








Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 swaar 7 en 1 O duym. Item noch 8 binneplaaten van6 en 7 duym, daar in te wercken 20 kespen, swaar5 en 6 duym, en die wel vast in malcanderen tewercken, de buytenplaat schuyns aff te wercken,omdat hij meteen sal dienen tot een reegel. 3. Daar op te stellen 8 eycke toorenstijlen, swaar12 en 9 duym, met een ster, daar de lootvloer opcompt te leggen, swaar 7 en 9 duym, en stuckendaar op gevoert en bequaam om aff te waateren,met kerbeels onder in de ster, swaar 7 en 9 duym,d'bovenste ster van gelijcke swaarte en met ker-beels op de ster te setten, een maackelaar, 10 duymdick viercant hout, in de maackelaar te wercken8 steeckschooren, met kerbeels ende 8 plaaten van4 en 6 duym, en leggen op hoecken van de cap. 4. Dit coveltje te decken met goede greyne deelen,met een lijst om het coveltje van eyckenhout en 8  boogen, mede

van goet eyckenhout. 5. Op het dack te maacken 8 hoeckepers van 7 en 11duym, het een eynt met een pin in de toomstijlenende het ander eynt met een pin in de ster, tusscheneicke twee hoeckepers wel vast geslooten op eickeregel 4 capribben van 4 en 5 duym, daar de deelenop gespijckert worden, en noch 8 kerbeels van 7 en 9  duym, met noch 8 kerbeels van gelijcke swaarteaan den toom, mitsgaders 16 regels om den toom



Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 van 5 en 8 duym, en dit alles te maacken volgensteeckeningen ende besteck. Den aennemer sal gehouden sijn de clock in hettoorntje te brengen ende behoorlijck in te hangen,dat de selve naer behooren can luyden. 6. Den toorn te becleede met greyne deelen sondereenich spynt en wel vast gespijckert ende delootsolder mede te leggen van de selffde slachvan de lee. 7. De kerck te repareren aan de eene sij te ver-nieuwen en te maacken om met pannen te deckenen onder eick eynt van de ba leken een eyckesleutel te brengen, 5 duym dick, 5j voet lanck,en een nieuwe plaat buyten te leggen van 4 en8 duym en van binnen een van 4 en 6 duym, metkespen aan malcander vast gemaackt. 8. De ander sij die blijven staan sal op de selffdemanier met plaaten te versien. 9. Op dese baicken de plaaten wel vast te maacken,en off de eynden vergaan waaren dan

stucken daaraan te maacken, d'lenghte van de kerck is ontrent80 voet en de wijtte 35 voet, en op deze baicken



Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 te stellen 7 capgebynten van 7 en 10 duym, destijlen en bynten met kerbeels, daar op te leggende wurmpten van 5 en 7 duym aan eicke sij vande capstijll een wintbant onder op de gront, metpinnen en gaaten in malcanderen gewerckt. 10. Het tweede capgebynt, sv/aar 5 en 7 duym, meteen v^urmpte van 4 en 6 duym, noch een naait inde midden met scheerspanden daar onder en hetoude doek wat te versien en te stijven, 11. Op dit werck sooveel greyne ribben als aan deander sij masten staan, en dan sooveel dubbeldelatten om de pannen op te leggen, swaerderibbenvan 4 en 5 duym van eene lenghte. 12. Het oude werck te stutten en te schooren, totdatmen de meuren weder sal hebben opgemetselt. 13. Dit werck te maacken van goet eycken- oftegreynenhout. 14. Den aannemer sal alle de spijckers, daartoe vannoode sijnde, groot en cleyn, moeten

leveren,uytgenoomen het ander iserwerck.



Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 15. Alle het steygerwerck, tot het voorseide werckvan noode sijnde, sal den aannemer gehoudenwesen daartoe te leveren, uytgesondert van demetselaar en leydecker. 16. Dit werck te stellen op sijn eygen costen, soovan touwen en blocken, winden, capstandenende voorts alle 't geene daartoe van noodesoude mogen wesen. 17. De heeren aanbestaoders sullen het goet laatenrijden met waagens van 't waater tot de kercktoe t'haarencosten, uytgenoomen de schippershaar vracht. 18. Het oude hout dat goet is te verwercken en dotvoor greynehout weer aff te trecken ende bij devoet en duymen te reeckenen tot proffijt van dekerck. 19. Dit werck te betaalen in drie termijnen oftepayen, alse daarvan 't eene dardendeel op dehant, het tweede dardendeel als het werck overde helft is, ende de rest als het volmaackt is.



Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 Gezicht op de kerk te Jutphaos in 1646. Gewassen tekening in O. I.inkt, (door L.P. Serrurier, t 1730). Rijksarchief Utrecht. Top. Atlas Inv.nr. 797.



Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 20. Den aennemer sal gehouden zijn 't oude v/erck,soo van de capellen als van d'ander zijde, affte breken ende de materialen dat bequaam is,ten behoeff van de kerck te laten, 21. Den aennemer sal gehouden zijn tot opleveringevan dit alles te stellen suffisante borgen, die hunverbinden sullen als principalen tot volbrengingedeses. Heeft ingeset Rochus de Ridder voor elffhondert-dartich gulden. De slach gebleven aan Rochus de Ridder voor devoorseide somme van elffhondert dartich gulden,belove 't selve te perfecteren in drie maanden.Actum den XXVIIIen juny 1678.Borgen Comelis Comelisz. Daalenoort, ArienAriensz., metselaar. Rochus de RidderComelis van Daelenoorth Dit merck + is geteeckent bij Arien Ariensz.metselaar. Mij present Nic. van der Kamp 1678





Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 6.   Noch een nieuw kruys in de krans an diewals, daer die reepen op gaen, daer diegewichte mede opgewonde werf, sal na gis-sing weege 18 pont. 7.   Noch een nieuw claprat an de wals, dat diegewichte vast hout, sal na gisse wege 17pont. 8.   Noch een nieuwe pen in het siuytrat sal nagissing weege 5 pont. 9.   Noch een nieuw kruys in het opwenderat vanhet slachwerck weecht na gissing 25 pont. 10.   Noch een nieuwe spil in het jaegrat sal nagissing weege 12 pont. 11.   Noch een nieuwe wentvleugell. 12.   Noch een nieuw kuiprat aen die wentvleugel. 13.   Noch een spil an stucke, daer die went-vleugel an ommedrayt als die clock slaet. 14.   Noch 2 groote ooge, daer den haemer-trecker in gaet. 15.   Noch een schaeckelrat an stucken en 'tknjys an stucken sal men na behoren weerrepareeren soo 't behoort. 16.   Noch 2 nieuwe wijsrade met 2 ronsels diede rade

omtreckt twee voeten hoogh nagissing. 17.   Noch alle de posten sijn scheef en scheelgeslagen weer na behooren recht te maecken.



Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 18.   Noch allen die rayen sijn slim en scheefgeslagen en die kruyssen weer na behorenrechf f e maecken. 19.   Noch een nieuwe lichfer, die hef uer uyf-lichf, sal na gissing weege 15 pont. 20.   Noch alle de posfen, daer de gafen inverslefen sijn, weer verbussen. 21.   Noch een sfale veer an hef uerrat die dekiinck omneer houf op 'f klapraf. 22.   Noch 2 groofe cafrolle di mef ijserwerckbeslagen sijn, daer di reepen over gaen. 23.   Noch verscheyde sfemerade, daermede diweysers moefen omgedrayf werde binnen inden foren mef eenige spillen daer an. 24.   Noch 2 lange spillen in den foren die medean die wijsers behooren. 25.   Noch een nieuwe hanf buyfen aen hef wijs-borf die 'f uer wi jst. 26.   Noch 2 reepe, daer die wichfe aen hange,sullen de kerck selver bekosfe of befale. 27.   Noch 2 houfe walse, daer die reppen opgewonden

worde, sul Ie na gisse cosfen 4 gulden. 28.   Noch eenige clouwe, daer die posfen anvasf mee geslofen werden, fien of 12 sfuckna gissing.



Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 29.   Noch verscheyde klijn tuych, dat veelschrijven soude hebben, soo clouwen alsspeyye en scheeren, daer 't oriogie medevast gesloten wert. 30.   Noch 2 groote haecken, daer di rollen anhange, daer di reepen over gaen. 31.   Noch 2 gev/ichtsteenen, die oen hetuerwerck moeten hangen, met twe ijsereoogen daer in vast gegooten. 32.   Noch een ijseren hamer met een ijseresteel, daerin die die ure slaen sal, moetontrent v/eegen 40 pont, daer aen eenlangen ketting bijna soo lang als dentoom hoogh is, moeten oock aen denhamer 2 oogen sijn, daer den hamer inhangt, met een sta Ie veer, daer den hamerop rust opdat hij op de kloek niet enraeckt, noch 2 groote tuymelaeren aen dieketten in den toren, sal na gissing v/eegensamen dit ijserwerck, dat aen den hamerdependeert, 80 pont het pont 10 stuyversmet 't opstel Ie. 33. ' Noch sal den aennemer die

dat uerv/erckopstelt, in den toren voor een dagh 6 b7 vrij slapen, eeten en drincken hebbe opdie kercke koste als hij dat uerwerck op-stelt, gelijck het gebruyck is. 34.*^' Oock sal het uerwerck op de coste van dekerck uyt en thuys gebrocht werde. 14



Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 35. Aengaende di 2 wijsborde buyten aen dentoren sullen 5i voet hoogh sijn met eenlijst daer boovenop en die vergulde let-tere een voet lange, die 2 hande ver-guit en die borden sal ick op mijn eygencosten aen den toom laten brengen. 36.5) Dese 2 borden sal ick leveren voor desomma van 85 gulden. 37.      Dit voornoemde oriogie volgens bestecksal ick weer alles na behooren maeckenalles dat voornoemt is in het bestick,soo hamer met sijn toebehooren ende diewi jsborden sonder eenig buytenwerck opdie oude manier met een onrust gelijckhet te vooren is geweest, voor dit sommavan 450 guldens. 38.      Moer soo het de heeren met een slinger-werck believen te hebben, sal het vijf-tich gulden moeten meer kosten, teweeten de somma van 500 gulden. Het bestek was niet ondertekend. Dit is welhet geval met het andere bestek, dat naar in-houd, met

uitzondering van het maken van een&quot;slingerwerck&quot; gelijk is aan het hierbovenvernielde. De ondertekening luidt: Den aannemer sal in plaatse van 't onrust eenslingerwerck moeten maacken. 15



Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 Dit voorseide werck sall den aannemer gehou-den sijn te maacken in vier maanden, allesop sijn eygen costen, sonder eenigh buyten-werck in reeckeninge te mogen brengen. 't Voorschreve werck, uytgenoomen de bordenmet het vergulde, alsmede alle de reepen,gewichten met twee groote rollen ende tweewalsen, is aangenoomen bij Leendert vanNijkercken voor de somme van driehondertdartich gulden die hem aannemer sullen wor-den voldaan volgens de andere aannemers,mits dat hij gehouden blijft 't selve werckeen jaar goet te houden.Actum den XXen december 1678. Leendert van Neykercken Mij present Nic. van der Kemp 1678 16





Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 Jutfaas;            De heer R. Ooyevaar wees mij op een akte van 16 augustus 1974 waarin de gevolgen van het&quot;tempeest&quot; voor Jutfaas vermeld staan. Het gaatom de scheiding tussen het ruim 15 morgen land vande erfgenamen van Ni colaas de Rout en zijn vrouwAgatha aan de ene zijde en van Willem Anthonisz.van Schayck aan de andere zijde. Het land was tevinden in 't Nedereinde van Jutfaas genaamd deMispelhoeve, &quot;streckende uytte halve JutphaesserWeteringe tot in de Galenslo(o)th toe . . . .&quot;Willem van Schayck had recht op 1/12 gedeelteof 1 morgen 168 roeden. Zijn stuk land wordt aan-geduid als: &quot;de parthije daer de omgewaijde huysinge metten boomgaert op stoet.....&quot; In verband met de scheiding zal &quot;op de cant vande halve sloot een poel (worden) geslagen ende eenessenboom ter wederzijden soo oen de

Groenewechals aen de andere zijde sal geplant worden&quot;.Voor het overige moet men afgaan op gedrukte ofandere geschreven bronnen, waarvan onder IJssel-stein een voorbeeld is te vinden. Vleuten:           Ook in Vleuten (De Meern) werd aan de kerk nogal wat schade toegebracht. Het heretel kwam echternaar alle waarschijnlijkheid maar traag op gong.Pas in de rekeningen van kerkmeesters van na1677 6) werd een aantal posten gevonden, die mo-gelijk met de &quot;storm&quot; van 1674 iets hebben uit testaan: 16-4-1678 500 ponnen &quot;aen de toom, olsoo daergelijck getal afgewoeyt waeren&quot;1 gulden 5 st. 18







Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 Verklaring van termen Blockeels.                  Een blokkeel is een horizontaal verbindings- element in de voet van een kapgedeelte. Eycke sleutel.           Een eiken sleutel is een verzwaring bij de op- legging van een balk. Gebynten.                  Een gebint is een kapspant. Hant.                          Met een hand wordt een wijzer bedoeld. Jaegrat.                      Een jaagrad is het derde rad van het slagwerk en drijft de as van de windvleugel aan. Kepers.                       Kepers zi|n ribben die op de snijlijnen van de dakvlakken van de torenspits bevestigd zijn. Kerbeels.                    Een kerbeel is een schoor tussen een horizon- tale balk en een daaronder staande verticaleof schuinstaande stijl. Kespen.                       Een kesp is een dakspoor (constructie waarop de houten bebording van het dak gespijkerdwordt). Claprat.                     

Een klaprad is een palrad; het zorgt er, met een veer en pal, voor dot het gewicht nietterugloopt. Klinck.                       Een klink is een pal. Clouwe.                      &quot;Clouwe&quot; zijn spieSn, voorsteekpennen. Coveltje.                    Een kovel is een koepeltje. Kruys.                         Een kruis is een samenspel van spaken (in een rad).



Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 Kuiprat.                        Met kuiprad zal hier mogelijk bedoeld zijn het los op de as zittende en tijdens hetdraaien gepalde deel, waaraan de wind-vleugel is bevestigd. Maackelaar.                Een makelaar is een rechtopstaande stijl, staande op de bovenste bebalking, waarom-heen de spits wordt gebouwd. Onrust.                          Een onrust (foliot) is een in het horizontale vlak heen en weer bewegende &quot;balans&quot;. Opwenderat.               Een opwindrad dient om de gewichten op te trekken en is ontkoppelbaar. Post.                               Een post is een stijl van het uurwerk. Raye.                             Met &quot;raye&quot; worden de raderen bedoeld. Reegel.                          Een regel is hier een horizontale plank of lat. Reepen.                         Repen zijn touwen. Ronsels.                         Een ronsel is hier waarschijnlijk een

z.g. kooironsel, een klein tandrad (6, 8 of 10tanden) dat een groter aandrijft. Schaeckelrat.              Een schakel- of kroonrad zet bij het gaande werk de spil in werking. Slachrat.                       Een slagrad zorgt voor de uitlichting van de slaglichter en trekt via enige verbindingen dehamer op en laat deze vallen op de klok. Sluytrat.                        Een sluitrad is het tweede rad van het slagwerk; het bepaalt het aantal slagen (telrad). Speyye.                         &quot;Speyye&quot; zijn spieeY).



Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 Spille.                        Spillen zijn assen. Stale veer.                Een stolen veer is in dit geval een palveer. Sternerade.                Sterneraderen zijn tandwielen, steeds twee haaks op elkaar staande, die voor de over-btenging van het uurwerk naar de wijzerszorgen en deze laten draaien. Taaffelment.              Een tafelment is een samenstel van elkaar kruisende balken, waarop een houtconstructiewordt opgebouwd. Uerrat.                        Met uurrad wordt hier waarschijnlijk het grondrad bedoeld. Wurmpte.                    Een &quot;wurmpte&quot; is een horizontaal draaghout over de kapspanten. Wijsborde.                  De wijsborden zijn de wijzerplaten. Wijsrade.                    Met wijsrad wordt hier mogelijk de laatste overbrenging van de uurwijzer bedoeld, wattevens aanduidt dat hier sprake is van eenwijzerwerk met een wijzer.



Tussen Rijn en Lek 1974 3. - Dl.8 3 Kuiprat.                        Met kuiprad zal hier mogelijk bedoeld zijn het los op de as zittende en tijdens hetdraaien gepalde deel, waaraan de wind-vleugel is bevestigd. Maackelaar.                Een makelaar is een rechtopstaande stijl, staande op de bovenste bebalking, waarom-heen de spits wordt gebouwd. Onrust.                          Een onrust (foliot) is een in het horizontale vlak heen en weer bewegende &quot;balans&quot;. Opwenderat.               Een opwindrad dient om de gewichten op te trekken en is ontkoppelbaar. Post.                               Een post is een stijl van het uurwerk. Raye.                             Met &quot;raye&quot; worden de raderen bedoeld. Reegel.                          Een regel is hier een horizontale plank of lat. Reepen.                         Repen zijn touwen. Ronsels.                         Een ronsel is hier waarschijnlijk een

z.g. kooironsel, een klein tandrad (6, 8 of 10tanden) dat een groter aandrijft. Schaeckelrat.              Een schakel- of kroonrad zet bij het gaande werk de spil in werking. Slachrat.                       Een slagrad zorgt voor de uitlichting van de slaglichter en trekt via enige verbindingen dehamer op en laat deze vail en op de klok. Sluytrat.                        Een sluitrad is het tweede rad van het slagwerk; het bepaalt het aantal slagen (telrad). Speyye.                         &quot;Speyye&quot; zijn spieSn.
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