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Notaris Guilielmus De Cuyper Steenokkerzeel register 20.104.

Erps laat een nieuw orgel maken 29 december1750.
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Desen zegel dient tot het medegaende Contract ofte accordt aengegaen tusschen Sieur Jacobus
Verbuecken meester orgelmaecker ter eenre ende den Eerw. Heere Joannes Van Campfort pbr.
beneffens d'Heer Guilielmus Bols ende Joannes Ackermans respective pastoor, Meijer ende
kerckmeester der parochie van Erps over het maecken van eene nieuwe orgel, gepasseert den
29st. Xber 1750.
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Op heden desen 29 Xber 1750 compareerde voor mij Guilielmus decuijper als openbaeren
notaris bij den souvereijnen Raede Van Brabant geadmitteert binnen de Parochie van
Steijnokerzeel residerende inde presentie vande getuijghen naergenoemt Sieur Jacobus
Verbucken meester orgel maeker woonende binnen de Vrijheit van Geel ter eenre, ende den
Eerw. Heere Joannes Van Campfort pbr. beneffens d'Heer Guilielmus Bols ende Joannes
Ackermans Respectieve Pastoor, Meijer, ende Kerckmeester der parochie van Erps ter andere
zeijde, welcken voorz. Jacobus Verbucken eersten comparant heeft verclaert soo dat hij doet
mits desen aenveert ende geaccordeert te hebben met den voornoemden Eerw. Heere Pastoor,
Meijer ende Kerckmeester tot het maecken van eene nieuwe orgel op den Voet van het Plang
ende conditie hier naer volgende te weten voor eerst te maecken een Bourdon sprekende op
acht voeten, de balsen van houte pijpen, prestant vier voet, van Suijver Engels tin, fluijt vier
voet, quintfluijt drij voet gesneden, ses quialter twee pijpen gesneden op eenen voet en eenen
halven octave twee voeten mixture drij dobbel, beginnende van octave eenen voet, sijmbal
twee dobbel beginnende vande octave eenen voet de quinto cornet vier dobbel sesse en
twintigh toetsen. Nasaert Trompet gesneden op acht voeten van Cleijn Ten tiers Superius,
ventil achtergael en tramblant die soet is, drij blaes balcken wel geconditioneert ieder vier
voet en halff lanck van soete vellen een clawier van vier octaven vol endes sints ende de D.
boven de vierde octave van eenenvijfftigh toetsen van suijver Ebbenhout, het secreet te
maeken met een plaetsken open omdaer naer noch eenen register in te stellen volgens
gelieffe deraenbesteders het clauwier te macken licht, ende gemaekt om te toetsen een
weijnigh door vallende, ende om met het aengesight vanden organist te sitten naer den
hooghen autaer.
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Item is alhier geconditioneert dat de groote pijpen sullen geslaeghen worden, de cleijne met
de perse getrocken..
Item inden present te macken drije stomme pijpen voor het monster, sesse voet hoogh van
vooren beleedt met plaeten van Engels ten gelijck de andere pijpen vanden prestant.
Item sal gemaeckt worden een stom posetie in het balister van het ocksael in het welcke de
stomme pijpen sullen sijn negenendertigh in het getal in hooghde ende dickte naer
behooren altemael bekleedt met plaeten van Engels tin
Item wort alhier geconditioneert dat de mengelinge van loot en tin tot het maeken v an alle
pijpen van deselcke de stoff oft materie hier vooren niet en is uijtgedruckt, sal sijn ten
minsten het sesde paert Engels tin, dat is ten minsten twintigh pondt Engels ten (tin),
ende ontrent taghentigh pondt Engels loot in hondert pondt.
Item het Secreet sal gemaeckt worden van goet en droogh hout, daer toe behoorende sterck
ende niet ....iqten
Item is conditie dat de wintbuijs sal wesen van goet, sterck ende droogh hout.
Item als de orgel voor de approbatie inde casse sal worden gestelt ende op sijne toonen sal
worden gebracht sal den orgelmaecker gehouden wesen het selve te doen ten sijne
coste.
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Item is conditie dat de aenbesteders alle materie het gene het werck van de orgelmaecker
t'hunnen coste terplaetsen alhier sullen moeten doen haelen.
Item is alhier geconditioneert dat de kercke sal levere het Eijserwerck tot de blaesbalcken
ende timmeragie voor den selve.
Item is conditie dat de orgel in de casse gestelt sijnde ende op haer thoonen gebracht, san door
hoffhebbers bij de aenbesteders te nomineren, gevisiteert worden, ende geprobeert,
ende ingevalle de selve goetgekeurt wort, sullen onkosten gedraegen worden door de
kercke, maer in cas dat de selve niet en soude goetgekeurt worden sullen de onkosten
van preuve sijn tot laste vanden orgelmaecker den welcke in dien gevalle sal gehouden
sijn de fauten t'zijnen coste te redresseren tot dat den selve ten vollen sal goetgekeurt
worden.
Item sal den orgelmaecker naer dat de orgel sal geapprobeert wesen, sal gehouden sijn de
selve goet te houden ende te stellen drij jaeren wederom de orgel uijtnemen ende op
een nieuw suijveren ende instellen.
Item is conditie dat de orgel sam moeten gemaeckt worden op den voet van het bovenstaende
plang ende gelevert worde paesschen vanden jaere seventyhien hondert
tweeënvijfftigh.
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Waer vooren aenden voorschr. Verbucken sal worden betaelt de sommen van hondert een
pistool daeronder begrepen een pistool drinckgelt voor sijnen sone alles courant gelt, op
rekeninghe van welck voorschr. somme aen hem op heden dathe deser sal moeten worden
getelt eene somme van drij hondert guldens courant onder behoorlijcke quitantie om
geëmploijeert te worden door hem tot het beloopen van de noodighe matriaelen, ende soo
wanneer de orgel tenvollen sal wesen gestelt ende geaprobeert door experte hun des
verstaende dat de tweede comparanten oft aenbesteders sullen gehouden wesen aenden voorz.
Sieur Verbuecken te betaelen de resterende somme uijtgenomen twee hondert guldens die de
tweede comparanten sullen moghe inhoujden tot dat de drij eerste jaeren naer dat de voorz.
orgel sal wesen gestelt sullen comen te eijndighe alle welcke conditien de voorz. comparanten
te saemen ende elck int brsonder hebben geloofft alsoo exactelijck te sullen achtervolghen
ende volbrengen onder verbintenisse van hunnen respectieve persoonen ende goederen
present ende toecomenden Constituërende de voorz. comparanten ten effecte dier
onwederroepelijck bij desen N.N. ende alle hooders deser offt dobbel autentiecq dier om
hunnen naem ende v an hunnen t'wegen te gaen ende te compareren voor den voorz.
Souvereijnen raede van Brabant enda alomme elders daer het de thoonders deser goet
duncken ende gelieven sal om in cas van eenighe gebreck int achtervolgen ende volbrengen
deser, de gebreckelijcke van hun daer inne vrijwilligh te laeten d'umen ofte condemneren
met costen aldus gedaen ende gepasseert binnen Erps in dathe voorz; ter presentie van
Judocus vander smissen & goedefridus van campfort als getuighen hier toe aensocht.
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J. Van Campfort pastoor van Erps
G. Bols
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