
R.A.F. NO 184. Openbare stadswerken. 

08-07-1775. 

Bestek van enige reparatiën aan des Stadswerken te Stavoren. 

1. Zal de aannemer het Noordelijke afdak van de Kerk het dak afnemen, de agter of de Noordelijke muur 

afbreken tot op het fundament, het fundament klaarmaken en op hetselve weder metselen een muur van 

deselfde hoogte als de oude van twee moppen dik en deselve wel in de sijdmuur verbinden. 

2. Zal de aannemer in gedagte muur moeten maken twee ligtgaten ronddeelswijse gemetseld van 

ordentelijke grote tot genoegen en in deselve setten glasramen van goed glas, in lood geset met 

suffisante ijseren roeden voorsien zoo des behoord. 

3. Zal de aannemer de beide zijdmuren van hetselfde afdak, zoo verre van boven verwaterd of 

beschadigd zijn afnemen en op deselfde hoogte als tegenwoordig zijn weder opmetselen in het selfde 

formaat en indien bevonden word dat deselve moeten afgenomen worden tot in of onder de 

tegenswoordig zijnde glasen, zullen aldaar weder glasligten worden gemaakt van deselfde grote als de 

oude. Deselve met glas en roeden worden voorsien als boven gesegd is, zullende de glasen die goed zijn 

daartoe mogen worden gebruikt. 

4. De muren dus weder opgemetseld zijnde zal de aannemer de muurplaten opleggen en vastmaken zoo 

des behoord. Drie à vier balken op een bekwame distantie onder het dak brengen, deselve met goed en 

suffisante ankers in de muur vast maken. Daarna inleggen een houten dak van 1¼ duims hout. De 

planken aan de binnenkant wel beschaven, de naden met tengels overdekken en vastmaken zoo des 

behoord. 

5. Daarna zal de aannemer het dak behoorlijk laten en de pannen weder opleggen. 

6. De aannemer zal de muur staande tusschen het Kerkhof en het erf van de burgemeester Antje 

Rommerts, zoverre niet goed geoordeeld word, moeten wegbreken, de oude steen schoonmaken en van 

deselve zoo verre toereikende is en vervolgens van nieuwe steen een muur weder opmetselen van 

deselfde swaarte als de oude en ter hoogte van 3 voeten boven de grond van het Kerkhof als het geslegt 

zal zijn. Dese muur moet met de benodigde tot steuningen voorzien. 

7. Zal de aannemer het Kerkhof bezuijen het gangpad geheel moeten planeren en slegten en indien de 

Eigenaars der graven enige paaltjes of stenen tot aanwijsingen hunner graven wilden geplaatst hebben, 

zal de aannemer zulks moeten doen, dogh de stenen of paaltjes klaargemaakt door de eigenaars te 

leveren. 

8. Zal de aannemer op het zuid bij de brouwerij het Oostelijke brugspad tot aan de geregtigheid van Jan 

Gerbens geheel opnemen, de vleugel wel en ter degen van onderen tot boven schoeijen en tot genoegen 

voorsien om het aardwerk te keren. Daarna de holligheid aanvullen en wel vast stampen met materie van 

de Stads modderkaij te halen en dan wederom het brugspad te vloeren zoo des behoord. 

9. De materialen tot bovenstaande werken benodigd, als hout, steen, kalk en C......, alsmede de ankers 

zullen door de stad , dog het overige ijserwerk , glas en lood zal door de aannemer tot genoegen 

ordentelijk worden geleverd. 

10 en 11. De materialen zijn bij de stadsbouwneester te krijgen en het overblijvende moet terug worden 

gebracht. 

12. De aannemer moet direct beginnen. Het afdak eerst. Dit moet voor 20 juli 1775 klaar zijn. 



De aanbesteding was op 22 mei 1775. Het strijkgeld was 3 gld. 

Dit werd gestreken door Wytse Greults met  ƒ 224 

Uilke Pieters verlaagd     ƒ 40 

Jurjen Alberts verlaagd    ƒ 10 

                                                                     ƒ 174. 

Na gehouden optie verlaagd  

Wytse Greults ƒ 10 en Jurjen Alberts ƒ 2. 

Jurjen Alberts wordt dus aannemer voor  ƒ 162. 


