
 
 ‘De geërfdens van Westbroek, na voorgaande convocatie bij affixie van billetten op verlies 
van stemmen […] vergaderd [bij niet verschijnen bleef men zonder stemrecht],  
Gehoord uijt het rapport van de H[eer]en Geco[mmi]tteerde Geërfdens ingevolge de resolutie 
van de 26sten Junij 1723,  
Door den Metselaar Vreland en Timmerman Stilting hebbende doen examineren 
[onderzoeken] de bestekken waarna den Toren van Westbroek sal worden gerepareerd door 
Robbert Koster en Matthijs Hoveling opgesteld alsmede het bestek door Arjen van Deijl 
opgesteld,  
Dat de voorn[oemde] Basen [patroons] de bestekken van de twee eerstgen[oemden] hadden 
goedgekeurt en geapprobeert en wijders verklaard  
Dat de reparatiën volgens het bestek van laatstgen[oemde] [Arjan van Deijl] wel soude 
konnen worden worden gedaan, dog dat hetselve geen goed werk konde wesen en 
daaromme hetselve bestek geheel verworpen hadden,  
Vervolgens in deliberatie gelegt zijnde [na overlegd te hebben] na welk van de twee 
eerstgen[oemde] bestekken [[van Koster en Hoveling] men den Toren sal doen repareren, 
namentlijk off men in plaatse van den lantaarn op deselve [toren] een spits sal doen maken, 
off wel een kleijn kapje stellen, hebben Haar Ed[ele] goedgevonden en geresolveert 
[besloten]  
Den voors[chreven] Toren volgens het minst kostbare bestek te doen repareren en dat in 
plaatse van den lantaarn een kleijn kapje daar op sal worden gemaakt, mitsg[ade]rs  
Dat de kosten daar over te vallen voor dese reijse en sonder consequentie voor d’eene 
helfte tot laste van d’Eijgenaars en d’andere helfte tot laste van d’opgesetenen sal worden 
omgeslagen,  
Versoekende de voorgaande Heeren Geco[mmitteer]dens de te doene reparatien en maken 
vant voors[chreven] kapje beneffens die van Aghtienhoven en schout en Geregte 
publijcquellijk aan te besteden.’  
Op 2 oktober werd geschreven dat de schout van Achttienhoven, Willem van Oudenallen 
samen met de hiervoor genoemde timmerman Stilting hadden vastgesteld, dat  
‘het hout tot de reparatien aan den Toren van Westbroek geijscht wordende, hetzelve goed 
bevonden hadde dat de balken […] de solder in den Toren uijrgesondert, […] geheel vergaan 
zijn, en noodsakelijck sullen dienen vernieuwt te worden, waarop geresolveert [besloten 
werd] de  voors[chreven] balken ten minsten kosten te doen vernieuwen.’ 
 



 



 



 
 



 



 
 


