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[transcriptie contract Weert 1716] 

 

Den ondergeschreven 

 

Op heden den 25 November hebbe wij 

Religieusen penitenten Recoll – binne  

weert met Monsieur Iacobus Bramers 

veraccordeert om een orgel voor ons te 

maeken waer toe den antrepeneur 

sal maecken eenen nieuwe cas volgens 

de afteekinge aen ons gelaeten allens 

op sijn Eijge costen de moet hogh sijn i8 

voeten boven bret i0 voeten, en onder 

inde cas bret 6 voet en inde dipten 

bij naer 4 voet met een nieuw secret 

en 2 blaesbalcken den orgel moet hebbe 

2 clauwire van witte schenck de welcke 

sulle over conne getrocken worden 

het groot orgel sal hebbe een nieuw 

prestant 

Cornet van 4 pijpen 

bordon nieuw i2 pijpen van hout 

Fluijt, quintfluijt 

octave, supreoctave 

Sexquialter bas half Repeterende 

Mixtuer van 4 pijpen 

Trompet nieuw 8 voeten 

oock de plaets voor de vox hum 

met al sijn toebehooren, soo dat de pijpen 

maer in geset moeten worden 

allens moet volle octave hebben 

oock noch tamboor nachtegal ende 

tremblant 

Oock is Monsr I. Bramers verobligert inde 

selve cas op sijn costen te maecken 

een positif hebbende een nieuw secreet 

de registers int positif sulle sijn 

Bordon van 8 voete 

holpijpe van 4 voete 

fluijt 

Cornet nieuw van 3 pijpe voor den Echo 

octave, superoctave 

Mixteur van 3 pijpen 

ende de plaets voor een Cromphoren te 



conne setten met alle sijn toe behoor 

alle dit bove geschreve werck sal allens 

in perfectie gestelt worden en voor een 

Iaer lanck geprobert moet worden datter 

foute of iets in is op den Meesters last 

comen, so verobligere, en belove wij, 

Religieuse aen Monsr I. Bramers te geven 

achthondert en vijftigh guldens Luijckx 

waer van Mijn Heer hax in present ende  

getuijge is 

daer en boven is afgesproken den Meester 

de orgels sal moeten comen stelle in 

ons clooster int beginsel vande Meij 

i7i7 wij religieuse moeten de vraghten doen 

maar den Meester moet de cantoore 

voldoen bijde onse namen onderteekent 

 Johan Jacob Brammerz [Brammertz ?] 

Onse afrekenin gedaen met Monsr Iacobus 

Bramers den 8 October i7i9 bekent van 

Allens voldaen te sijn 

 Johan Jacob Brammerz 

 


