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In manieren en op conditien nabeschreven hebben den manhoften Hr. Isaacq Zweers vice
admirael van Hollant ende Westfrieslant ter eenre, ende Lambert Jansz Mr. timmerman ter
andere sijde t samen gecontraheert over t besteck ende voltrecken van t huijs staende ende
gelegen op de oude zijde van de Heeregragt tusschen de huijsen van den Hr en Mr Schepen Jan
Corver ende Hr Samuel Gerincx, t welck door den voorn. Mr. Timmerman Lambert Jansz is
begonnen ende tot soo verre geclaart en sijn derhalven volcomen geaccordeert
Dat Lambert Jansz aenneemt te maecken alle het resterende timmermans en
kistemakerswerck, hoopwerck ende arbeijtsloon, t welck noch mancqueert tot volcomen
volmakingh van het voors. huijs en dependentien van dien, bestaend in het opmaecken van
secreten, pompen, schutting, eerdtlatten ende twee prieelen in de thuijn, latten aen de
schuttinge ende oock om de plaets ende thuijn van malcanderen af te scheijden, sal den
aennemer in dese oock moeten maken alle trappen van de kelder voorhuijs opwaerts tot op
de packsolder met blocktrappen van drij duijm die voor doorgaens met wellen ende creusen
geschaef als oock mede de stootborden ofte drimpelen van ijder bordis daer de voors. trappen
op responderen tot soo verre daer de voors. trappen eijndigen ende van daer opwaerts tot
onder het dack ende nederwaerts in de semente kelder met versteecken trappen, oock alle de
leuningen aen de voors. trappen ende de trapgaten nodigh ende op de maniere als hij
geordonneert sullen worden, vorder sal den aenneemer moeten maecken van buijten ende
van binnen als sij geordonneert sullen worden, alle deselve affgangen, sluijtinge ende
slooten aenslaen alsmede alle de cosijnen beleggen t sij buijten off binnen soo het
geordonneert sal worden, uijtgenomen het boven voorhuijs met de deuren, van beijde sijd

cameren, beste camer ende slaapcamer ende wat vorder meer int voors. voorhuijs te doen is,
daer van sal de voors. mr. timmerman geexcuseert sijn, alsoo de voors. Hr. Admirael Sweers,
dat aen sijn selve hout, dat van een kistemaecker te laten maecken, doch sal echter wel uit
voors. hoopwerck mede begreepen sijn de voordeur ende dependentien van dien, vorders sal
den aennemer oock alle balcken moeten besolderen met pruijse off balckdelen van beneden
tot boven toe ende all deselve deelen die droogh sijn moeten spijckeren met spijckers ende
met geclopte hooffden ende die niet droogh genoegh sijn sal met wervelen moeten
spijckeren, doch sal den aennemer niet gehouden sijn nae vertreck van tijt, deselve te
verdrijven, maer sal moeten alle de solderinge ofte liever alle de vloeren soo van de beste
camer ende voors. Hr. Sweers sijn geordenneerde slaapcamer met de alcooge in de selve,
sijnde beijde op de hoogte van t voorhuijs ende op de andere ofte hooger verdiepingh mede
de twee camers vloeren recht boven ditto cameren ende daer benevens ofte voor de
solderingh boven t voorhuijs ende boven de groote zijdcamer mitsgaders drij bordissen op de
blocktrappen welcke alle sullen moeten geleijt sijn met swavelstaerten ende alle de voors.
solderen ende solderingen en bordissen moeten naeraepen ende pleijsteren gelijck maecken
net ende curieus opschaven, sal oock moeten alle de schoorsteenmantelen becleden tsij op
de ordinare wijse met gemeene mantelinge tsij op extraordinaire wijse met Italiense
becledinge, soo die geordeneert sal worden, sal oock mede de twee solderen onder de
balcken soo in de beste als mede inde meergenoemde Hr. Sweers sijn geoordineerde
slaepkamer moeten becleden met drij quartiers wagen schot met lijm wel dicht ende
curieus aen malcanderen gebrocht ende rontom aen de mueren ende schoorsteenen met een
mooije lijst inleggen nae gelegentheijt off eijsch van t voors. werck, sal oock daer een boven
den aennemer deser niet alleen alle de casten van dit huijs soo boven als beneden waer sij
oock sijn moeten becleden met dennen afhangen verderen inleggen ende slooten aenslaen,
maer sal noch daer en boven moeten maecken een groote kas in de in de beneden eetcamer
ende in de kokencamer ende ieder soo breet als sij tusschen hunne beijde mueren bevatten
kan ende daerin soo veel deuren ende affschutsels tot spijscamer ende volcomentl. soo
maken als het geordeneert sal werden, sal oock moeten maken vier bedstede, een
casgewijse om in te schuijven in de cas van de beneden eetcamer, een op een boven
aftercamer end eeen op de geordineerde dienstbodinne slaapcamer, onderwelck laeste oock
int voors. hoopwerck sal moeten maecken. Een uijttreckkende ende toesluijtende
slaapbanck alle de voors. beststeden ende dependentien van dien als die geordonneert sullen
werden, sal oock vorders in de semente kelders en affschietinge moeten maecken van latten
vorders pottebanck ende rechtbanck moeten maecken ende overal plancken moeten
leggen in spijscamer, in kelderen, in cassen, in provisiecamer ende waer t maer mochte
geordoneert worden ende vorders maecken alle t gene daer noch aan mancqueert welck
hemme bedacht offe onbedachtel. mocht sijn voorbij gegaen. Item noch bier ende
wijnstellingen inde kelderen recken op de cleersolders om cleerstocken in te leggen,
soodat niets sal blijven in t gesondt als allen t gene hier voorn is geexcipieert, het welcke alle
mede bijden aennemer wort aemgenomen geen hij nochmaels doet bij desen ende dat van
greenen eepen eijcken ofte noteboomen hout, doch alles massieff en dat alles tot believen
ende descretie van de voors. Hr. Sweers onder condite dat hij alles goet ende deugdich sal
maecken ende bijsonderl. sulcke goede sorge draegen dat het voorn. werck sijn meester
nieten beschaemt ende dat alles omme ende voor de somme van sevenhondert en tsetstigh
guldens ende sonder meer, mits dat de dranck ende t bier allene sal comen tot laste van
den aenemer in desen, te betaelen de geheele somme terstont ende soo haest t voors. huijs
ende dependentien van dien volcomentl. sal wesen gedaen.
En op die conditien sijn partijen geaccordeert, belovende elckander ’t selve getrouwel. te
agtervolgen ende voldoen. Verbindende daer voorn. elcx persoon ende goederen, roerende,
onroerende, hebbende ende gekrijgende, alle deselve ende kenne van dien submitterende ten
bedwangh van alle regteren ende geregten, ter goede trouwen. Dat aldus passeerde binnen
Amsterdam voor mij Antonij van de Ven bij den z. nots. ter presentie van Leendert de Hoet
ende Adrianus Theunemans als getuijgen desen vijffden februarij 1669

