen koperslager aldaar reparatie aan de uurplaat aan de toren ((specificatie))
Aug 6 9 stroken koper op de wijzerplaat en een idem koperplaat als dekstuk boven dezelve
wegende tesamen 20 2/5 met den arbeid aan derzelven aan 0,75 per
ƒ 15,30
Reparatie aan wijzer
ƒ 0,15
J.Peetstimmerman te Leende reparatie aan het uurwerk in den toren ((specificatie))
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Arbeidsloon verdiend
ƒ 1,20
24 voet geleverde eijken planken
ƒ 3,12
•Peter Korsten jaarwedde als klokkenist
•Adriaan Hurkmans te Leende arbeid en reparatie aan de wijzerplaat aan den toren
((specificatie))
Aan den toren de spil veranderd den 6 mei 1867 met 2 man
Een dag en een schoofd (( een schoof of schoft is een ¼ dag)) een gulden 75 per dag ƒ1,75
Een dag en een schoofd idem
ƒ 1,75
Gebruik der touwen
ƒ 0,40
•Jac van Asten smid te Leende reparatiën aan het uurwerk in den toren 1867
˜Adrianus Hurkmans leijendekker te Leende arbeidsloon aan het hangen der klokken in
1868 ((spec)) December 29 en 30 Twee dagen gewerkt aan het torenklok
•Peter Korsten jaarwedde als klokkenist
• ˜ J.F. van Asten smid te Leende reparatie aan het uurwerk en klokken1869 ((wel
gespecificeerd maar zeer onduidelijk, gaat over slot en spijkers))
•Peter Korsten jaarwedde als klokkenist
•Peter Korsten jaarwedde als klokkenist
• J. van Asten smid alhier reparatie aan het uurwerk in de toren ((specificatie))
1871 de 6 juni aan de wijzer van toor …..(?)
1,00
15 Oct aan kaggel verdient (( waarschijnkijk geen uurwerk))
0,70
Ditte twee spille voor den vaan
0,30
12 dec twe …………(?) om een ……..(?) aan te hangen
0,40
Te samen twe gulden vertig cent
•Adriaan Hurkmans leijendekker aldaar reparatie aan de spil van de uurwijzer
7 juni gewerkt
2 gulden
Het gebruik …(?) touwen
0,35
˜L. van Gaal aannemer van publieke werken te Geldrop kosten van herstelling van het
belfort in de toren ((specificatie))
Voor het maken van ijzere assen, pannen, bouten en veranderen te zamen
ƒ21,95
Aan van Laarhoven betaald
5,95
Timmerman gew. 68 uuren à ƒ 0,13
8,84
Voor vragt aan ijzerwerk bet.
0,50
Aan Hurkmans betaald
9,50
Voor houten as bet.
4,30
Aan Hurkmans voor huur der touw
1,50
Voor uitvoering en verteerd
2,50
kopie
˜Jacobus van Mierlo klokkenluider het smeren der klokken 16 maal à ƒ 0,10
• P. Korsten jaarwedde als klokkenist
•
˜ F. van Asten smid aldaar reparatie aan het uurwerk in den toren in 1874 ((spec.))
Febr. 25 hamer aan de klok gemaakt
1,00
,,
25 schroefbout en beugel gemaakt
0,60
• P. Korsten jaarwedde als klokkenist
Geen documenten over het onderwerp
Geen documenten over het onderwerp
˜Godefridus Geldens het luiden der klokken nahet overlijden van Hare Majesteit de
Koningin
((spec.))
6 t/m 13 Junij, acht dagen drie keer per dag á 12 cent [er uur
2,88
19 en 20 Junij á 12 cent per uur drie maal per dag
0,72
•P. Korsten klokkenist aldaar zijn jaarwedde over 1877
˜Jan van der Linden het luiden der klokken na het overlijden van Hare Majesteit de
Koningin
((spec.))
6 t/m 13 Junij, acht dagen drie keer per dag á 12 cent [er uur
2,88
19 en 20 Junij á 12 cent per uur drie maal per dag
0,72
˜Jac van Mierlo het luiden der klokken nahet overlijden van Hare Majesteit de Koningin
((spec.))
6 t/m 13 Junij, acht dagen drie keer per dag á 12 cent [er uur
2,88
19 en 20 Junij á 12 cent per uur drie maal per dag
0,72
•W (of H) de Werdt touwslager te Leende geleverd touwwerk voor het uurwerk in den toren
((spec.))
Wegens ripperatie der touwender touwen in de gemeenteklokken
• P. Korsten jaarwedde als klokkenist
• Jos Versteijnen horlogemaker aldaar onderhoud van het uurwerk inden toren ((spec.))
Een nieuwe gewigtsbak gelevert met verschot op arbeidsloon
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• Jos Versteijnen horlogemaker aldaar jaarwedde als klokkenist
•Joseph Versteijnen jaarwedde als klokkenist
•W. de Werdt touwslager te Budel geleverd touw voor de gewichtsbakken van het uurwerk
inden toren ((spec.))
Geleverd touw 18 ½ kilo zwaar aan ƒ 1,10 de kilo
20,35
En 3 strenen ((strengen?)) garen
1,05
En voor riporatie
1,15
Joseph Versteijnen hersteller van uurwerken reparatie aan het uurwerk in den toren ((spec.))
Buitengwone herstelling van het toren uurwerk door mij gewerkt 12 dagen à 1,50 per dag
ƒ18,00
een extra arbeider gehad gedurende 6 dagen à ƒ 1,15 per dag
6,90
verschot koperslager
1,00
smid
3,85
timmerman
0,30
W. van Asten arbeider aldaar arbeidsloon en smeren des uurwerks in den toren
•A. Hurkmans leijendekker te Woensel het opschilderen der wijzerplaat aan den toren 23
mei 1881 ((geen spec.))
•Joseph Versteijnen jaarwedde als klokkenist
• H.F. Beliën geleverde verf voor de uurplaat van den toren ((spec.))
Voor 1,65 zwart en geel
1,65
10 cl stopverf
0,10
˜gebroeders Notten leerlooijerij te Leende geleverd riem in den klepel der toren
•
˜Wilh. Van Asten doodgraver aldaar geleverde smeer in 1881 voor de klokken en
uurwerk inden toren
•
˜J, Versteijnen hersteller van uurwerken herstelling van het uurwerk in dentoren
((spec.))
Oct 15 ¾ dag gearbeid aan herstelling van de klepel der groote torenklok en de hamer van ’t
slagwerk
1,00
Hierbij arbeider gehad
0,75
Verschot
0,25
• F. Cardinaal aldaar jaarwedde als klokkenist over 286 dagen in 1882 à ƒ 25 jaars
0
• F. Cradinaal hersteller van uurwerken aldaar zijn jaarwedde als klokkenist voor 1 halfjaar

18,00
36,00
22,55

A0266-1113

30,05

1,40
A0266-1114
36,00
1,75

4,58
2,48
2,00

19,00
12,00

A0266-1115
A0266-1116

1883
0

•F. Cardinaal klokkenist aldaar zijn jaarwedde over het 1 halfjaar 1884
0
•F. Cardinaal klokkenist aldaar zijn jaarwedde over het 2 halfjaar 1884
• J. Mertens timmerman te Leende arbeidsloon en levering van planken voor den
klokkenstoel in de toren ((waarschijnlijk bedoeld uurwerk, zie het volgende)) ((spec.))
Voor een nieuwe en het herstellen van een oude vloer bij het uurwerk op den kerktoren 1884
20 t/m 24 October arbeid
ƒ5,75
33 ½ vierkante meter planken
23,78 ½
8 halve kilogram spijkers
0,96
• H.F. Beliën verfloon aan het uurwerk in den toren ((spec.))
9 Augustus 10 uren arbeid à 0,15
1,50
11
idem
1,50
12
idem
1,50
1 kg zwarte verf
0,70
½ kg geelgoudverf
0,40
• Willem van Asten arbeider aldaar het smeren van het uurwerk
• J,van Asten smid aldaar werken aan het uurwerk in den toren ((spec.))
Octo 23 1884 vier dooko(i?)rsen in de gewigte gegooten
2,00
Dieto 50 kielogram ijssergewigt geleverd
3,00
kopie
• F.Cardinaal hersteller van uurwerken aldaar reparatie aan het uurwerk inden toren ((spec.))
Den 28 Dec 1884
Het torenuurwerk gerepareerd en op orde gemaakt
Nieuw Ankerrad met as en trommel, nieuw anker, Nieuwe bussen en palveer, twee nieuwe
bruggen en tappen gearondeerd, niuwe slinger en drijver voor de som van ƒ 38,00
Een nieuw halfslagwerk bij gemaakt met toebehoren als gewicht met touw, uitlichters met
ketting en hamer dit voor de som van
ƒ 15,00
kopie

12,50
A0266-1117
12,50
30,49 ½

•F.Cardinaal jaarwedde als klokkenist over het tweede halfjaar 1885 f.12,50
•F.Cardinaal jaarwedde als klokkenist over het eerste halfjaar 1885 f.12,50
•
˜ C. Verhoeven smid te Leende reparatie aan het uurwerk in den toren ((spec.))
April 14 2 nieuwe haaken geleverd en 5 spijker
0,40
1 nieuwe ketting gelevert van 1 en 2 el voor den torenklok
1,40
•F.Cardinaal jaarwedde als klokkenist over het tweede halfjaar 1886 f.12,50
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1,80
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•F.Cardinaal jaarwedde als klokkenist over het eerste halfjaar 1886 f.12,50
• C. Verhoeven smid alhier reparatie aan het uurwerk ((spec.)) aan ijzerwerk
8 maart 2 nieuw ?? rasten gelever De katrol van De klok en een ketin kopie
• J. H. Engelen timmerman aldaar reparatie aan het uurwerk in den toren ((spec.))
1886 25 juni een schijf voor de katrol
ƒ 0,25
3 september een rol voor de klok van de toren
ƒ 0,60
•F.Cardinaal
reparatie aan het uurwerk in den toren f.5,25
•C.Verhoeven als idem
3,40
•F.Cardinaal jaarwedde als klokkenist over het eerste halfjaar 1887 f.12,50
•F.Cardinaal Voorschotten aan het torenuurwerk 1887
Een rad gerepareerd f.2,20
Den reep aan den grooten uurslag gerepareed f.1,35
˜ F. Cardinaal Gedurende het jaar de luidklokken onder houden en smeeren f.1,70

12,50
0,75

1888

• F.Cardinaal, Voorschotten en bijzondere reparaties aan het tooren uurwerk
7 juli Nieuwe ronselspul en ankerveer gemaakt f.3,30
27 sept Halve slag uurwerk ronsel gerepareerd en het halve slagwerk schoongemaakt f.1,70
F.Cardinaal, Als klokkenist over het tweede Halfjaar, wegens zijn jaarwedde f.12,50
Idem andere halfjaar

30,00

A0266-1121

1889

• F.Cardinaal jaarwedde als klokkenist, 1 halfjaar
f.12,50
Idem
2de halfjaar
f.12,50
˜ De wed. A. van Engelen te Leende, levering van een riem voor d. torenklok
Specificatie:
lederen riem wegende 3½ pond a f.0,80
f.2,80
Voor arbeidsloon aan de zelve
f.0,30
Zamen
f.3,10
F.Cardinaal Voor leveren van olij smeeren en reparatie aan de luidklokken f.2,35
F.Cardinaal Specificatie:
•voorschotten aan het toorenuurwerk en de katrollen 1890
•Het uurwerk windvleugel en ronsel gemaakt
1,05
•De katrollen nieuwe bussen en hersteld
1.00
˜Voor smeeren en leveren van olij aan de luidklokken
1,90
˜De angen (?) van de klokken vast gemaakt en nagels
0,15
˜W. Hompes, arbeider te Leende, Wegens het luiden der klok van af 24 November tot
1 december en op 3 en 4 December 1890, wegens het overlijden van Z.M. den Koning de
som van
f.7,50
˜Ant. Verhoeven, idem f.7,50
• F. Cardinaal, klokkenist, halfjaar 12,50
˜W.Engelen te Leende, Gedane leverentien en werkzaamheden aan de klok in den
toren f,2,Idem, Een buis met twee katrollen waar de touw door loopt der toren klok. f.1,25
•F.Cadinaal te Leende, schoonmaken en repareren van het gemeente uurwerk f. 8,40
de
•F.Cardinnal klokkenist jaarwede 2 halfjaar f.12,Idem 1 ste halfjaar f.12,?˜Jan van Kuijk te Leende. Werkzaamheden aan de gemeente klok, f.0,30
2 voet planken en gerippereert f.0,30
•H.Stasser uurwerk hersteller Leende
8 dagen gewerkt
ƒ 8,00
Gemaakt 3 nieuwe kettings aan de slag ƒ 1,50
6 nieuwe bussen
ƒ 1-80
1 nieuwe ligter
ƒ 0,70
F.Cardinaal klokkenist jaarwedde halfjaar f12,50
•F.Cardiaal klokkenist, jaarwedde 2de halfjaar
ƒ 15,Idem, reparatie aan het torenuurwerk.
ƒ 3,38
Idem, werkzaamheden aan het gemeente uurwerk
ƒ 4,40
Specificatie hiervan: Het halveslag uurwerk schoon gemaakt en gerepareerd, nieue slag
nooten(?), nieuwe palveer en slag ligter in gemaakt en palrad hersteld
ƒ 4,40
Idem. Levering van olie en smeer voor de klokken,
ƒ 1,90
Idem, werkzaamheden aan het toren uurwerk
ƒ 1,80
Specificatie hiervan: nieuwe veer aan den windvleugel gemaakt,
ƒ 0,40
Den uitligter een nieuw stuk aan gemaakt en den slag zwengel hersteld en een nieu spie
gemaakt,
ƒ 0,75
Naar Budel een nieuwe reep besteld en in de klok gemaakt,
ƒ 0,65
Idem, werkzaamheden aan het toren uurwerk, sƒ5,45
Specificatie hiervan: het torenuurwerk hersteld en smeren der klokken te zamen
ƒ5,45.
•J.de Werdt te Budel, levering van een touw voor het gemeents uurwerk,
f.8,25
•H.F. Belien, verwen van de wijzerplaat aan den toren, f.5,79
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1894

1895

Specificatie hiervan: wegens het verven van het uurwerk der tooren plaat
1 kg goutverf a 100 cnt
1,00
1 1/3 kilo g zwarte a 80 cnt
1,04
15 uren arbeid a 25 cnt
3,75
Samen
5,79
•Cardinaal klokkenist jaarwedde halfjaar
ƒ 15,33,75
Idem, half jaar
ƒ 15,Idem. Werkzaamheden aan gemeente uurwerk en toren,
ƒ 0,55
Specificatie hiervan: den zwaren hamer van het uurwerk hersteld en nagels in gemaakt
ƒ 0,40
˜ Idem. Voor het leveren van olie en het smeeren der luidklokken ƒ 1,90
•De groote luidklok twaalf groote nagels en nieuwe spieen in gemaakt ƒ 0,40
Den Balans luireep gerepareerd en hersteld
ƒ 0,50
(Samen)
f.2,80
•J.van Asten smid te Leende. Reparatie van het gemeente uurwerk.
ƒ 1,25
Specificatie hiervan: den hamer aan het slacherk van de torenklok
ƒ 1,35
˜Jas van Kuijk te Leende. Reparatie aan de gemeente klok. 55 ct.
0,55
Specificatie hiervan: gerippereert het radt van de klok op de toren te leende
Gewerkt 3 uuren . . .
0,33
Gelevert van hout en spijk 0,22
•
˜ Fr. Cardinaal klokkenist Den grooten slaghamer en zwengel van het torenuurwerk 18,75
gerepareerd en hersteld
ƒ 1,Halve sleg schoongemaakt en gerepareerd, nieuwe palveer en palrad in gemaakt
ƒ.2,75

A0266-1127

A0266-1128

Idem. Nieuwe slagnooten nieuwe palveeren en pallen en twee nieuwe bussen ingemaakt
ƒ 4,60
Nieuwe spien en groote naagels aan de groote luidklok gemaakt
ƒ 0,45
Idem. Het Toorenuurwerk schoongemaakt, hersteld en geregeld
• F.Cardinaal, klokkenist 2de halfjaar f.15,Idem
1ste “” f.15,1896

1897

f.9,95

klokkenist jaarwede 1ste halfjaar ƒ.15,de
2
idem
˜ Idem. Voor smeeren leveren van olij en nodige repatien aan de Gemeente
luidklokken. ƒ 5,
˜ F.Cadinaal Voor leveren van olij en smeeren der luijklokken gedurende een jaar
Nieuwe spieen en naagels in gemaakt
ƒ 4,55
Idem. Den grooten slaghamer gerepareed en hersteld de zwengel en zwengelspil en kruis
gerepareerd
ƒ 3,75
Voor reparatie aan de katrol
Slot aan de deur en een nieuw luijzeel aan gemaakt
ƒ 1,40
• F.Cardinaal

Idem. De torenklok schoongemaakt en gerepareerd
Het groote slagwerk gerepareerd en hersteld nieuwe tanden bussen stuiting(?) een pal
ingemaakt
ƒ 5,80
En den zwaren slaghamer gerepareerd
Het halfuur slagwerk schoongemaakt en hersteld nieuwe reep voor het slaggewicht en
slagtieken (of slagtrekken) ingemaakt
ƒ 3,90
˜ Jac van Asten mr.Smid
Slagwerk van de torenklok gemaakt
ƒ 1,10
En 20 nagels
ƒ 0,20
• F.Cadinaal klokkenist jaarwedde 2de halfjaar ƒ 15,idem
1ste
idem
1898

•nieuw uurwerk geïnstalleerd door de firma Eijsbouts, afrekening in 1899
•Jos van Kuijk Op den toren aan het klokkehuis gewerkt 19 uur
1,90
Gelever planke voor dichte maken en latte en ribben en spijkers te zamen
3,74
Gemaakt een leer van 9 sporten
1,40
Tot taal
7,04
((hier moet men voor “klok” lezen: “uurwerk” omdat het verband houdt met aanschaf van
nieuw uurwerk waarvoor het klokhuis werd opgeknapt, dit geldt ook voor de volgende twee
posten))
•C.Verhoeven grof en hoefsmid te Leende
1 nieuwe zleutel op De Deur van Den tooren gemakt
•Jac van Asten. Twee nieuwe sleutels aan de torendeur
.60
Het slot van den toren
.40

30,00
30,00

A0266-1129

5,00
19,40

A0266-1130

1,30

30,00

7,04

Zie doc. 332
A0266-1131

24

1899

Een nieuwe sleutel op de klokdeur van den toren
Idem aan de torenklok
Wint vleugels van de torenklok
Aan de torenklok
•F.Cardinaal klokkenist te Leende
Wegens reparatie aan het toren uurwerk de som van
•Klokkenist F.Cadinaal, jaarwedde halfjaar f.15,Th.Cardinaal jaarwedde als klokkenist
Jac vanAsten, twee nieuw sleutels voor den toren
Het slagwerk van den toren
Aan de torenklok gewerkt

.30
.40
.20
.50
5,20
f.5,20
ƒ 30,0,60
ƒ 40
ƒ 1,50

15,00
30
42,10

A0266-1132

B.Eijsbouts te Asten, voor een aan de gemeente geleverd nieuw torenuurwerk met vijf jaar
garantie
f.450,-

450

•Th. Cardinaal, jaarwedde klokkenist
˜Idem.
18 maal den hamer afgeboend, telkens 10 cent
Voor het smeren der luidklokken gedurende het jaar

30
3,15

A0266-1134

3,35

A0266-1135

15,00

A0266-1136

1900
1901

1902
1903

1904

1905

1906
1907

1908

˜ Th.Cardinaal, voor 18 maal het afboenen van den hamer
Voor het smeeren der luiklokken gedurende het jaar
• W.F.Cardinaal klokkenist jaarwedde helft f.15,-

1,80
1,35
1,80
1,55

• Th. W. Cardinaal klokkenist te Leende wegens onderhoud van het gemeente uurwerk,
Op de factuur staat:
Voor 19 maal afbinden van den hamer van het toren uurwerk
1,90
Voor het smeren der luiklokken
1,35
Voor bijzonder werken an de katrol van het toren uurwerk
0,50
• Th. W. Cardinaal klokkenist
Voor het afbinden van den hamer van af 1 Jan. tot 25 Mei van het torenuurwerk 9 maal
telkens 10 cent is
ƒ 0,90
Voor het smeeren der luidklokken tot 25 Mei
ƒ 0,65
Bij het ingang making van het torenuurwerk op 7 Aug. 4 uur aan gepoetst en zuiver maken
van het toren uurwerk 12 cent per uur
ƒ 0,48
Idem.
Voor een maal daags op winden van het toren Uurwerk om redenen van bijzondere
werkzaamheden van den toren van den 22 Sept tot 4 Oct van af 9 Oct toto 8 Nov van af 8
Dec tot 31 Dec samen 67 maal telkens 7 cent is
ƒ 4,62
• Klokkenist W.F. Cardinaals jaarwedde fl.30,• Klokkenist W.F. Cardinaals, jaarwedde fl.30,• ˜Th.W. Cadinaal Horloger Leende gedurende het jaar 1905
41 uren gewerkt n het Torenuurwerk 15ct per uur
ƒ 6,15
6 uren gewerkt aan de wijzerspil van het torenuurwerk
ƒ 0,90
de
ƒ 9,38
Tot 19 Mei 2 maal opwinden van het Torenuurwerk 134 dagen 7 cts per dag
Voor 27 maal in gang maken van het Torenuurwerk ….. 71 cts
ƒ 2,97
5 uren gewerkt aan het wijzerwerk en spil van het Torenuurwerk
ƒ 0,75
de luidklok van het Torenuurwerk gedurende het jaar
ƒ 1,85
(Opgeteld)
ƒ 22,00
• ˜SMEDERIJ LEENDE NOTA van JAK VAN ASTEN en ZOON
Een kram aan de torenklok
ƒ 0,10
6 uur gewerkt aan het uurwerk van den toren
0,90
Een groote kram gemaakt voor de torenklok
0,20
Een beugel en 6 spijkers voor de torenklok
0,80
5 uur aan de torenklok gewerkt
0,75
Totaal
2,75
• Th.W. Cardinaal jaarwedde klokkenist
Idem onderhoud uurwerk
•˜ Th.W. Cardinaal. HORLOGEMAKER
Handel in klokken pendules wekkers horloges goud en zilver
Reparaties spoedig en billijk
LEENDE (NB)
Het torenuurwerk in gang gemaakt
en de hamer veeren ver…..(?)
Het Torenuurwerk schoongemaakt
Van af 1 Juli voor het vastbinden van de hamers 11 maal
Voor het smeren der luidklokken
• ˜Th.W. Cardinaal horloge maker enz. te Leende

3,75

?

A0266-1137

30,00
30,00
22,00

A0266-1138

2,75

30,00
7,20
10,30

A0266-1139

16,03

A0266-1141

A0266-1140

ƒ 0,45
ƒ 7,80
ƒ 1,10
ƒ 1,35

25

1909

1910

1911

1912

1913

1914
1915

1916

1917

1918

Voor het schoonmaken en het verplaatsen van het toren uurwerk 59 uren 18 cent per uur
ƒ 10,62
Idem 19 uren 9 cent per uur
ƒ 1,71
Het smeeren der luidklokken
ƒ 1,35
Voor het afhangen van de hamer 19 maal aan 10 cent
ƒ 1,90
Voor het leveren van een flasche olie
ƒ 0,45
Jac van Asten en zoon Smederij Leende
De wijzerspil van het torenuurwerk ingekort fl.0,48
• ˜Voor het smeeren der luidklokken
ƒ 1,45
Voor het smeeren van het torenuurwerk met bijlevering van olie
ƒ 1,20
Voor het afbinden van den hamer 15 maal
ƒ 1,80
• Th. W. Cardinaal klokkenist
Jaarwedde
• ˜Idem.
Gedurende het jaar 1910 voor het smeeren der luidklokken
ƒ 1,35
Voor het smeeren van het torenuurwerk met bijlevering van olie
ƒ 1,20
Voor het afbinden van den hamer 18x10
ƒ 1,80
˜ Idem.
Een riem voor de klok te Leende
• Voor het smeeren der luidklokken
ƒ 1,85
Voor het smeeren van het torenuurwerk met bijlevering van olie
ƒ 1,35
Voor het afbinden van den hamer 14 maal
ƒ 1,40
• Th. W. Cardinaal klokkenist Jaarwedde totaal
• ˜Idem.
Den oude staaldraad uit het Torenuurwerk gedaan
ƒ 0,25
Bij den heer B.Eijsbouts te Asten wwn nieuwe staaldraad gehaald fl.1,Nieuwe staaldraad in de klok gedaan
ƒ 0,60
Den draad van het slagwerk op de katrol gedaan
ƒ 0,75
9 mal afbinden van den hamer bij het luiden der groote klok
ƒ 0,90
Voor het smeren van het toren uurwerk met bijlevering van olie
ƒ 1,45
Voor het smeren van de luidklokken met bijlevering van olie
ƒ 1,45
• Th.W. Cardinaal Jaarwedde als klokkenist
Idem.
De gang van het torenuurwerk schoongemaakt
ƒ 1,10
Echafe(?)ment bekken bij geslepen en gepolijst
0,80
Door verstopping in de waterleiding is bak de klok vol water gelopen, dienten gevolge uit
elkaar moeten nemen en droog maken
3,80
Een koper uurwerkketting gehaald bij B. Eijsbouts Asten waarvoor betaald ƒ 1,80
2,55
Voor het smeeren van het torenuurwerk en de luidklokken
2,70
Voor het afbinden van de hamers 11 maal a 10 cts
1,10
Wel map maar die gaat over 1915
• Th.W. Cardinaal Jaarwedde
• ˜Idem.
Voor het smeeren der luidklokken gedurende een jaar
ƒ 1,75
Voor he smeeren van het torenuurwek gedurende het jaar
ƒ 2,30
Voor het droog en schoonmaken van het torenuurwerk
ƒ 3,80
Gerepareerd twee nieuwe slinger veertjes
ƒ 1,30
• ˜Th.W. Cardinaal, horlogemaker te Leende
Voor het smeeren der luidklokken
ƒ 1,40
Voor het smeeren van het torenuurwerk
1,25
17 maal den hamer van het torenuurwerk afgerbonden
1,70
((vermoedelijk toch 1914))
• Idem Jaarwedde als klokkenist ((vermoedelijk toch 1914))
• Th.W. Cardinaal
Jaarwedde als klokkenist
ƒ 40,- behoudens aftrek van eigen pensioen (80 cent)
• ˜Idem.
Voor smeeren van het torenuurwerk
ƒ 2,30
Voor het smeeren van de luidklokken
ƒ 1,65
Voor het afbinden van de hamers van het torenuurwerk 16x10
ƒ 1,60
Th.W. Cardinaal klokkenist Jaarwedde
Idem.
Voor het smeeren van het toren uurwerk ende luidklokken
ƒ 3,85
Voor het afbinden van den hamer van het torenuurwerk
2,40
Voor het tijd opnemen en het reguleeren van het torenuurwerk 17x10
1,70
Aan het torenuurwerk gewerkt en naar Asten geweest wegens een defect
aan de ketting van het toren uurwerk
3,00
• ˜ Th.W. Cardinaal klokkenist te Leende leverantie en verrichte werkzaamheden aan het

0,48
4,45

A0266-1142

30,00

A0266-1143

4,35

3,00
4,60

A0266-1144

30,00
5,40

A0266-1145

30,00
12,05

A0266-1149

40
9,15

A0266-1147

4,35

A0266-1148

40,00
40,00

A0266-1146

40,00
10,95

A0266-1150

7,80

A0266-1151

26

1919

1920

1921

1922
1923

1924

1925
1926

1927

1928

uurwerk en klokken ((spec.))
31 december 1918
Voor het maandelijks smeren van het torenuurwerk à ƒ 0,35
ƒ 4,20
Idem voor luidklokken à ƒ 0,30
ƒ 3,60
• Th.W. Cardinaal klokkenist te Leende wegens jaarwedde als zodanig over 1918
behoudens aftrek Pensioen vier termijn elk ƒ 10
• Th.W. Cardinaal klokkenist te Leende jaarwedde klokkenist ((spec. 12,50 per kwartaal))
• ˜ Th.W. Cardinaal klokkenist te Leende ((spec.))
Febr. 12 de gangketting van het torenuurwerk schakels ingekort
ƒ 2,40
Twee maal de wettelijke tijd met een uur verzetten
0,50
Voor het maandelijks 1 maal smeren van het torenuurwerk 12 x 30 cent
3,60
• Th.W. Cardinaal klokkenist jaarwedde in vier termijnen
• Th.W. Cardinaal klokkenist verhoogde jaarwedde
• B. Eijsbouts Asten (NB) Nederlandse Fabriek van Torenuurwerken, voor levering van twee
nieuwe tandwielen en een nieuwe ketting voor het torenuurwerk kopie
• Jos van Kuyk & Zoon aan de klok ((warschijnlijk uurwerk bedoeld))
14 voet 2x5 14 voet ¾ x 2
2,38
10 voet panlat 13 x 1x7
2,51
17 voet tuinlat
8 uur
10,83
• Th.W. Cardinaal klokkenist jaarwedde in vier termijnen
• Th.W. Cardinaal klokkenist jaarwedde in vier termijnen
• Th.W. Cardinaal klokkenist jaarwedde in vier termijnen
Jos van Kuyk en Zoon leverantie en verrichte werkzaamheden aan het torenuurwerk Juli
1923 546 voet 1x6 8 pond spijkers
39,82
12 + 13 + 7 ½ uur
26,00
• Th.W. Cardinaal wegens tractement als klokkenist ((in vier termijnen van ƒ25))
((Archiefnummer 1158 is hier abusievelijk opgeborgen maar handelt in het jaar 1927 zie
aldaar))
•Gemeente besluit het beheer en gewoon dagelijks onderhoud van uurwerk over te dragen
aan het RK Kerkbestuur en daarvoor ƒ 100 per jaar te betalen
Deze overdracht wordt door pastoor Steenbekkers niet geaccepteerd omdat hij nieuw
uurwerk nodig acht waarvoor hij een bijdrage van de gemeente van ƒ 600 vraagt wat de
gemeente weigert.
Alles blijft bij het oude
• firma J. H. Verkoelen kosten bijwerken en opschilderen van het gemeentelijk uurwerk
((spec. verkort)) 19, 20 en 21 april totaal 54 uur à 130 ct
70,20
Onkosten en vervoer stelling en materiaal
10,00
Huur groote touwe?
15,00
1 ½ kg ……….?
1,50
•B. Eijsbouts, Asten fabriek van uurwerken leverantie en verrichten van werkzaamheden aan
’t torenuurwerk 27.9.1926 ((spec.)) het torenuurwerk in orde gebracht met gebruik van een
nieuwe wervelkoppeling en cijferring met wijzer
ƒ 16,00
Bijgeleverd uurwerkolie
ƒ 1,00
• J. B. van Asten smid leverantie en werkzaamheden aan het torenuurwerk over 1926
((spec.))
Reparatie wijzerstang torenuurwerk
1,50
Gevallen uurwerkgewicht opgehaald en weer bevestigd 5 uur à 50 cts en 3 uur knechtje 3,25
•Jos Beliën van Engelen schilder te Leende levering van verf voor beschildering der
wijzerplaat van het torenuurwerk ((spec.))
3 ½ kg zwarte verf à 60 cent
2,10
1 4/5 kg geel à 60 cent
1,08
• Th. W. Cardinaal klokkenist te Leende jaarwedde als zodanig over de maand Januari 1926
˜ J. Vogels burgemeester te Leende wegens verschotten voor het luiden der klok, vervoer
der brandspuit en bewakingskosten bij gelegenheid van de brand op 14 Juni 1927 ((in spec.
Is 1 gulden betaald aan J. vd Cruijs voor het luiden der klok, dit betrof de grote brand in
Coen
Oisterik op 8 mei 1927
))
• Th.W. Cardinaal wegens tractement als klokkenist ((in vier termijnen van ƒ25))
• R.K. Kerkbestuur te Leende vergoeding van kosten en gewoon dagelijks onderhoud van
het in de toren van Leende zich bevindende gemeentelijk uurwerk krachtens besluit van B&W
25/1/26 over 1928 kopie
• Th.W. Cardinaal horlogemaker te Leende leverantie en werkzaamheden ((spec.))
Het in orde maken van het torenuurwerk
ƒ 10,00
Voor betaalde reparatie bij de firma Eijsbouts te Asten
ƒ 5,00
Voor benzine
ƒ 0,80
Voor een flesje olie
ƒ 0,20 kopie

40,00
50
6,50

A0266-1152

50
20
10

A0266-1153
A0266-1154

15,72

100
100
100
65,82

A0266-1155
A0266-1156

100

A0266-1157

A0266-2079

96,70

A0266-1159

17,00

4,75

3,18

8,34
1,00

100
100

16,00

A0266-1158
(abusievelijk
bij 1925
opgeborgen)
A0266-1160
A0266-1161

27
1929

˜ Adr. Van Asten- vd Meerendonk onderdelen van torenklok vermaakt, ((waarschijnlijk werd 1,85
hier het uurwerk bedoeld))
• R.K. Kerkbestuur te Leende vergoeding van kosten en gewoon dagelijks onderhoud van
75
het in de toren van Leende zich bevindende gemeentelijk uurwerk krachtens besluit van B&W

A0266-1162

Aangezien het R.K. Kerkbestuur het slagwerk van het gemeentelijk
torenuurwerk van April tot einde September heeft buiten werking gesteld,
eigenmachtig en zonder daarvoor toestemming van het Gemeentebestuur te
hebben gevraagd of verkregen en eerst na daartoe te zijn aangemaand, dit slagwerk
weer heeft doen in orde brengen,heeft het Kerkbestuur zich niet naar behooren en
volgens overeenkomst van zijn taak gekweten en wordt voor die eigendunkelijke
daad ƒ 25 van de vergoeding ingehouden.
Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en
Wethouders,gehouden den 25 November 1929.
Mij bekend secretaris van Leende ((onleesbare
handtekening, eindigt op aees)) kopie
˜((In het parochiearchief liggen drie contracten, opgesteld door de klokkengieters Petit
& Fritsen, die gaan over de aanschaf van twee klokken. Uitwerking in artikel 1929 in
hoofdstuk 3))

1930

•Gemeente Leende stelt per 1/1 Bartholomeus van Laarhoven aan voor de zorg van het
uurwerk
˜Het gebruik van elektriciteit opende ook nieuwe mogelijkheden voor het luiden van de
nieuwe klokken. In 1930 al werd er daarom een apparaat besteld bij de firma Elderhorst uit
Zoeterwoude, waarmee de vier klokken voortaan automatisch geluid konden worden. En
omdat daarnaast ook nog een automatisch Angelus-apparaat werd geplaatst (alles voor de
prijs van f. 3000,--), werd het ambt van klokkeluider voortaan overbodig... tenzij misschien bij
noodgevallen zoals brand of andere calamiteiten. En dan wil de Gemeente een woordje
meespreken!
• Th.W. Cardinaal horlogier voor het torenuurwerk
Nieuwe slingerveer (suspension)
Voor werkloon
1 liere petroleum

1931

1932

1933

PAL, map
12, nr 63 en
64 en PAL –
map 16, nr. 1
A0266-2079
PAL, loon, III,
7, pag. 9

3,04

A0266-1163

• B. van Laarhoven klokkennist jaarweddee als zodanig voor 1931 vlgns besluit van het
bestuur 23.12.1929

75,00

A0266-1164

• Th.W. Cardinaal horlogier wegens verrichte werkzaamheden aan het gemeentelijk torenuurwerk voor
1931 ((spec.)) werkloon: 2/2 2,85, 21/2 1,00, 1/ 4 0,60, 1/ 6 1,25, 20/8 1,75

7,45

• F.N van Eert timmerman verrichte werkzaamheden aan het gemeentelijk torenuurwerk
((spec.)) werktoren aan wijzerplaat 7 uur à ƒ1,50 en 7 uur voor ƒ 1,00
ƒ 17,50
B, van Laarhoven werkloon
ƒ 2,50
• Fr, van Eert timmerman te Leende verrichte werkzaamheden aan het gemeentelijk
torenuurwerk ((spec.)) juli 1929 uurwerk toren
1,80 m. strook 2 m 5/4 x ???
0,94
Eiken sport 1m x 8 x 2 ½ l/m
0,24
10 uur à 60 10 uur à 55 4 uur à 25
12,50
Ijzerwerk laten maken
0,50
• Firma P.van Wijk- Brangen te Mierlo verrichte werkzaamheden aan de wijzerplaat van het
gemeenteuurwerk ((spec.)) gewerkt: aug. 11 2 man 8 uur à 0,80
6,40
Aug. 12 idem
6,40
• A,J Simkes gemeenteontvanger voorschot verzekering torenuurwerk
• B. van Laarhoven klokkennist jaarweddee als zodanig

20,00

1,10
1,80
0,14

14,18

A0266-1165

12,80

A0266-1166

0,73
75,00

1934
1946
1947
˜31/3 Nieuwe riemverbinder in riem en klokkenwiel vastgezet met twee nieuwe bouten ƒ 3,50

1948
2 uur

1949

˜2/5 2 grote nieuwe bouten in klokkenas gezet en andere bijgedraaid 2 uur ƒ3,00
Staalkabel op klokkenwiel gelegd ƒ1,25
˜ 18/9 september torenas uit de toren gehaald 4 uur
˜12/10 rep. Klok 4 nieuwe bouten, bouten bijgedraaid en allen van 2 schroeven
voorzien 4 uur
˜2/4 rep. slagwerk van klok 1uur
ƒ 1,25
Nieuwe autom. stop voor kleine motor angelusklok 2 amp

ƒ 425
ƒ 5,00
ƒ 6,85

Privé Thijs
Staals,
Kasboek
Staals 19481959 p.1
((kopie))

ƒ 24,85 Privé Thijs
Staals,

28

1950

1951

1952
1953

1954

1955

ƒ 11,80
Idem voor grote motor 1 amp.
ƒ 11,80
˜25/4 2 klokkenassen uit de toren gehaald 10 uur ƒ12,50 en naar Aarle-Rixtel laten
brengen ƒ10 vracht
˜4/5 slagwerk op grote klok geplaatst en nieuw kogellagertje aan lichter((e klok))
gemaakt, 6 uur
˜14/4 klokken helpen lossen 1 uur
˜15/5 Consecratie klok 3 en 4
((dit gebeurde toen de klokken nog op de grond stonden, zie 16/5 etc))

Kasboek
Staals 1948ƒ 22,50 1959 p.2
((kopie))
ƒ 8,50

˜16/5 klokken helpen hangen 7 uur
˜17/5 klokken helpen hangen en nieuwe riem met 2 grote bouten
˜21/5 slagwerk op beide klokken gebracht en kabel op grote klok gelegd 4 nieuwe
stoppen 3 uur
˜17/6 slagwerk op beide klokken opnieuw geregeld 3 uur
˜17/8 stukje uit riem gebrand, nieuw stukje er in gezet, 2 uur, riem en verbinders
˜28/10 bouten van de klokken bijgedraaid en ……

ƒ 8,75
ƒ 5,00
ƒ 4,35

ƒ 1,25
PAL, loon, I,
6, pag. 72

Privé Thijs
Staals,
Kasboek
Staals 19481959 p.2
ƒ 3,75
((kopie))
ƒ 3,75
ƒ 2,35
Privé Thijs
Staals,
Kasboek
Staals 19481959 p.3
((kopie))
˜23/1 klokkenas los gemaakt en naar beneden gehaald 3 uur ƒ 4,50
ƒ 22,00 Privé Thijs
Vracht verschoten ƒ 17,50
Staals,
Kasboek
Staals 19481959 p.3
((kopie))
˜25/1 rep. klok 1 uur
ƒ 1,50
˜29/1 Consecratie klok 1
PAL, loon, I,
6, pag. 72
˜4/2 klok aangesloten en kabel op klok gelegd, 4 telefoonbouten, 2m riem met
ƒ 8,25
Privé Thijs
verbinder 5 ½ uur
Staals,
Magneet laten wikkelen
Kasboek
Staals 1948˜18/2 rep. angelusklok ½ uur
ƒ 0,75
1959 p.3
˜22/2 rep. angelus klok
ƒ 0,75
((kopie))
˜23/2 rep. grote klok 1 uur
ƒ 1,50
˜1/3 rep grote klok, schakelkastje (autom.) uit elkaar gehaald en pakking omgezet 2 uur ƒ 3,00
˜19/8 rep. klok
ƒ 1,00
Privé Thijs
Staals,
˜6/9 rep. klok 1 uur en 1 uur
ƒ 2,50
Kasboek
˜22/10 2 nieuwe bouten voor wiel van grote klok en 1 uur
ƒ 2,00
Staals 1948˜27/10 rep. klok 2 uur
ƒ 3,00
1959 p.96
˜3/1 klok op slag gebracht 1 uur
ƒ 1,50
((kopie))
˜9/2 klok op slag gebracht 1 uur
ƒ 1,50
˜29/5 nieuwe bout in klokkenwiel 1 uur
ƒ 1,65
˜17/7 nieuwe draad aan klokkenschakelaar 2 uur
ƒ 3,00
˜25/8 rep klok
ƒ
˜28/12 rep klok op een na de grootste, smoorspoel in versterker ƒ8 en nota Philips ƒ8 ƒ 16,00 Privé Thijs
69,50
Staals,
Kasboek
˜23/12 Rep klok en rep riem
ƒ 1,50
Staals 1948˜20/1 rep. klok slagwerk en schroeven van de klok vastgezet
ƒ 2,25
1959 p.97
˜18/2 nieuwe riem op klok gelegd
ƒ 6,00
((kopie))
˜16/5 rep. klok 1 uur
ƒ 1,50
˜23/11 rep. klok 1 uur
ƒ 1,50
˜16/1 storing klok 2 uur en 6 stoppen
ƒ 4,10
Privé Thijs
Staals,
˜18/1 nieuwe kabelleiding voor de klok aangelegd (op een na de grootste) ((volgt
ƒ 4,10
Kasboek
opsomming van gebruikte onderdelen samen ƒ59,08))
Staals 1948˜2/2 rep. angelusklok, hulpdraad bij voor de kleine motor 3 ½ uur
?
1959 p.166
gelegd
(kopie)
˜24/3 2 nieuwe lagertjes in de kleine motor van de angelusklok ƒ 6,00 3 ½ uur ƒ 5,60
ƒƒ
11,60
˜3/5 rep. angelusklok
ƒ 1,60
˜12/6 nieuwe drijfriem op klok
ƒ 6,00
˜3/7 nieuwe smoorspoel in verste
ƒ 8,00
klok (( waarschijnlijk klok 4))
((noord

29
2

1956

1

3
Angelus
-klok
4

Zuid))
˜22/12 motor van angelusklok afgebroken
˜../1 angelusklok afgebroken 1 uur en nagekeken 1 uur

ƒ 0,80
?

˜8/1 angelusmotor laten wikkelen en geplaatst ((er volgen nog groot aantal posten over ƒ 6.00
niet-klokzaken))

1957

˜15/2 rep. angelusklok
˜12/8 rep klok
˜24/8 rep klok ((pas op 27/7 1958 en vele posten later wordt een bedrag van ƒ 75
opgevoerd, tevens eind van boek wat betreft toren))

ƒ?
ƒ?
ƒ?

Privé Thijs
Staals,
Kasboek
Staals 19481959 p.184
((kopie))

