
 
 

Bergambacht en 's-Heeraartsberg 
 

Van de stukken betreffende Bergambacht en 's-Heeraartsberg, aanwezig in de Koninklijke 
Bibliotheek te Den Haag afd. handschriften, kon ik, dankzij de medewerking van die 
afdeling, een kopie of uittreksel maken.  
De stukken hebben betrekking (op een kleine uitzondering na) op de gemeentelijke- en 
overheidsbelastingen. Hiervan zijn voor de genealoog de weer- en omslaglijsten de 
belangrijkste.  
Een nadeel is het dat het merendeel van die lijsten niet gedateerd is, maar door vergelijking 
met de kerkelijke boeken zijn die lijsten wel in de tijd te traceren. 
Op het geheel heb ik een index gemaakt, zowel op de voor- als op de achternamen. Door 
omstandigheden wordt in die lijsten NIET verwezen naar de door mij vermelde lopende 
nummmers doch naar de FOLIO nummers. 
De indexen hebben als volgorde van links naar rechts: voornaam, patroniem, achternaam, 
folio resp. achternaam, voornaam, patroniem, folio. 
 
Bewerkt door C.C.J. Lans 
November 1990 

 
 
Kon. Bibliotheek afd. handschriften nr. T2 B12 
Omvat 4 stukken van het heerlijkheidsarchief van BG 
 
1 2 30-12-1707 
Schout en gerecht van BG stellen, dat door de 
orkaan in 1674 de kerk aldaar was ingestort. Dat 
de kerk geen eigen midddelen had voor de 
reparatie zodat ten laste van het ambacht tot 
reparatie was overgegaan. Was geleend een 
bedrag van ƒ 9000,--. Aan rente en de 1000e 
pennning moet dus nu een aanmerkelijke som 
betaald worden, terwijl voor de toren nog eens ƒ 
4000,- moet worden uifgetrokken. Bovendien zijn 
er nog twee stukjes verlaten en ingereden dijk. 
Verzoeken nu aan de staten van Holland een 
loterij te mogen houden van "agt maal honderd 
duysend guldens" ten behoeve van het 
gemeneland van BG, om met de voordelen 
daarvan de voormelde onkosten te kunnen 
betalen. De staten verlenen de gevraagde 
vergunning onder de voorwaarde dat met de 
voordelen daarvan eerst de reparatie van de dijk 
moet worden betaald. De met de voordelen 
gekochte obligaties moeten aan de secretaris van 
de Krimpenerwaard overhandigd worden. De 
rekening moet worden overlegd aan 
gecommitteerde raden. Was getekend A. Lensius. 

Accordeert met het origineel, Simon van 
Beaumont, secretaris van BG. Gecollationeerd 10-
2-1708 te Schoonhoven door not. J. Huysman. 
 
2 3 4-7-1713 Dordrecht 
Een brief van de drie steden (Dordrecht, Gouda en 
Schoonhoven) aan het gerecht van BG. Op de 
repensitratie (?) van BG om de rente op de 
geleende gelden te betalen, maar door hun 
gedeputeerde afgewezen, heeft men bij nader 
beraad besloten dit toch toe te staan, daar anders 
door moeilijkhbeden nog meer kosten zouden 
ontstaan. Kan betaald worden uit het overschot 
van de vorige rekening. 
 
3 3v 7-7-1713 Gouda  
Een brief aan de regering van 5choonhoven. 
Gouda stelt Schoonhoven op de hoogte van het 
voorstaande schrijven. 
 
4 4 25-10-1521 
Uittreksel van een kopie van een akte betreffende 
de ordinantie en manier van werken van de twee 
waarsluiden (jaarlijks door de heer van BG te 
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kiezen) benevens hun administratie, ten overstaan 
van het Hof van Holland. Jan van Woerden, heer 
ten Vliet en als ambachtsheer van BG ter ene en 
Frederik van Zuylen van Nievelt, heer tot 
Craeyesteyn etc., Egbert Barentsz etc. De 
waarsluiden zullen gehouden zijn jaarlijks rekening 
te doen in de kerk van 's-Heeraartsberg op de 
tweede werkdag na allerheiligen, te weten de 
tweede werkdag na allerzielen. Dit zal door hen 8 
dagen van tevoren bekend gemaakt worden in de 
kerken, aan de ambachtsheer en de drie steden. In 
de rekening moeten alle uitgaven vermeld worden 
en bij uitgaven groter dan 20 stv. moet een 
kwitantie overlegd worden. Dit stuk is gekopieerd 
van de stukken berustende in de zak van de 
Krimpenerwaard. Deze kopie is niet gedateerd. 
 
5 6 2-11-1586 
Leendert Cornelisse in opdracht van BG, 
Sebastiaen Voppensz, schout, en Cornelis 
Lambertze, heemraad te Krimpen op de Merwe, 
Leonert Jansz in opdracht van Heelnik Danielse, 
secretaris te Krimpen a/d IJssel, en de voors. 
Leonert Jansz, gezworen te Ouderkerk, Floris 
Joachimse, burgermeester te Haastrecht, Cornelis 
Andriesse, burgemeester van Bonrepas, jonkheer 
Adam van Zuylen van Nievelt, dijkgraaf van de 
Krimpenerwaard en in dezen als schout van Vlist 
en Bonrepas met Pieter Dirksz mede als 
burgemeester aldaar, Willem Jansz, schout, en 
Claas Allertse, gezworene in Stolwijk, en Martijn 
Pieterse, schout in Berkenwoude, zijn in opdracht 
van hun gemeente geaccordeerd te zorgen voor 
schepen en voedsel voor de te verwachten ruiters 
en voetknechten, die van boven naar beneden 
zullen marcheren, zowel naar Zeeland, Walcheren 
als Holland. Hiertoe zal nodig zijn schepen en 
fourage, hooi, bier, brood, kaas etc. Schoonhoven 
zal huren zoveel schepen of schuiten als nodig zijn 
elke keer als er ruiters of soldaten komen. Verder 
te kopen zoveel voedsel, wagens etc. als dan 
nodig is. Voorvermelde personen hebben de akte 
ondertekend. Geaccordeerd 3-11-1586 en 
getekend door IJ. Burcheyk. Dit stuk is gekopieerd 
van de stukken berustende in de zak van de 
Krimpenerwaard. Kopie is niet gedateerd. 
 
6 .. 22-6-1581 en 22-10-1581 (?)  
Is kwestie gerezen tussen de dijkgraaf en 
heemraden van de Krimpenerwaard ter eenre en 

de schout en schepenen van Haastrecht, Bonrepas 
en de Vlist mitsgaders de vier kavelen van de 
Krimpenerwaard ter andere zijde; dit voor de 
gecommitteerde raden van Holland in verband 
met de omslag van 7 duit per morgen die bij partij 
ten eenre zijn omgeslagen over enige dorpen waar 
zij monsteringen of waarschuwingen hadden 
gedaan tot betaling van de kosten in verband met 
die monsteringen die verzocht zijn geweest aan de 
drie steden. Het bestuur van die drie steden 
hadden partijen gemachtigd om heden 26-8-1622 
te komen binnen Krimpen a/d Lek en hebben 
partijen diverse keren gehoord. 
Zij bepaalden dat op 10 oktober a.s. binnen 
Ouderkerk door de 4 kavelen zullen worden 
omgeslagen al de "gemene waardskosten” en de 
kosten die gevallen zijn op de monsteringen en 
waarschuwingen zowel van de baljuw van Zuid-
Holland als van de dijkgraaf. Verder de kosten van 
de vreesschouwen (?) en het visiteren van de 
neervoeten (?) en de kosten die beide partijen 
gehad hebben in verband met. het voorstaande 
geschil, benevens de verdere kosten die aan 
weerszijden gevallen zijn op de interpretatie van 
de laatste brief van de staten van Holland aan de 
dijkgraaf en heemraden in verband met de 
monstering en het stellen op de ordre van de 
wachten aldaar. 
Al die kosten moeten worden betaald voor eind 
oktober. 
De gecommitteerden van de dorpen en de 4 
kavelen hadden de staten verzocht orde te stellen 
op de grote, buitensporige teerkosten die telkens 
vallen op de rekeningen en omslagen van de 
Krimpenerwaard. Hierop wordt bepaald, dat op 
die rekening en omslag zullen compareren: van 
een ambacht groot 500 morgen en minder 1 
persoon, en van een ambacht groot boven de 500 
morgen 2 personen, terwijl van een ambacht 
groter dan 1200 morgen 3 personen. Deze 
personen krijgen als vacatie per dag ƒ 3,-- boven 
hun schuit- en wagenvracht, terwijl de 4 kavelen 
en hun secretaris daags zullen hebben als vacatie ƒ 
3,-- boven de schuit- en wagenvracht. Als de 
dijkgraaf compareert krijgt hij ƒ 6,-- per dag en 
elke dijkheemraad en hun secretaris ƒ 4,-- plus 
schuit- en wagenvracht. De dijkgraaf mag op 
voornoemde rekening niet compareren ten laste 
van de Krimpenerwaard met meer dan vier 
dijkheemraden en zijn secretaris. Vermelde kosten 
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moeten op de gemene rekening worden gebracht 
en over de waard worden omgeslagen. Hierbij 
mogen geen andere kosten in rekening worden 
gebracht. 
 De gemene waardsrekening zal tweejaarlijks 
gedaan worden en tussen mei en augustus als 
men de wegen bekwamelijk kan gebruiken. De 
kavelen moeten tijdig de drie steden verzoeken 
hun gecommitteerden te zenden (…), met die 
rekeningen. 
Verder wordt bepaald dat het 
Krimpenerwaardbestuur op de “vreesschouw””  
zullen genieten hun wagenvracht  en schuitvracht 
boven hun daggelden, zoals vermeld in twee akten 
van de gecommitteerde raden dd 20-4-1594 en 
22-8-1598. 
Aldus gedaan bij de voorn. gecommitteerde op 
voorn. 26-8-1622 en getekend.  
PS: gekopieerd van de stukken berustende in de 
zak van de Krimpenerwaard. 
 
7 11 17-12-1599 Schoonhoven  
Een brief aan het bestuur van Gouda.  
Jonkheer Bruyninck van Wijngaarden heeft –- bij 
transport van jonkheer Johan van Serookerke – 
van de grafelijkheid van Holland op 22-3-1597 als 
een onversterfelijk erfleen de ambachts–
heerlijkheden van HA, BG en Ammerstol 
verkregen, gelegen zowel in Bloys als in Zuid-
Holland, alsook de hoge heerlijkheid aldaar met 
een ander transport. In de stukken betreffende de 
ambachtsheerlijkheid is onder andere gevonden 
een kopie van de volmacht en overdracht tussen 
wijlen Johan van Woerden ten Vliet als 
ambachtsheer van BG ter ene met de gemene 
geërfden van deze ambachtsheerlijkheden ter 
andere zijde, bevestigd door het Hof van Holland 
op 25-10-1521, betreffende het stellen van de 
waarsluiden aldaar en het doen van de rekening 
van hun administratie, wat moet geschieden 
binnen de kerk van HA etc. Van die volmacht is 
hier een uittreksel toegevoegd. Die eendracht is 
niet altijd gehandhaafd. De ambachtsheer wil alle 
goede regelgeving naar zijn vermogen handhaven. 
Namens hem heb ik de waarsluiden die onwillig 
zijn de (administratie) te doen, laten mededelen 
dat de rekening in de kerk van HA op 3 januari a.s. 
zal worden gecontroleerd. Dan zal de 
gedeputeerde van Schoonhoven gekomen zijn 
benevens die van de andere twee steden, en de 

andere ingelanden, om de waarsluiden te helpen 
de rekening te sluiten.  
PS: gekopieerd uit de stukken berustende in de 
zak van de Krimpenerwaard. 
8 12 2-1-1667 
Voorwaarden voor de aanbesteding van de 
verponding te BG voor het jaar 1666.  
De gadermeester van HA zal garen ƒ 3-8-0 per 
morgen en over het getimmerde als in voorgaand 
jaar is gedaan.  De gadermeester van BG zal in 
alles garen 1 stv. per morgen meer dan verleden 
jaar. Daartoe  zal men hem een lijst overhandigen.  
De vrij van de twee eerste "snciftaties"(?). De 
gadermeesters zijn vrij. Zij zullen respectievelijk de 
verponding innen en op hun kosten en risico ten 
kantore van de ontvanger-generaal aanleveren. Zij 
zullen gehouden zijn de debiteuren tweemaal te 
manen met termijnen van tweemaal 24 uur 
alvorens zij iemand schade mogen doen. Voor zo 
ver de schout en gezworenen enige schade 
zouden lijden, zoals bij gijzeling, arrestatie etc., 
zullen zij die kosten en schaden en de rente 
daarvan op de aannemer en borgen daarvan 
verhalen. De aannemers hebben gelijke rechten 
bij het invorderen van hun restanten.  De 
aannemers zullen moeten stellen twee borgen. 
Het gerecht zal voor niemand borg mogen zijn. De 
inning van de verponding over HA is aangenomen 
door Dirk Eeuwoutsz voor ƒ 75,--. Borgen zijn: de 
schout en Gijl Sijbranden. De collecte van de 
verponding over BG of “onder beneden” is 
aangenomen door Garrit Maertensz voor ƒ 86,--. 
Borgen zijn: Nannen Sijbranden en Tijs Jansz.  De 
aanbesteding is gedaan voor het volle gerecht 
behalve Brouwer op 2-1-1667. Was get. C van 
Soelen (secretaris). 
 
9 14 12-2-1668 
Overeenkomstig akte # 8 maar nu over het jaar 
1667. De omslagen zijn nu ƒ 3-9-0 resp. 1 stv. meer 
dan het vorige jaar. Die van HA werd aangenomen 
door Nannen Sijbrants voor ƒ 88,-- met als borgen: 
Dirk Pieters Baars en Ary Maertensz Verkayk, 
terwijl die over BG is aangenomen door Gijsbert 
Sijbrantsz voor ƒ 89,--,  met als borgen: Gerrit 
Cornelisz Groenevelt en Dirk Eeuwoutsz. Gedaan 
door het volle gerecht behalve Hopla en Bos op 
12-2-1668. 
 
10 16 13-1-1669 
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Overeenkomstig akte # 8 maar nu over het jaar 
1668. De omslagen zijn nu beide gelijk aan die van 
het vorig jaar. Die van HA werd aangenomen door 
Dirk Eeuwoutsz voor ƒ 77,-- met als borgen: 
Pouwelis Eeuwoutsz en Willem van Dam, terwijl 
die over BG werd aangenomen door Harmen 
Aryens Leendertsz voor ƒ 75,-- met als borgen: 
Gijsbert den Boer en Leendert den Backer. Gedaan 
door bet volle gerecht op 13-1-1669 en getekend 
door C. van Soelen (secretaris). 
 
11 18 6-11-1666 
Rekening van de verponding over BG gedaan door 
Dirk Eeuwoutsz als gadermeester over 1665. 
Ontvangen. 
Het eerste blok van de hoef … het hofland, groot 
433m 3,5h, op iedere morgen ƒ 3-7-2, geeft ƒ  
1465-19-0.  
Het tweede blok van het hofland groot 499m 1h 
op iedere morgen ƒ 3-3-4 geeft ƒ 1578-12-10. 
Het derde blok van het hoekland tot de vliet, 
groot 43m, op iedere morgen ƒ 2-11-14, geeft ƒ 
111-10- 0. 
Het vierde blok zijnde het Neerwout, groot 205m, 
op iedere morgen ƒ 2-11-10, geeft ƒ 529-3-2. 
Het vijfde blok zijnde halfsoep (?), groot 60m, op 
iedere morgen ƒ 2-12- 8, geeft ƒ 159-0-0. 
De verg. (?) van de huizen en nieuw getimmerden 
van BG over 314 parten bedraagt ƒ 126-15-0. 
Van het schoutambt ƒ 10-0-0. 
Het baljuwambt ƒ 10-0-0. 
De verponding van de korenmolen ƒ 13- 3- 8. 
Hennep- en korentiende van Crayensteyn ƒ 9-16-0. 
De hennep- en korentiende van de 
ambachtsvrouwe ƒ 107-2-0. 
De hennep- en korentiende van de scholasterij 
van de Dom en Oudmunster ƒ 46-4-0. 
De nakoop van de vrouwe van BG ƒ 54-0-0. 
Haar hoendergeld ƒ 3-12-0. 
Van het halve veer op Ammerstol ƒ 2-8-0. 
De verponding van het Overrot, Groot en Klein 
Tienhoven, particulieren toebehorende, ƒ 8-8-0. 
De grafelijkheid korentiende ƒ 3-11-0. 
De verponding van de pastorietiende ƒ 4-12-0. 
De verponding van de Nestiende ƒ 4-8-0. 
De verponding van de Hoge Nes ƒ 47-7-8. 
De verponding van het huis van de heer van 
Nijvelt ƒ 7-10-0. 
De verponding van de huizen te Ammerstol voor 
314 parten ƒ 45-3-6. 

De verponding van de gemenelandskade en 
rijsveld ƒ 12-5-0. 
Over het hoendergeld van de heer van Nijvelt ƒ 1-
0-0. 
De gehele ontvangst bedraagd ƒ 4361-10-2. 
Uitgaven: 
Betaald ter kantore van de ontvanger-generaal 
Pauw de som van ƒ 4268-8-6. 
Komt voor de collecte ƒ 68-0-0. 
Aan de deurwaarder van het comptoir ƒ 15-0-0. 
Ten huize van de schout verteerd door de 
deurwaarder van de twee eerste gijzelingen en 
salaris etc. voor het maken van het kohier ƒ 13-18-
0. 
De schout van de verponding te publiceren ƒ 1-10-
0. 
Schout, 6 gezworenen, secretaris en bode van 
deze omslag te maken en aan te besteden ƒ 11-0-
0. 
De gezworene van Schoonhoven ƒ 2-0-0. 
De secretaris van het kohier te schrijven ƒ 1-0-0. 
Schout, 6 gezworenen, secretaris en bode elk een 
daggeld op het controleren en sluiten van de 
rekening ƒ 5-10-0. 
Schoonhoven. 
De gezworenen van Schoonhoven ƒ 1-0-0. 
De secretaris van de aanbesteding en 
voorwaarden "te brief" van deze omslag ƒ 2-10-0. 
De secretaris en gadermeester voor het maken 
van deze rekening elk ƒ 1-9-0. 
Werd gekort van 11 hond land van de dijklaan ƒ 4-
2-0. 
De secretaris voor de kopie te leveren ƒ 1-0-0. 
De gadermeester en secretaris komt ieder ... stv. 
als daggeld ƒ 1-0-0. 
Die de rekening loofde ƒ 1-0-0. 
De secretaris van de kohieren van de huizen te 
vernieuwen en te registreren voor dit jaar zonder 
hetzelve te trekken in consequentie. 
Het tekort van de gadermeester bij het slot van 
rekening tweede jaar, toen was gadermeester 
Gent Maartensz ƒ 33-0-14. 
De totale uitgaven is ƒ 4435-11-6, zodat de 
uitgaven ƒ 64-1-4 meer zijn dan de ontvangsten. 
Dit gedaan ten overstaan van Jacob Heyndricx 
Davidt, schout, en het volle gerecht op 6-11-1666. 
Was getekend: C. van Boelen, secretaris. 
12 22 26-1-1668 
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Rekening van de verponding over BG gedaan door 
Gerrit Maertensz als gadermeester over het jaar 
1666.  
Is in hoofdlijnen overeenkomstig akte 11, zowel de 
ontvangsten als de uitgaven. 
De totale  ontvangst is hier ƒ 4426-3-6 terwijl de 
uitgaven nu waren ƒ 4506-14-6, zodat de uitgaven 
ƒ 80-11-0 meer waren dan de ontvangsten. 
De rekening is gedaan ten overstaan van de 
gesubstitueerde schout en het volle gerecht 
behalve Hola (gezworene van Schoonhoven), die 
hiertegen protesteerde. 
 
13 26  
Korte staat van de verpondingen over HA zoals 
gegaard in de jaren 1664 tot 1724 en idem van 
BG: 

jaar HA BG 

1664 ƒ 3- 9-0 als vorig jaar 

1665 ƒ 3- 8-0 als vorig jaar 

1666 ƒ 3- 8-0 1 stv/m meer 
dan vorig jaar 

1667 ƒ 3- 9-0 1 stv meer dan 
vorig jaar 

1668 ƒ 3- 9-0 als vorig jaar 

1669 ƒ 3-10-0 als vorig jaar 

1670 ƒ 3-10-0 1 stv/m meer 
dan vorig jaar 

1671 ƒ 3-10-0 als vorig jaar 

1672 ƒ 1-15-0 (112 
verp.) 

volgens de 
aanschrijving 

1672 ƒ 3-10-0 als vorig jaar 

1673 ƒ 3-10-0 als vorig jaar 

1674 ƒ 3-14-0 en 1 
stv/m 
(nog 1 stv/m voor 
de rente als 
genenoteerde (?) 
geld van de 200e 
penning) 

1 stv meer dan 
vorig jaar en 
voor de rente … 

1675 ƒ 3-10-0 als vorig jaar 

1676 ƒ 3-10-0 als vorig jaar 

1677 ƒ 3-12-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 30-1-1678 

als vorig jaar 

1678 ƒ 3-10-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 29-1-1679 

1 stv. minder 
dan vorig jaar 

1679 als vorig jaar 
volgens de 

niet vermeld 

aanbesteding dd 
11-2-1680 

1680 ƒ 3-10-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 26-1-1681 

als vorig jaar 

1681 als vorig jaar 
volgens de 
aanbesteding dd 
19-10-1681 

als vorig jaar 

1682 als vorig jaar 
volgens de 
aanbesteding dd 
20-12-1682 

als vorig jaar 

1683 ƒ 3-10-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 16-1-1684 

1 stv. meer dan 
vorig jaar 

1684 ƒ 3-10-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 28-1-1685 

1 stv. meer dan 
vorig jaar 

1685 ƒ 3-10-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 27-1-1686 

als vorig jaar 

1686 ƒ 3-10-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 19-1-1687 

als vorig jaar 

1687 ƒ 3-10-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 18-1-1688 

als vorig jaar 

1688 ƒ 3-10-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 6-2-1689 

als vorig jaar 

1689 ƒ 3-0-0 volgens de 
aanbesteding dd 
29-11-1690 

als vorig jaar 

1690 ƒ 3-5-0 volgens de 
aanbesteding dd 
11-2-1691 

1 stv. minder 
dan vorig jaar 

1693 --- (niet vermeld) 
volgens de 
aanbesteding dd 
14-3-1694 

1 stv. minder 
dan vorig jaar 

1698 --- (niet vermeld) 
volgens de 
aanbesteding dd 
5-4-1699 

1 stv. meer dan 
vorig jaar 

1699 ƒ 3-8-0 volgens de 
aanbesteding dd 
12-4-1700 

als vorig jaar 

1700 t/m 
1709 

HA en BG gelijk 
aan het jaar 1699 
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1710 ƒ 3-9-0 volgens de 
aanbesteding dd 
22-2-1711 

(niet vermeld) 

1713 ƒ 3-10-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 11-3-1714 

3 stv. meer dan 
in 1709 

1714 ƒ 3-10-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 17-3-1715 

3 stv. meer dan 
vorig jaar 

1715 als vorig jaar 
volgens de 
aanbesteding dd 
1-3-1716 

als vorig jaar 

1716 ƒ 3-12-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 6-3-1717 

als vorig jaar 

1717 ƒ 3-12-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 27-2-1718 

4 stv/m meer 

1718 ƒ 3-12-0 volgens 
de aanbesteding 
 dd 1-3-
1719 

als vorig jaar 

1719 ƒ 3-12-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 14-4-1720 

2 stv. minder 
dan in 1718 

1720 ƒ 3-12-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 16-3-1721 

als vorig jaar 

1721 ƒ 3-10-0 volgens 
de aanbesteding 
dd 17-5-1722 

als in 1709 

1722 (niet vermeld) 
volgens de 
aanbesteding dd 
14-35-1723 

2 stv. minder 
dan in 1721 

1723 --- (niet vermeld) als in 1722 
gegaard 

1724 --- (niet vermeld) 1 stv. meer dan 
in 1723 

 
 
14 30 --- niet gedateerd 
Concept om te worden gesteld achter de 
ambachtsrekening. 
Schout en gerecht van HA en BG hadden zowel 
mondeling als schriftelijk, en nog laatst bij het 
doen van de ambachtsrekening op 11-5-1736, 
erop gewezen dat er grote tekorten zijn en dat het 

enige middel is om aan die gelden te komen de 
verpondingen, de 100e en 200e penning. 
Over de jaren 1725 tot 1734 is het tekort voor HA 
ƒ 981-1-2 en voor BG ƒ 1195-7-10. Het tekort 1734 
in BG is ontstaan omdat zij sedert 1724 de 
omslagen en invorderingen niet op de oude voet 
hebben gedaan, door de verpondingen en 
omslagen te verhogen. Verzoeken nu de omslagen 
te mogen verhogen en een eventuele extra-
ordinaire omslag te mogen heffen. 
 
15 32  6-5-1737 
Korte staat van de rekening van de 100e en 200e 
penning over HA , hetgeen op deze rekeningen te 
kort is gekomen: 

tekort op ƒ 

5-1-1725 114-15-12 

1-1-1726 88-9-0 

9-1-1727 88-0-4 

20-2-1728 ..-0-4 

24-3-1729 98-2-10 

25-2-1730 75-2-10 

17-2-1731 98-5-14 

Tekort op de ordinaire verponding 1732 ƒ 45-
11-8. 
Tekort op de extra-ordinaire verponding dd 29-2-
1732 ƒ 93-5-14. 
Idem dd 13-2-1733 ƒ 88-5-14. 
Tekort op de ordinaire verponding 1733 ƒ 25-
11-8. 
Tekort op de extra-ordinaire verponding dd 6-2-
1734 ƒ 75-2-4. 
Tekort op de ordinaire verponding 1734 ƒ 2-7-8. 
Totaal te kort: ƒ 981-1-2. 
De schout en het gerecht van HA verklaren dat 
voorstaande is geformeerd uit de saldi van de 
rekeningen van de ordinaire en extra-ordinaire 
verpondingen over HA en accordeert dd 6-5-1737. 
Was getekend: H. Nederburgh (schout), C. Hessel, 
Cornelis Frederix, Cornelis Verduijn, Claes Rutte, 
Ary de Groot, Bakker 1737 Jan Sijbrandt. 
 
16 34 6-5-1737 
Korte staat van de rekening van de 100e en 200e 
penning over BG, wat op deze rekeningen jaarlijks 
is te kort is gekomen: 
Tekort op de rekening van de extra-ordinaris 100e 
en 200e penning over BG   
op 4-1-1724 ƒ 110-10-2 
idem 5-1-1725 ƒ 126-19-8 
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idem 1-1-1726 ƒ 117-11-6 
idem 8-1-1727 ƒ 117-11-6 
idem 20-2-1728 ƒ 117-11-6 
idem 24-3-1729 ƒ 129-10-2 
idem 25-2-1730 ƒ 109- 5-2 
idem 17-2-1731 ƒ 138-19-8 
Tekort op de ordinaire verponding van 1732
 ƒ 26-8-2. 
Tekort op de extra-ordinaris verponding dd 29-2-
1732 ƒ 133-19-8. 
Idem 13-2-1733 ƒ 130-19-8. 
Overschot van de ordinaris verponding van 1733
 ƒ 1-12-6. 
Tekort op de extra-ordinaris verponding dd 6-2-
1734 ƒ 7-14-10. 
Overschot van de ordinaris verponding van 1734
 ƒ 70-0-4. 
Het totale tekort is ƒ 1195-7-10. 
De schout en het gerecht van BG verklaren dat 
voorstaande is geformeerd uit de saldi van de 
betreffende rekeningen van BG en accordeert dd 
6-5-1737. 
Was getekend: H. Nederburgh (schout), C. Hessel, 
Cornelis Frederix, Cornelis Verduyn, Claes Rutte, 
Ary de Groot, Bakker 1737, Jan Sijbrandt. 
 
17 36 --- 
Niet gedateerde brief aan de gecommitteerden 
van de steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven. 
Schout en gerecht van HA en BG stellen dat bij het 
doen van de rekeningen van de verpondingen, 
100e en 200e penning aanmerkelijke bedragen 
zijn te kort gekomen, wat te zien is uit de hier 
overgeleverde lijst (zie akte # 15 en 16). Dit geld 
kan alleen gevonden worden door een verhoging 
van de verpondingen over de landerijen. Deze 
verhoging mogen zij niet doen volgens het 
plakkaat van de staten van Holland. Daar er geen 
ander middel is om de tekorten weg te werken 
vragen  zij toestemming om de verponding, 100e 
en 200e penning te mogen verhogen. 
In dorso staat o.a. exhib. 11-5-1736; dit verwijst 
naar de ambachtsrekening van 11-5-1737 (zie # 
14). De uitgaven waarin het tekort is 
ondergebracht is nevens de omslag ingevorderd. 
 
18 38 21-6-1729 
Rekening van de extra-ordinaris 100e en 200e 
penning over HA, geconsenteerd 4-1-1724. 
De gadermeester was secretaris Van Gilst. 

Ontvangen van ... land ... wegens de 200e penning
 ƒ 1704-5-0. 
Schoutambt over HA, zijnde de 100e penning
  ƒ 15-16-1. 
De verponding van de Hem zijnde een 200e 
penning ƒ 2-13-114. 
De verponding van de huizen in HA met de nieuw 
getimmerde, 100e penning ƒ 50-11-0. 
Het saldo van de vorige rekening dd 21-6-1729 
wegens de extra-ordinaris verponding 1723 (was 
meer ontvangen)  ƒ 101-16-2. 
Uitgaven: 
Betaald aan de ontvanger-generaal bij twee 
kwitanties 4-1-1724 over HA ƒ 1753-0-10. 
De rendant voor de collecte  ƒ 1001-0-0. 
De schout voor het publiceren ƒ 1-10-0. 
De schout, 6 gezworenen, secretaris en bode voor 
het aanbesteden daarvan ƒ 11-0-1. 
De gezworenen van Schoonhoven  
 ƒ 2-0-0. 
Schout, 6 gezworenen, secretaris en bode voor 
het afhoren van de rekening ƒ 5-10-0. 
De gezworenen van Schoonhoven  
 ƒ 1-0-0. 
De secretaris voor de akte van de conditie 
 ƒ 2-10-0. 
De secretaris voor “het brief” van het copie 
 ƒ 1-0-0. 
Dezelfde voor het "brief" van het kohier 
 ƒ 1-0-0. 
Dezelfde met de gadermeester op de dag van de 
rekening  ƒ 1-0-0. 
Dezelfde voor het maken van de rekening 
 ƒ 2-0-0. 
Aaan trekgeld opgestoken  ƒ 0-11-0. 
Betaald voor het rondbrengen van de 
sommatiecedulle  ƒ 0-10-0. 
Totaal ontvangen   ƒ 1886-1-12. 
Totaal uitgaven   ƒ 1882-11-10. 
Batig saldo    ƒ 3-10-2. 
Deze rekening is gesloten ten overstaan van 
Harmen Nederburgh (schout), Bartholomeus de 
Bruyn, Jan van Rijn, Tonis Claase, Arnoldus 
Vermaat, Pouwelis Casteleyn (gezworenen) op 21-
6-1729. 
In dorso staat: simple kopie geconst. 4-1-1724. 
 
19 40 21-6-1729 
Is overeenkomstig de voorstaande rekening (zie # 
18), maar nu daterende 5-1-1725. Ook toen was 
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de secretaris Van Gilst, maar nu is er nadelig saldo 
van ƒ 114-15-12. 
Deze rekening is overeenkomstig de voorstaande 
gesloten op 21-6-1729. 
 
20 41 12-3-1736 
Is overeenkomstig de voorstaande rekening (zie # 
18) maar nu daterende 29-2-1732. Ook toen was 
de secretaris Van Gilst. Nu is er een nadelig saldo 
van ƒ 7889-14-0.  
Deze rekening is gesloten door Harmen 
Nederburgh (schout) en de gezworenen van HA en 
BG minus Cornelis van Hessel en Pouwelis Claase 
op 12-3-1736. 
 
21 44 1-3-1736 
Dito als akte # 20 maar na de datum van 12-3-
1736 staat hier nog: was getekend H. Nederburgh 
(schout), Egbert Keesjebreur, Cornelis Fredricx, 
Claas Rotte, Ary de Groot, Jan Sijbrande. 
 
22 46 7-1-1737 
Komt overeen met de vorige rekening (zie # 18) 
maar nu daterende 6-2-1734. Ook toen was de 
secretaris Van Gilst. Er was een nadelig saldo van ƒ 
978-8-12 (daar de tekorten van de twee 
voorgaande jaren steeds moesten opgevoerd 
worden).  
De rekening is gesloten op 7-1-1737. Was 
getekend: H. Nederburg (schout), C. van Hessel, 
Egbert Aryensz Ceesjebreur, Cornelis Fredricxe, 
Claas Rutten, Ary de Groot, Pouwelis Claris, Jan 
Zijbrande. 
 
23 48 12-3-1736 
Rekening van de ordinaire verponding over HA, 
gadermeester was Maarten Buyensz over het jaar 
1732. 
De inhoud hiervan komt overeen met de 
voorstaande rekening (zie # 18) met dien 
verstande dat de ontvangst van de ... 112m land à 
ƒ 3-8-0 hier is ƒ 3408-10-0.  
Ook hier is in hoofdzaak het tekort van het vorig 
jaar debet aan het totale tekort in deze rekening 
van ƒ 696-8-2. 
Was ondertekend door: H. Nederburgh (schout), 
Egbert Keesjebreur, Cornelis Fredericxe, Claas 
Rutten, Ary de Groot, Jan Sijbrande. 
 
24 50 18-3-1737 

Rekening van de ordinaire verponding over HA; 
gaderzeester was Adriaan van Gilst over het jaar 
1734. 
De inhoud komt overeen met de voorstaande 
rekening # 23. Het tekort is nu opgelopen tot ƒ 
981-1-2.  
De rekening was getekend door: H. Nederburg 
(schout), Cornelis van Hessel, Cornelis Verduyn, 
Cornelis Fredericxe, Claas Rutten, Ary de Groot, 
Bakker, Jan Zijbrande. 
 
25 52 6-3-1724 
Voorwaarden waarop aanbesteed zal worden het 
innen van de 100e en 200e penning over de 
landen van HA, geconsenteerd 9-1-1724 volgens 
het plakkaat van de staten van Holland. 
De gadermeester van HA zal innen per morgen 
wegens de 200e penning ƒ 1-14-0 en over de 
huizen en andere contribuerende effecten een 
100e penning. 
Hij zal die 100e en 200e penning innen op zijn 
kosten en risico en moeten brengen naar het 
kantoor van de ontvanger-generaal. 
Hij zal op zijn kosten laten drukken de biljetten 
van de 100e en 200e penning en die laten 
rondbrengen. 
Indien enige landerijen vrijgesteld zijn van de 
betaling, of ten dele, dan moet de gadermeester 
dit bij ordinantie verzoeken. 
Hij moet de penningen innen en afgeven 
overeenkomstig het plakkaat. 
Indien de schout en gezworenen schade kwamen 
te lijden (gijzeling etc) doordat de gadermeester 
niet op tijd had betaald, dan zullen die kosten en 
schaden op hem en zijn borgen verhaald worden. 
Hij moet goede borgen stellen, naar genoegen van 
de schout en gezworenen. 
Wie het minst biedt krijgt als trekpenning van de 
100e en 200e penning of verponding 11 stv. 
Degene die het aanneemt zal de getrokken 
trekpenning direct moeten restitueren maar mag 
het opvoeren in zijn uitgaven. 
De secretaris Van Gilst biedt als minste bod ƒ 100-
0-0 en heeft het toegewezen gekregen. 
Zijn borgen zijn Jan Smits en Claas Rotten. Gedaan 
ten overstaan van schout en alle gezworenen 
dempto Cornelis Zijbrande. 
 
26 54 11-3-1725 
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Voorwaarden als in de # 25 vermeld, maar nu 
geconsenteerd 5-1-1725.  
Het bedrag per morgen is hier ook ƒ 1-14-0. 
Aangenomen door de secretaris Van Gilst om ƒ 
120-0-0 met als borgen Claas Rutten en Jan Smits.  
Is gedaan voor de schout Harmen Nederburg en 
alle gezworenen. 
 
27 56 2-4-1735 
Voorwaarden waarop aanbesteed zal worden het 
innen van de ordinaire verponding van het jaar 
1734. 
De gadermeester van HA zal innen ƒ 3-8-0 per 
morgen. 
Moet de gehele verponding innen en brengen 
naar het comptoir-generaal en wel voor half april, 
voor half juli en de rest voor half november 1735. 
Hij moet de debiteuren tweemaal manen met 
tussenpozen van 8 dagen eer hij iemand schade 
toebrengt. Bij gebreke van betaling zal hij de 
persoon die in gebreke blijft  paratelijk 
executeren. 
Indien de schout en gezworenen schade zoude 
komen te lijden door gijzeling etc. indien de 
gaarmeester niet tijdig betaalt, dan zullen de 
kosten en schaden op de gadermeester of diens 
borgen verhaald worden. 
Hij moet twee goede borgen stellen, tot genoegen 
van de schout en gezworenen. 
Wie het minst biedt krijgt als trekgeld 11 stv. die 
de aannemer direct moet restitueren, maar hij 
mag  het in zijn rekening bij de uitgaven 
vermelden. 
Is als minste bieder aangenomen secretaris Van 
Gilst voor ƒ 75-0-0. Zijn borgen zijn Claas Rutten en 
Cornelis Fredricxe. 
De aanbesteding is gedaan door de schout en 
gezworenen op 11-4-1735. 
 
28 58 21-3-1734 
Voorwaarden als in akte # 25 vermeld, maar nu dd 
6-2-1734.  
Het bedrag per morgen is hier ook ƒ 1-14-0 voor 
de 200e penning en over de huizen en andere 
contribuerende effecten een 100e penning 
volgens het nieuwe kohier. 
Het minste bod was van Gerrit Buyense voor ƒ 
175-0-0. Na opveiling heeft secretaris Van Gilst 
het aangenomen voor ƒ 75-0-0. Zijn borgen zijn: 
Claas Rutten en Jan Zijbranden. 

Gedaan voor Harmn Nederburgh (schout) en de 
gezworenen. 
 
29 60 --- (niet gedateerd) 
Korte staat van de rekeningen van de 100e en 
200e penning over HA, wat daarin jaarlijks te kort 
is gekomen. 
Deze opgave begint met 1725 en is t/m 29-2-1732 
identiek aan het vermelde op folio 32 en gaat dan 
niet verder. Het tekort over die periode bedraagt ƒ 
789-14-0. 
 
30 62 --- (niet gedateerd) 
Het ontbrekende gedeelte van akte # 29 zoals die 
op folio 32 staat nu hier vermeld en bedraagt 
totaal ƒ 191-7-2. 
 
31 64 22-6-1729 
Rekening van de extra-ordinaire 200e penning 
over de landen en de 100e penning over de huizen 
als anders, geconsenteerd ƒ 1-1-1723.  
De gadermeester was Harmen Nederburg. 
- 1. blok van de Hoef tot Hofland beide in Bloys is 
groot 433m 3,5h, per morgen ƒ 1-11-5 = ƒ 743-16-
6; 
- 2. blok van het Hofland t/m Hoekland is groot 
499m 1h, per morgen ƒ 1-12-8 = ƒ 801-14-13; 
- 3. blok van het Hoekland tot de Vliet is groot 
43m, per morgen ƒ 1-6-7 = ƒ 56-16-13; 
- 4, blok genaamd Neernieuwwout, is groot 205m, 
per morgen ƒ 1-6-5 = ƒ 269-14-2; 
- 5. blok zijnde 112 “coep met de camper”, is groot 
60m, per morgen ƒ 1-6-12 = ƒ 80-5-0; 
- de verponding van de huizen met de nieuw 
getimmerde van 314 parte zijnde 100e penning ƒ 
127-14-0; 
- schoutambt ƒ 10-0-0; 
- korenmolen ƒ 13-3-8; 
- Crayesteyn ƒ 9-16-0; 
- Ambachtsheerentiend ƒ 107-2-0; 
- Domherentiend ƒ 46-4-0; 
- ’s heeren nakoop ƒ 54-0-0; 
- het hoendergeld ƒ 3-12-0; 
- het veer op Romers ƒ 2- 8- 0; 
- Overrots verponding ƒ 8-0-..; 
 - de graaflijkheidstiend ƒ 3-12-0; 
 - de pastorie ƒ 4-12-0; 
- de Nestiend ƒ 4-8-0; 
- de Hoge Nes, een 200e penning ƒ 23-13-12; 
- het saldo Delbeeck ƒ 7-..-..; 
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- de verponding op Ammers met de nieuw 
getimmerde 100e penning ƒ 39-9-0; 
- de gemene landscade en rijweit, een 200e 
penning ƒ 6-2-8; 
- het hoendergeld van de heer van Capelle 100e 
penning ƒ 1-0-0; 
- het batig saldo van de voorgaande rekening van 
de ordinaire verponding 1724 ƒ 97-8-14;  
totaal ƒ 2522-10-12. 
Uitgaven: 
- betaald aan de ontvanger generaal van 
Hoogerheide blijkende bij 2 kwitanties tot 
voldoening van de 100e en 200e penning ƒ 2406-
13-6;  
- komt de rendant voor de collecte ƒ 80-0-..;  
- de schout voor het publiceren ƒ ..-10-9; 
- publiceren ƒ 1-0-0; 
- de schout, gezworenen, secretaris en bode voor 
de besteding ƒ 11-0-1; 
- de gezworenen van Schoonhoven ƒ ..-0-0; 
- de secretaris voor het opmaken van het kohier ƒ 
1- 0-..;  
- schout, 6 gezworenen, secretaris en bode voor 
het afhoren en sluiten van de rekening ƒ 5-10-0;  
- de gezworenen van Schoonhoven ƒ 1-0-0; 
- de secretaris voor het opstellen van de conditie ƒ 
2-10-0; 
- dezelve voor de kopie aan de gaarmeester ƒ 1-0-
0; 
- de secretaris en gadermeester voor het maken 
van de rekening ƒ 2-0-4; 
- de zelve op de dag van de rekening ƒ 1-0-1;  
- trekgeld opgestoken ƒ 0-11-0;  
- betaald aan de deurwaarder voor het 
rondbrengen van de sommatiecedullen ƒ  0-10-1;  
- wordt gekort voor de dijklaan een 200e penning ƒ 
2-17-0; 
totaal ƒ 2519-1-6. 
Batig saldo is ƒ 3-9-6. 
Deze rekening is gedaan en gesloten ten 
overstaan van de schout en gezworenen op 22-6-
1729. 
 
32, 68 22-6-1729 
Rekening van de extra-ordinaire 200e penning 
over de landen en de 100e penning over de huizen 
als anders, geconsenteerd 4-1-1724. Gaarmeester 
was Harmen Nederburgh.  

Deze rekening is overeenkomstig de vermelde 
onder # 31 folio 64. Er is nu een tekort van ƒ 110-
10-2. 
Is gesloten ten overstaan van schout en 
gezworenen op 22-6-1729. 
 
33 72 13-3-1736 
Rekening overeenkomstig de voorstaande # 32, nu 
geconsenteert op 29-2-1732. Het tekort is nu 
opgelopen tot ƒ 1128-6-2.  
Gedaan ten overstaan van Harmen Nederburgh 
(schout), Cornelis Fredericxe Ceesjebreur, Claas 
Rutten, Ary de Groot en Jan Zijbrande, 
gezworenen, demptis Cornelis van Hessel, Eybert 
Ceesjebreur en Pouwelis Claase, op 13-61736 en 
was getekend door genoemde bestuurders. 
 
34 76 13-3-1736 
Rekening van de ordinaire verponding 1732 over 
BG door de gadermeester Harmen Nederburgh 
(schout van BG). Is in hoofdlijnen overeenkomstig 
voorstaande akte 31 folio 64, maar de 
verpondingbedragen zijn hoger omdat nu ƒ 3-8-10 
per morgen in rekening wordt gebracht. Het 
uiteindelijke tekort bedraagt hier ƒ 994-6-10. 
Deze rekening is gesloten ten overstaan van 
Harmen Nederburgh (schout), Cornelis Fredricxe 
Ceesjebreur, Claas Rutten, Ary de Groot en Jan 
Sijbrande (gezworenen van HA en BG) demptis 
Cornelis van Hessel, Eybert A. Ceesjebreur en 
Pouwelis Claase, op 13-3-1736 en was getekend 
door de genoemde bestuurders. 
 
35 80 13-3-1736 
Rekening van de extra-ordinaire 200e penning 
over de landen en de 100e penning over de huizen 
als anders te BG, geconsenteerd 29-2-1732 door 
de gadermeester Harmen Nederburgh. 
Is overeenkomstig de voorstaande akte 31 folio 64 
met nu per morgen een bedrag van ƒ 1-14-5. Hier 
is nu het tekort ƒ 1128-6-2.  
Deze rekening is gesloten ten overstaan van 
Harmen Nederburgh, Cornelis Fredricxe 
Ceesjebreur, Claas Rotten, Ary de Groot en Jan 
Zijbrande (gezworenen van HA en BG), demptis 
Cornelis van Hessel, Eybert A. Ceesjebreur en 
Pouwelis Claase op 13-3-1736. Was getekend door 
de genoemde bestuurders. 
 
36 84 8-1-1737 
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Rekening van de extra-ordinaire200e penning over 
de landen en de 100e penning over de huizen als 
anders te BG geconsenteerd 6-2-1734 door de 
gadermeester Harmen Nederburgh. 
Is overeenkomstig de voorstaande akte 31 fol. 64 
met nu per morgen een bedrag van ƒ 1-14-5. Hier 
is nu het tekort ƒ 1265-7-14. Deze rekening is 
gesloten ten overstaan van Harmen Nederburgh 
(schout), Eybert Aryensz Ceesjebreur, Cornelis 
Fredricxe, Claas Rutten, Ary de Groot, Pouwelis 
Claase en Jan Zijbrande (gezworenen van HA en 
BG) dempto Cornelis van Hessel op 8-1-1737. 
 
37 88 19-3-1737 
Rekening van de ordinaire verponding 1734 over 
BG. Gadermeester was Maarten Buyensz.  
Is overeenkomstig voorstaande akte # 34 folio 76. 
Ook hier is het bedrag per morgen ƒ 3-8-10. Het 
tekort is nu opgelopen tot ƒ 1195-7-10. Gesloten 
ten overstaan van Cornelis van Hessel, Cornelis 
Fredricxe Ceesjebreur, Cornelis Verduyn, Claas 
Rutten, Ary de Groot, Leendert Boeket en Jan 
Sijbrande (gezworenen van HA en BG) dempto 
Harmen Nederburgh (schout) op 19-3-1731. 
 
38 92 14-3-1723 
Voorwaarden waarop aanbesteed zal worden het 
garen en collecteren van de 100e en 200e penning 
over de landen van BG, geconsenteerd 21-1-1723. 
Komt in principe overeen met het  vermelde op 
folio 58. Het laagste bod werd uitgebracht door de 
secretaris Van Gilst met ƒ 81-0-0. Na de opveiling 
wordt het voor ƒ 80-0-0 toegewezen aan de 
schout. Zijn borgen zijn: Pleter Jansz Schenk en 
Cornelis de Jongh. Is gedaan op 14-3-1723 door de 
schout en gezworenen dempto Joh. Blocq. 
 
39 94 6-3-1724 
Overeenkomstig voorstaande akte # 38 folio 92, 
nu geconsenteerd op 4-1-1724. Het minste bod 
werd uitgebracht door de secretaris Van Gilst met 
ƒ 101-0-0, maar bij de opveiling valt het toe aan 
Harmen Nederburgh met ƒ 100-0-0. Zijn borgen 
zijn Eybert Ariense Keesebreur en Cornelis de 
Jongh. Gedaan ten overstaan van de schout en 
alle gezworenen dempto Cornelis Zijbrande op 6-
3-1724. 
 
40 96 11-4-1735 

Voorwaarden voor het aanbesteden van het garen 
en collecteren van de ordinaire verponding over 
BG voor het jaar 1734. Dit overeenkomstig de 
voorwaarden en bedragen als in 1733. Is 
aangenomen voor ƒ 99-0-0 wat tevens het minste 
bod was. De naam van de aannemer is niet 
vermeld, wel van zijn borgen, nl. Tonis Blanken en 
Gerrit Buyensz. Was gedaan door de schout en 
alle gezworenen op 11-4-1735. 
 
41 98 21-3-1734 
Komt overeen met akte #38 folio 92, maar nu 
geconsenteerd op 6-2-1734. Het minste bod was ƒ 
150-0-0 gedaan door de secretaris. Bij de opveiling 
heeft de schout het aangenomen voor ƒ 80-0-0. 
Zijn borgen waren: Cornelis Verduyn en Melis 
Dircxsz. Is gedaan ten overstaan van Harmen 
Nederburgh (schout) en de gezworenen op 21-3-
1734. 
 
42 100 --- (niet gedateerd) 
Korte staat van het tekort in de rekeningen van de 
100e en 200e penning over BG: 
- rekening geconsenteerd 4- 1-1724: ƒ 110-10-2;  
- 5-1-1725: ƒ 126-19-8;  
- 1-1-1726: ƒ 117-11-6;  
- 8- 1-1727: ƒ 117-11-6;  
- 20-2-1728 ƒ 117-11-6;  
- 24-3-1729: ƒ 129-10-2; 
- 25-2-1730: ƒ 109-5-2; 
- 17- 2-1731: ƒ 138-19 -8; 
- rekening op de ordinaris verponding 1732: ƒ 26- 
8-2; 
- extra-ordinaris verponding 29- 2-1732: ƒ 133-19- 
8. 
 
43 102 --- (niet gedateerd) 
Korte staat van het tekort in de rekeningen van de 
100e en 200e penning over BG: 
- item extra-ordinaireverponding geconsenteerd 
13-2-1733, tekort ƒ 130-19-8; 
- item ordinaire verponding 1733 schoot over ƒ 1-
12-6; 
- item extra-ordinaire geconsenteerd 6-2-1734 
tekort ƒ 7-14-10; 
- item ordinaire verponding 1734 schoot over ƒ 70-
0-4. 
Het tekort is: ƒ 67-1-8. 
In dorso staat o.a. nog: het tekort sedert 1724 tot 
1732 is ƒ 1129-6-2. 
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44 104 21-8-1735 
Voorwaarden waarop de schout en gezworenen 
van HA en BG aanbesteden het garen van de 
binnenlandse omslag en het kavelgeld over 1734, 
over alle landen, uitgezonderd de morgentalen 
welke bij speciale contracten vrij zijn van de 
binnenlandse omslagen. 
De gadermeester zal garen ƒ 0-9-1 per morgen, nl. 
6 stv. voor het ordinaire kavelgeld en 3 stv. voor 
de binnenlandse omslag. Verder de quotisatie op 
de huizen of families waarvan door schout en 
gezworenen een lijst zal worden over geleverd, 
aan welke de qequotiseerden mogen korten 
hetgeen zij van hun land in de binnenlandse 
omslag zullen moeten betalen. 
De aannemer moet de binnenlandse omslag naast 
de quotisatie op de huisgezinnen innen binnen 3 
maanden en het kavelgeld voor 1-9-1735, welk 
laatste geld hij aan de penning–meester van de 
Krimpenerwaard moet geven. De hierbij eventueel 
ontstane schaden komen ten laste van de 
aannemer en diens borgen. 
De restanten, na expiratie van de termijn, komen 
ten laste van de aannemer en diens borgen, en 
worden uitgelegd door de schout op diens dubbel 
gewin. De aannemer zal gelijke recht mogen 
gebruiken. 
De aannemer zal na de termijn op de eerste 
aanmaning van schout en gezworenen gereed 
moeten zijn om zijn rekening te doen, die schout 
en gezworenen zullen vaststellen. Bij mankement 
zullen de eventuele kosten vallen op de aannemer 
en diens borgen bij parate executie. 
Als de aannemer dan niet alle voorvermelde 
schulden zal hebben voldaan, worden die door de 
schout uitgelegd op dubbel gewin van de 
aannemer en diens borgen. 
Voordat de aannemer de niet betaalde gelden 
uitlegt, zal deze de personen tweemaal moeten 
waarschuwen met eer, van tweemaal 24 uur. 
De aannemer moet twee goede borgen stellen tot 
genoegen van schout en gezworenen. 
Is aangenomen door Pieter Smits om ƒ 79-0-0. Zijn 
borgen zijn: Claas Rutten en Adriaan van Gilst. 
Deze aanbesteding is gedaan door Harmen 
Nederburgh (schout), Cornelis Ceesjebreur, Geer 
Casteleyn, Claas Rutten, Ary de Groot, Pouwelis 
Claase en Jan Zijbranden (gezworenen) van HA en 
BG, dempto Groenevelt, op 21-8-1735. 

 
45 106v  
Genegotieerde kapitalen: 
- 245-15-0 afgelost R 11-5-1735 folio 8 
- 1000-0-0 afgelost 270-0-0 R 11-5-1736 folio 10  
 afgelost 726-0-0 R 1737 folio 9 
- 500-0-0  afgelost ---- R 1777 folio 9v 
- 4500-0-0 afgelost R 11-5-1733 folio 8 
- 2500-0-0 afgelost 2224-0-0 R 11-5-1734 folio 20 
- 2000-0-0 afgelost R 11-5-1736 folio 9v 
- 10745-15-0 
Terzijde staat: qt. aflossinghe wanneer 
opgehouden. 
Rekening 3-5-1725 is 10 st. omgeslagen tot 
aflossing van de kapitalen. 
In de rekening 1726 is verantwoord f 1137,- 
11-5-1729 folio 17 ƒ 63,-, ƒ 1200,- 
In de R 11-5-1733 afgelost ƒ 4500,- vid. verponding 
folio 2 en 9 
11-5-1734 afgelost ƒ 2274,- vid. folio 20 
11-5-1735 afgelost ƒ 245-15-0 vid. folio 8 
ƒ 226,- vid. folio 9 
11-5-1736 afgelost ƒ 20OO,- vid. folio 9v 
ƒ 274,- --- folio 10 
11-5-1737 afgelost ƒ 726,- vid. folio 9 
ƒ 500,- --- folio 9v 
ƒ 10745-15-0. 
 
46 107 2-12-1733 
Contract tussen BG, Haastrecht en de westzijde 
van de Vlist, wegens de sluitbomen en 
passagiegeld van de Vlisterweg of zandpad. 
De respectivelijke regenten van Haastrecht, BG en 
de westzijde van de Vlist uit naam van henzelf en 
de absente regenten zijn overeengekomen in 
verband met het stellen, onderhouden en 
genieten van de pene komende van de rijtuigen 
welke hun slagbomen passeren, staande op de 
brug over de Vlist en de sluitbomen die nu staan, 
of in de toekomst komen te staan op hun 
waterkeringen of zandpad langs Haastrecht, de 
westzijde van de Vlist en te BG tot de voornoemde 
brug toe, en wel als volgt: 
- Er zal worden gesteld een sluitboom bij de 
Bachtenaarsbrug, welke boom gemeen zal worden 
onderhouden, nl. voor de helft door BG, voor 1/4 
door Haastrecht en voor 1/4 door de westzijde 
van de Vlist. 
- De sluitbomen die nu staan op de brug over het 
waterschap van de Vlist, welke bij Haastrecht 
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gemeen zal worden onderhouden en voor 
zodanige portie als hier voren ten opzichte van de 
te stellen sluitboom bij de Bachtenaarsmolen is 
gemeld. 
- Dat een ieder welke met zijn rijtuig over die brug 
rijdt en het zandpad langs de westzijde van de 
Vlist, Haastrecht en BG wil gebruiken moet 
betalen voor een paard 1 stv., voor de wagen of 
chaise met een paard 2 stv., voor een wagen of 
chaise met 2 paarden 3 stv. en van een wagen of 
rijtuig meer dan met 2 paarden bespannen nog 
voor elk paard meer 1 stv. 
- Vrij hiervan zijn de dijkgraaf en de 
hoogheemraden met de secretaris van de 
Krimpenerwaard, benevens de kavelen, 
penningmeester en bode van de Krimpenerwaard. 
Verder zijn vrij, zover het aangaat de boom op de 
brug, liggende in het waterschap van de Vlist, die 
van de noordzijde van de Vlist en zover het 
aangaat de twee verdere sluitbomen bij 
Haastrecht en bij de Bachtenaarbrug, zullen die 
van de westzijde van de Vlist de helft van 
voorvermelde moeten voldoen. Ook zullen die van 
de westzijde van de Vlist hun beesten vrij mogen 
drijven zonder iets aan de sluitboom te behoeven 
te betalen. 
- In het geheel zullen alle ingelanden en 
ingezetenen van de westzijde van de Vlist, 
Haastrecht en BG en de andere ingelanden voor 
zover die hooi, beesten, hennep, mest, aarde of 
enig andere materialen etc. welke tot de bouwerij 
behoort voor hun land of huis aan het zandpad 
gelegen, moeten brengen of halen. Hieronder is 
begrepen het beslaan van de paarden. 
- Alle personen welke aan een van de gemelde 
sluitbomen betaald hebben, zullen vrij zijn de 
twee andere te passeren zonder betaling. 
- Niemand mag die weg passeren met pak- of 
andere zwaar geladen wagens of beesten drijven 
(als koeien, varkens, schapen). Een wagen met vis 
beladen zal worden toegelaten mits betalende 6 
stv. 
- De revenuen hiervan komende zullen worden 
genoten door BG (voor 1/2), door Haastrecht 
(voor 1/4) en de westzijde van de Vlist (voor 1/4). 
Actum bij Louis de Groet (baljuw van 
Schoonhoven en de landen van Blois) als schout, 
Cornelis van Rijn, Cornelis Eyndoven 
(burgemeester) en Evert Verhaar (waarsman van 
Haastrecht). Nog Bartholomeus de Bruyn (raad en 

vroedschap van Schoonhoven als bugemeester) en 
Cornelis Verduyn (gezworen) van BG en nog de 
baljuw Louis de Groet als schout, Cornelis Aartsz 
Ruytter (burgemeester) en Willen Aryensz van 
Dam (schepenen van de westzijde van de Vlist), 2-
12-1733. Daarna volgden de handtekeningen. 
 
47 109 --- ( niet gedateerd) 
De waarsmannen van HA en BG (met goedvinden 
van het gerecht van HA en BG) enerzijds en 
Leendert Kok, Daniel Kok, Ary van der Linden 
gehuwd met Willemyna Kok en Huyg Kok, 
kinderen en erfgenamen van Wouter Huygen Kok 
anderzijds zijn overeengekomen in verband met 
het maken en onderhouden van de Dijklaan, het 
volgende: 
- Door de waarsluiden moet worden gemaakt en 
onderhouden de Dijklaan, te weten het zandpad 
gelegen in het midden van die laan; dit met harde 
aarde en zand als het het beste zal bevonden 
worden.  
- Die aarde mag gehaald worden uit de kanten van 
deze Dijklaan, maar die kanten moeten weer door 
de waarsluiden vol gebaggerd worden. 
- Ten anderen moeten zij te allen tijden de 
Dijklaan wederom vierkanten en de sloten aan 
weerszijden van de laan te maken en te 
onderhouden zoals het behoort. Verder moeten 
zij de opslag aan weerskanten van die laan 
opruimen en harken.  
- Indien zij in gebreke blijven de Dijklaan te 
vierkanten en op de slagweg te harken en op te 
ruimen, dan zullen de waarsluiden dat doen te 
hunner resten.  
- Verder moeten zij alle stoven staande aan de 
oostzijde van die laan in de grond afhakken en 
opruimen. 
 
48 111 --- niet gedateerd) 
Eed van waarsluiden. 
De waarsluiden van HA,BG en Ammerstol zullen 
zweren aan de heer, dat zij het ambacht getrouw 
zullen dienen en opzicht te nemen op de molens, 
sluizen, raden, bruggen en alle andere 
ambachtswerken en deze in de meest oirbare 
staat te houden en dit alles ter minsten kosten. 
Zij zullen geen belangrijke werken aanbesteden en 
doen maken zonder consent van de heer van HA 
en BG of zijn gecommitteerde. 
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Voorts alles te doen dat een getrouw waarsman 
gehouden is te doen. 
In dorso staat: aan haar moet ook voorgelezen 
worden de resolutie, genomen 29-6-1734. 
 
49 113 23-9-1693 
Uittreksel uit de resolutie van de staten van 
Holland. 
Gelezen het rekest van schout en gezworenen van 
BG, dat hun kerk geen goederen of effecten heeft 
om de gewone lasten van de kerk te betalen en 
dat de jaarlijkse kosten van de reparaties van de 
kerk, school- en predikanthuis en het traktement 
van de schoolmeester, vroedvrouw en andere 
binnenlandse lasten bij hun voorzaten van alle 
oude tijden jaarlijks waren gevonden bij de 
binnenlandse omslag, zoals het in de naburige 
dorpen ook wordt gedaan.  
En dat over alle landen en morgentalen te BG 
benevens de huizen, personen toebehorende, 
uitgezonderd over de morgentalen toebehorende 
de burgers en ingezetenen welke wonen in 
Schoonhoven.  
Mede zijn uitgezonderd de morgentalen 
toekomende de ingezetenen wonende te 
Ammerstol, die bij speciale contracen daarvan 
bevrijd zijn. 
Zij waren genoodzaakt enige gelden te negotiëren 
om hun kerk te herstellen, welke met de grote 
orkaan op 1 augustus 1674 zeer was beschadigd 
en boven geheel was ingestort. Daardoor was de 
jaarlijkse omslag wat hoger geworden.  
En aangezien Leibergen heer van HA, wonende te 
Amsterdam, Joost Rasper van Renesse (wonende 
te Utrecht) en nog enige personen wonende te 
Stolwijk, nl. Cornelis Cornelisz Coolwijker, de 
weduwe van Jacob Gerritsz, de kinderen van 
Willem Huyberden en anderen  
beweerden dat de genoemde personele lasten 
over hun landen, als buitengezetenen, niet 
konden worden gebracht en zo weigerden de 
gemelde binnenlandse omslag over de landen te 
voldoen.  
Men verwacht nu dat alle buiten wonende 
ingelanden dit voorbeeld zullen volgen. Zodoende 
zijn veel moeiten, processen en kosten te 
verwachten. Dit tot nadeel van deze dorpen.  
Verzoeken daarom de binnenlandse omslag te 
mogen continueren zoals die vanouds gedaan is, 

zodat de buitenpersonen ook daarin zullen 
meebetalen.  
Wel zijn daarvan uitgezonderd de  ingezetenen die 
te Schoonhoven en te Ammerstol wonen en een 
eerder vermeld contract hebben. 
Verzoeken tevens om jaarlijks deze lasten te 
mogen vinden bij de nieuwe omslag over de 
huizen en families in de jurisdictie van BG zoals zij 
zullen bevinden of anders de bestuurders van 
Dordrecht, Gouda en Schoonhoven door de staten 
geauthoriseerd tot auditie van de rekening van BG 
finalijk zullen disponeren. 
De staten van Holland bepalen dat de 
gecomitteerden van de drie steden (die jaarlijks de 
rekeningen van BG controleren op 3 november) 
dit rekest zullen examineren en in overweging 
nemen.  
In de toekomst zal het afhoren van de rekening 
van BG op 3 mei worden gedaan. 
 
50 114v 19-12-1693 (een ander uittreksel 
genomen 
De burgemeester van Hardinxveld rapporteert de 
adviezen van de gecommitteerden ter voldoening 
van hun resolutie betreffende het voorstaande 
rekest (zie nr. 49).  
Om de geleende gelden nodig voor het herstel van 
de kerk (in verband met de grote orkaan van 1-9-
1674) te financieren waren de binnenlandse 
omslagen wat verhoogd. Hier volgt dan bijna het 
gehele voorvermelde rekest. 
In het vervolg zal de kerkrekening van BG mede 
worden gedaan ten overstaan van de 
gedeputeerden van de drie steden en wel op de 
zelfde tijd en plaats als de grote rekening van BG 
zal worden gedaan.  
Tevens zullen in die kerkrekeningen geen 
onkosten worden opgenomen die niet de kerk, 
het school- of predikantshuis betreffen, 
bijvoorbeeld de schoolmeester, vroedvrouw en 
andere dergelijke binnenlandse lasten; die lasten 
zullen worden geroyeerd. 
Dat verder de binnenlandse omslagen jaarlijks 
gedaan zullen worden volgens het oude gebruik 
en voor gemelde accoorden, Dat tot 
ondersteuning van de landen en vermindering van 
de binnenlandse omslag op de grafsteden en 
stoelen in de kerk, mitsgaders op alle de families 
in dat ambacht zal worden gegeven het recht in de 
ordonnantie en lijsten hierna afgedrukt. 
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51 116v --- ( niet gedateerd) 
De lijst bedoeld in # 50 volgt nu hier: 
- van alle graven in de kerk van BG, waarin binnen 
12 jaar niemand is begraven, moet de eigenaar 
betalen ƒ 1-0-0;  
- van alle graven waarvan het 12-jarig recht zal 
vervallen, moet binnen 6 weken ƒ 2-0-0 betaald 
worden;  
- vanaf heden moet voor het openen van een graf 
ƒ 3-0-0 betaald worden in plaats van 30 stv.;  
- van ieder lijk dat naar buiten BG vervoerd zal 
worden om begraven te worden, moet worden 
betaald ƒ 3-0-0;  
- voor kinderen beneden de 8 jaar behoeft slechts 
half geld betaald te worden;  
- bij het verkopen van een graf, moet de koper bij 
het ontvangen van de eigendom ƒ 2-0-0 betalen;  
- voor het begraven van een rotteling in een 
kerkgraf moet ƒ 3-0-0 worden betaald, voor een 
kind beneden de 8 jaar, half geld; 
- voor iedere zitplaats op een stoel in de 'buyk' van 
de kerk moet ƒ 1-4-1 per jaar betaald worden;  
- de kerkmeester moet jaarlijks alles 
verantwoorden en aan de gadermeester van de 
binnenlandse omslagen afdragen;  
- jaarlijks zal door schout en gerecht van BG 
getaxeerd worden het familiegeld (dit op hun 
eed); de laagste taxatie zal zijn ƒ 1-0-0 en de 
hoogste ƒ 6-0-0; het bedrag zullen de families 
mogen korten aan de binnenlandse omslag van 
hun landen welke zij in eigendom bezitten. 
 
52 19 25-10-1521 (kopie dd 31-10-1670) 
Mondeling accoord gesloten voor het Hof van 
Holland tussen de ambachtsheer van BG en de 
ingelanden over het stellen van electeurs, het 
verkiezen van waarsluiden, hun functie, doen van 
rekening ten overstaan van gedeputeerden van de 
steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven. 
Deze kopie omvat 16 vol beschreven bladzijden en 
betreft het aanstellen en de werkzaam–heden van 
de twee waarsluiden over BG.  
Omdat een overeenkomstige tekst is te vinden in 
mijn bronuitgaven van het klooster De Hem is een 
uittreksel van deze akte hier weggelaten. 
 
53 129 --- (niet gedateerd, maar volgens de 
aantekening in dorso dd 2-12-1733) 

Reglement voor de waarsluiden, vervat in een 
accoord gemaakt voor het Hof van Holland dd 25-
10-1521, waaruit blijkt dat de drie steden de 
rekening hebben gecontroleerd. 
3-11-1685 geen posten in de rekening aannemen;  
3-5-1700 "ten bij alvorens in de voor r. bijra 
geëxamineert”;  
3-5-1701 specificatie voor 1 april over te geven;  
3-5-1695 ordre op het doen van de kerkrekening;  
3-5-1713 kort gaarders van de verponding en 
kavelgeld;  
1727 waarsluiden verboeken verhoging van het 
gaarloon;  
1729 gereguleerd op ƒ 90,--;  
3-5-1696 folio 19 binnenlandse omslag hoe te 
doen (in de marge staat hier: kerkenraad 
ongesloten om het dispuut hoe de omslag te 
doen);  
1713 "cort verponding toe te vinden”;  
1696 "laesie kenkam. gedaan";  
In de rekening 1706 en andere dat Coen Smits, 
seylmakers en andere 5 prt. op de rekening wordt 
gekort;  
rekening 4-5-1714 art. 4: alle documenten op de 
"voor over genomen oen de heren van 
Schoonhoven", anders zullen de posten niet 
geleden worden;  
4-5-1705 gepersisteerd bij dat artikel;  
eerder op de voorrekening gezuiverd zullen 
moeten worden de betaling gedaan op de 
voorgemelde rekening;  
tot de rekening 4-5-1711 gepersisteerd. 
3-5-1718 gadermeester 4 zitdagen te houden in 
het jaar;  
3-5-1721 rekening kavelgeld voor 1 mei te doen;  
3-5-1724 100e en 200e penning sedert 1715 tot 
1724 in rekening gebracht;  
11-5-1719 gaarboeken om de twee jaar te 
produceren door de secretaris;  
in de rekening gedaan 11-5-1735 is verantwoord 
in de ontvangsten van de penningen van de 
Krimpenerwaard ƒ 60-0-0 wegens de Vlisterkade 
volgens contract;  
van de waarsman ƒ 125-2-0 voor hetgeen hij heeft 
ontvangen van de boom staande aan de Vlist;  
bij voorstaande is een stuk papier, eenzijdig 
beschreven en wel met:  
BG de oudste rekening ter secretarie van deze 
stad anno 1619;  
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resolutie Holland 23-9-1693 folio 426, 19-12-1693 
folio 572, tot het doen van de kerkenrekening van 
BG ten overstaan van gedeputeerden der steden 
Dordrecht, Gouda en Schoonhoven;  
de twee posten wegens vacatiën van schout, 7 
gezworenen en de bode wegens het schouwen 
van wateringen etc. zijn niet behoorlijk 
geliquideerd, daarom is geordonneerd zulks te 
doen en aan het hof van Schoonhoven kennis te 
geven;  

de secretaris is gelast de resoluties of apostillen 
op de rekening sedert 1700 gesteld in uw boek te 
colligeren, en de secretaris Snels daarover te 
schrijven, wat totnogtoe niet is gedaan. 
(In dorso staat (folio 130) verscheide 
aantekeningen van rot moeten uit de resoluties 
genomen tot BG. 
Onderaan staat nog: contract Vlisterkade in dato 
2-12-1733. 
 
  



 
 

54 131 morgentalen over BG (niet gedateerd) 
 
Tabel gereconstrueerd. 
Lans noteerde een tweede kolom met aantallen morgens. Deze tweede kolom is weggelaten; alleen 
afwijkende aantallen zijn onder NB opgenomen. 
 

Voornaam Patroniem Achternaam NB Nr Morgen Aanduiding 

--- --- ---  1 9-0-0 de boef 

Jan Willemsz Geer  2 11-0-0  

Huygh Dirksz   3 5-3-0 viertel 

Symon Dammensz   4 5-3-0 viertel 

Gijsbert Ariensz   5 11-0-0 t hoppeland 

Sijbrand Jansz   6 11-0-0 hofstede 

--- --- ---  7 11-0-0 cappelle weer 

Ary Bouwensz   8 7-0-0 weer 

Mees Willemsz   9 12-0-0  

--- --- --- afw. morgen (10-5-
96) 

10 11-0-0 broeder weer 

Gerrit Andriesz Pellen  11 7-3-0 weer 

--- --- Pellen  12 15-0-0 hofstede 

--- --- ---  13 14-3-0 't molenweer 

--- --- ---  14 5-0-0 de grote geer 

--- --- ---  15 4-3-0 de kleine geer 

Jan Dirksz Geer  16 8-0-0  

--- --- ---  18 13-0-0 de donck 

Cornelis Ariensz   19 6-3-0 weer 

--- --- Rossen  20 11-3-0 hofstede 

Dirk Fransz   21 7-0-0 hofstede 

--- --- Lommerden  22 7-0-0 hofstede 

Cornelis Hendriksz   23 11-0-0 hofstede 

Nelle Bouwensz   24 13-0-0  

Gijsbert Hendriksz   25 12-0-0  

Hendrik  Molenaar  26 7-0-0  

--- --- Taitters  27 7-0-0 land 

Reyers  Heuvel  28 11-0-0  

Pieter Jansz Heuvel  29 7-0-0  

Jacob Gerritsz   30 7-0-0 hofstede 

--- --- Hoed  31 10-0-0 hofstede 

--- --- ---  32 10-0-0 voogden viertel 

Wouter Ariensz   33 10-0-0 hofstede 

--- --- Poster  34 5-0-0 viertel 

Aart Dirksz   35 5-0-0 viertel 

Aart Claasz   36 5-0-0 viertel 

Claas  Baars  37 7-0-0 hofstede 

Cornelis Nannensz   38 9-1-50 hofstede 

--- --- ---  39 7-0-0 het hond 

Aart Jacobsz   40 11-0-0 hofstede 

--- --- ---  41 11-0-0 het heereland  

--- --- ---  42 10-0-0 het leen 
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--- --- ---  43 6-0-0 het hoppeland 

--- --- Batte  44 6-0-0 land 

Govert  Hoeff  45 12-0-0  

--- --- ---  46 45-0-0 't hofland 

--- --- ---  47 12-0-0 de oosterhoef 

--- --- ---  48 12-0-0 de westerhoef 

--- --- ---  49 18-0-0 de 3 uienels 

Gommen Aarden Koevoet  50 12-0-0 weer 

--- --- Koevoet  51 12-0-0 weer 

--- --- ---  52 12-0-0 stoofland 

--- --- Schrijver  53 8-3-0 weer 

Cornelis Gosensz   54 8-3-0 hofstede 

Huygh Dirksz   55 17-0-0 hofstede 

NI Luw ffleij 
(?) 

--- Burgen  56 9-3-0  

--- --- ---  57 7-3-0 t auters land 

Fredrik Jansz   58 5-3-0 viertel 

Ary Bouwensz   59 5-3-0 viertel 

Ary  Pielen  60 11-0-0 hofstede 

Symon Goossens   61 11-0-0 hofstede 

Symon Goossensz   62 5-3-0 viertel 

Willem Neelen   63 5-3-0 viertel 

Cornelis  Luyten  64 11-0-0 weer 

Aart  Bossen  65 10-0-0 hofstede 

Jan Pietersz Hel  66 13-3-0 hofstede 

 ---   67 5-3-0 viertel 

--- --- ---  68 7-3-0 negeerde vier 

Tijssen --- Heuvel  69 5-1-50  

Huygh Gerritsz   70 7-3-0  

Mees Joost   71 10-3-0 hofstede 

Willem Meertensz   72 6-3-0 hofstede 

Cornelis  Bosset  73 6-3-0 hofstede 

Jan Jaspersz   74 10-3-0 hofstede 

Jacob Willemsz   75 5-0-0 hofstede 

Aart Harmensz   76 5-0-0 hofstede 

--- --- Reenen  77 9-0-0 hofstede 

--- --- Danser  78 9-0-0  

Eioren   (meester) 79 5-3-0 hofstede 

Wouter Ariensz   80 11-0-0 hofstede 

Jan Florisz Capiteyn  81 13-0-0 hofstede 

--- --- Capiteyn afw. morgen (7-13-
0) 

82 7-3-0 hofstede 

Gijsbert Louwen   83 5-0-0 hofstede 

Floris Jansz   84 10-0-0 hofstede 

Cornelis Bouwensz   85 12-0-0 hofstede 

Brand Louwen   86 7-3-0 hofstede 

Willem Jansz Heuveltje  87 5-0-0  

Gerrit Jacobsz   88 10-0-0 hofstede 

--- --- Gassen  89 8-0-0 hofstede 
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Jacob Eert Dirksz   90 7-3-0 hofstede 

Jacob Dirksz   91 5-0-0 viertel 

Jacob  Verkerk  92 15-0-0 hofstede 

Claas Branden   93 7-3-0  

Joost Ariensz  afw. morgen (7-3-
1,5) 

94 7-3-0 hofstede 

Ary Willemsz   95 11-3-0 weer 

Pieter Japen   96 11-0-0 hofstede 

Aart Gijsbertsz   97 10-3-0 hofstede 

Harmen Dirksz   98 11-3-0 hofstede 

--- --- Santroyers  99 13-0-0  

--- --- ---  100 13-3-0 't hoekeland 

Willem Maartensz   101 5-0-0 viertel 

--- --- Stoelen  102 7-3-0 hofstede 

Jan Egbertsz   103 6-4-50 land 

Jacob Aartsz   104 6-4-50 hofstede 

Pieter Jansz   105 11-0-0 hofstede 

Willem  Hoeven  106 6-0-0  

--- --- ---  107 3-0-0 niewe wout 

Claas  Eerden  108 5-0-0 weer 

--- --- Ingens  109 7-0-0 hofstede 

Aart Jacobsz   110 8-0-0 hofstede 

Jacob Jansz Schouten (kinderen) 111 12-1-50  

Maarten Jansz   112 8-5-0 hofstede 

Maarten Dirksz   113 2-1-50 viertel 

Ary Gerritsz   --- 3-5-0 weer 

Maarten  Paalast (?) (kinderen) 114 29-0-0 met weer 

Jacob  Schouten (kinderen) 116 25-4-50  

Jan Tijssensz  (kinderen) --- 15-4-50  

Jan Gerritsz  (kinderen) 117 25-1-50  

Bartolomeus  Baas  --- 9-4-50  

--- --- ---  118 10-0-0 de kampen 

--- Florisz Koksz  119 5-0-0  

--- ---  (meester) 120 5-0-0 hofstede 

--- Tonisz ---  121 5-0-0 het koy weer 

Ary Aertsz   122 7-3-0 hofstede 

Gijsbert  Gieten  123 2-3-0 viertel 

Wouter Jan Dirksz   124 5-0-0  

Gerrit Gerritsz   125 10-3-0 hofstede 

Cornelis Sijbrandsz   126 10-3-0 hofstede 

Bastiaan Foppen   127 3-3-0 viertel 

Sijbrand Woutersz   128 10-3-0  

Ary Ariensz   129 7-0-0 weer 

Jan Aartsz   130 7-0-0 hofstede 

Reyer Nannensz   131 5-1-50 hofstede 

Ary ---   132 5-1-50 land 

Heija (?) Tonisz Bentens  17 5-1-50 land 

Willem ---   133 5-1-50 weer 

    134 1249-4-0 totaal 
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55 135 morgentalen over HA (niet gedateerd) 
 
Tabel gereconstrueerd. 
Lans noteerde een tweede kolom met aantallen morgens. Deze tweede kolom is weggelaten; alleen 
afwijkende aantallen zijn onder NB opgenomen. 
 

Voornaam Patroniem Achternaam NB Morgen Aanduiding 

    9-0-0 de geer 

   afw. morgen 4-0-50 5-0-0 den opwegh 

   afw. morgen 6-0- 0 8-0-0 Schoonhoven 

    5-0-0 de gerye 

Lambert Gerritsz  afw. morgen 5-3- 0 6-0-0 weer 

Marcus  --- afw. morgen 5-2- 0 9-0-0 weer 

Griet  Vormers afw. morgen 2-4-50 4-2-0 weer 

--- --- Wensen afw. morgen 2-2-50 6-3-0 weer 

   afw. morgen 9-3- 0 13-0-0 't rollenweer 

    15-0-0 de hoeff 

Antony Sijbrandsz   7-3-0 weer 

Ernst Gerritsz   7-3-0 weer 

Maerten  den Hels  6-0-0 viertel 

Leendert Sijbrandsz   6-0-0 weer 

    6-0-0 gasthuisviertel 

    12-0-0 crayenstein weer 

Lambert Gerritsz   6-0-0 weer 

Jacob Tomasz   6-0-0 viertel 

Evert Jan Claasz   12-0-0 weer 

    9-0-0 heilige geestweer 

Ary Bouwensz   7-3-0 weer 

Ary Bouwensz   10-3-0 weer 

Claas Barentsz   9-2-0 weer 

Claas Dirksz   14-0-0 weer 

Ary Woutersz   7-0-0 weer 

Ary Woutersz  of Steven Lakervelt 9-0-0 weer 

Floris   (meester) 9-0-0 weer 

--- --- Verwey  11-2-0 weer 

Wouter Nellen   14-4-0 hofstede 

Barent Gerritsz   14-3-0 weer 

--- --- Petten  7-0-0 viertel 

Maarten  Aerden  7-3-0 viertel 

    7-0-0 swanenviertel 

Symon  Koning  8-4-0 weer 

    4-0-0 hemse bogaard 

Louw Woutersz   17-0-0 weer 

--- --- Treuren  14-5-0 hofstede 

Symon  de Koning afw. morgen 19-4- 0 19-3-0 hofstede 

--- --- Romeyn  11-1-0 land 

Pieter Ary 
Leendertsz 

  10-4-50 hofstede 
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Cornelis Jacobsz   17-3-0 hofstede 

Ary  Boers  18-1-0 hofstede 

--- --- Clappen  20-0-0 hofstede 

Barent  den Boers  17-3-0 hofstede 

Gerrit  Bekken  18-2-0 hofstede 

Teunis Willemsz   19-0-0 weer 

Jacob Tomasz   10-0-0 viertel 

Dirk Eeuwoutsz   10-0-0 hofstede 

Dirk Fransz   10-0-0 viertel 

    10-0-0 alft... viertel 

    10-0-0 jeruzalemsviertel 

--- --- Hofesse  10-0-0 viertel 

--- --- Colijken  10-0-0 viertel 

--- --- Trompe  10-0-0 viertel 

Wouter Jaepen    10-0-0 viertel 

Gerrit Jaepen   afw. morgen 10-1-50 10-1-0 viertel 

Wouter Joosten   19-4-50 weer 

--- --- Colijken  20-2-0 hofstede 

Jacob Ariensz   20-0-0 hofstede 

Ary Cornelisz   13-0-0 hofstede 

Willem Pietersz   13-0-0 hofstede 

Cornelis Pietersz Blanker afw. morgen 14-1- 0 26-1-0 weer 

Symon Pietersz Baers  13-0-0 hofstede 

Jan Maartensz   13-0-0 hofstede 

Dirk Pietersz Baers  10-0-0 hofstede 

Gerrit Sijbrantsz   11-0-0 hofstede 

Claas  Geelvoet  12-5-0 hofstede 

Willem  den Haers  12-3-0 hofstede 

Dirk Gijsen   8-3-0 weer 

Michiel Claasz   10-0-0 hofstede 

Aert Jansz   13-0-0 hofstede 

Gerrit Huyensz   4-4-0 hofstede 

Willem  de Jongh  9-2-50 hofstede 

Pieter Houwensz   14-0-0 hofstede 

Dirk Hendriksz   8-0-0 hofstede 

Willem Michielsz   9-0-0 hofstede 

    26-0-0 Dopper nieuwwoud 

Maarten  Soete  2-0-0 viertel 

    4-3-0 het hooiweer 

    2-3-0 holsteynder 

Willem Paulusz    2-0-0 viertel 

Gerrit  ---  4-3-0 weer 

Reyn Dirksz   5-0-0 weer 

Tijs Jansz    5-0-0 viertel 

Jacob  Ros  2-3-0 viertel 

Claes Dirksz   3-4-50 viertel 

Claes  den Baers  3-4-50 weer 

--- --- Pellen  3-4-50 weer 

Cornelis  Baesen  3-4-50 weer 
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Huyg Jansz   4-3-0 weer 

Jacob  den Hoets  4-3-0 weer 

    4-3-0 weer 

Hendrik Gijsen   4-3-0 weer 

    3-0-0 arme viertel 

Geen  Casteleyn  3-0-0 viertel 

Jacob  den Boet  3-0-0 viertel 

Ary  de Groot  3-0-0 viertel 

Cornelis Nannensz    3-0-0 viertel 

Ary  de Groot  3-0-0 viertel 

Willem Jacobsz Bovenberg  4-0-0 viertel 

Cornelis  de Colijken  2-0-0 viertel 

Aeltsen Gerritsz Colijken  6-0-0 weer 

Jacob Frederiksz    3-0-0 viertel 

Jacob  de Soets  6-0-0 viertel 

Cornelis Nannensz    3-0-0 viertel 

Gerrit Pietersz Geer  3-4-50  

Ilse  Geer  4-4-50  

Wouter Ariensz Geer  4-2-0  

Dirk Reyniersz Geer  4-1-50  

Claes Aertsz Geer  4-1-50  

Jaepen  Geer (.ielen ouden) afw. 
morgen 4-1-50 

4-1-40  

Aert Jacobsz   2-3-0 viertel 

    2-3-0 stosse viertel 

    3-4-50 den heuvel 

Pieter Willemsz   3-4-50 viertel 

Veesen Jacobsz  (erfgenamen) 3-0-0  

Jan  Voordewint  3-0-0  

Leendert  Backer + Cornelis Grieke  7-3-0  

Cornelis  van Grieken  5-0-0  

Cornelis  van Grieken  2-3-0  

---  de Colycker  2-3-0  

Gerrit  Idee  5-0-0 weer 

Dirk  Keesjebreur (erfgenamen)  5-0-0  

Gerrit Louwen   6-0-0 weer 

     totaal 1035-3-0 

 
 
56 139 18-8-1735 
Brief aan mr. Jeromynus Kersseboom, secretaris te 
Dordrecht. Dito brief aan de secretaris van 
Schoonhoven. 
Dimaet (te Gouda) deelt mede dat de secretaris 
van BG hem heeft overgegeven de twee 
kerkerekeningen van BG over 1732 en 1733. Hij 
heeft die, volgens de resolutie op de laatste 
bijeenkomst genomen, geëxamineerd zoals in mijn 
schriftelijk rapport vermeld. 

Vanmorgen heeft hij met burgemeester Slicher 
daarover gesproken; hij keurt het goed. 
Verzoekt nu dit met Johan Gevaerts en Joh. van 
Neurenburgh Dok te examineren en hem hun 
resolutie te doen toekomen. Daarna zal hij met de 
heren van Schoonhoven hierover ook 
communiceren. 
Het komt hem voor dat de zaken aldaar tot 
bedaren komen. Hij hoopt dat de onrustige 
geesten tot rust zullen komen. 
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57 140 9-9-1735 
Brief aan mr. Jacob Snels, scretaris van Gouda, 
door J. Oostendorp te Schoonhoven. 
Hij heeft over de inhoud van de brief met het 
bijgaande rapport wegens de kerkrekeningen van 
BG met de burgemeesters Brouwer en Van 
Kempen (die bij de laatste rekening present 
waren) gesproken.  
Zij gaan volkomen akkoord met het rapport en 
conformeren zich aan de opmerkingen. 
 
58 142 28-9-1735 
Secretaris Van Gilst heeft persoonlijk de volgende 
toelichting gegeven. 
- Op de rekening 1732, dat de omslag zo hoog is in 
verband met het tekort op de verponding van ƒ 
1300-0-0. Dit tekort is ontstaan doordat de 
aanbesteding van de verponding sedert vele jaren 
niet aangepast is. 
- Van de rekening 1733, dat het overschot van ƒ 
1166-18-4 berust onder hun secretaris en schout, 
die tevoren aannemers bij de publieke 
aanbesteding van de verponding zijn geweest. 
Hieruit is het tekort te vinden. 
- Dat men geven een korte staat sedert het begin 
van de tekorten zal geven. 
- Dat op 21-8-1735 deze omslag reeds vastgesteld 
is op 3 stv./morgen. 
Hem is de kwitantie van koop (in de vorige 
aantekeningen vermeld) overgegeven, en 
schriftelijk de Nes (?), volgens aanschrijving van de 
gecommitteerden van de steden. 
 
59 144 ---- ( niet gedateerd) 
Schriftelijk rapport inzake het opnemen van de 
kerkrekeningen over BG anno 1732 en 1733. 
Hierover is gecommuniceerd met de heren van 
Dordrecht en Schoonhoven en door hen 
goedgekeurd als blijkt uit voorstaande brieven. 
Op 5-8-1735 had secretaris Van Gilst volgens de 
resolutie van 11-5-1735 aan mij gegeven een 
kopie van de kerkrekening over de jaren 1732 en 
1733. 
Item zijn antwoord op de memorie die ik aan Van 
Gilst had gegeven, met enige opmerkingen op de 
kerkrekening van de jaren 1729,1730 en 1731. 
Hiermee heb ik genoegen genomen. 
Geëxhibeert enige kwitanties van betaalde 100e 
en 200e penning van kapitalen ten laste van de 

kerk geleend, nl. over de jaren 1701,1703 t/m 
1707, 1712, 1713, 1714. 
Mij verder geïnformeerd, dat de 100e penning die 
in de rekening van 1715 en 1716 in de uitgaven 
waren gebracht, in het comptoir-generaal niet zijn 
betaald. In de rekening over 1733 zijn die 
bedragen weer als ontvangsten opgenomen. 
De som van ƒ 72-0-0 wegens de 100e penning over 
1717, berust onder Pieter Jansz Schenk, en moet 
in de volgende rekening over 1734 ook in de 
ontvangsten worden verantwoord. 
Dit was veroorzaakt, doordat schout en gerecht 
een verklaring hadden gegeven, dat de kerk de 
kapitalen waarvoor de 100e penning betaald moet 
worden afgelost zou hebben, etc. 
Volgen de opmerkingen over de kerkrekening van 
1732 en die van 1733 met soortgelijke op- en 
aanmerkingen. 
60 146 10-9-1735 
Een brief van Dimaet aan de secretaris van BG. 
Hij had nagezien de kerkrekening over de jaren 
1732 en 1733, waaruit bleek dat het overschot 
van het vorige jaar in de rekening van het volgend 
jaar behoorlijk was verantwoord. Stelt vast dat de 
uitgaven met kwitanties zijn bewezen. 
Daar het overschot van de laatste rekening ƒ 
11606-18-4 bedraagt, wil hij weten of er enig werk 
van belang gedaan moet worden, waartoe dan die 
gelden gebruikt kunnen worden. Verder de vraag 
waar dat overschot zal blijven berusten. 
 
61 146v 30-9-1735 Gouda 
De schrijver van deze brief neemt aan dat de 
ontvanger zijn antwoord op voorstaande brief 
heeft ontvangen. Hij is verwonderd geen 
antwoord daarop te krijgen.  
Stelt nu. dat hij deze zaak niet uitvoert als 
particulier, maar als speciaal daartoe verzocht 
zijnde door de gecommitteerden van de drie 
steden, en verwacht dan ook ten spoedigste 
antwoord. 
Stelt verder dat de steden de omslag over 1734 
niet groter willen hebben dan 2 stv/m. 
 
62 147 --- ( niet gedateerd) 
Memorie inzake de kerkrekening van BG 1729. 
In deze rekening is in ontvang gebracht het 
overschot van de rekening over 1728. 
De vertering van drossaarts dienaars is niet egaal. 
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Antwoord: het ene jaar komen er meer dan in een 
ander jaar. 
Schrijfloon secretaris ƒ 1-0-0 meer dan in 1728. 
Antwoord: het ene jaar is de rekening 
omvangrijker dan het andere jaar. 
Collecte van de gadermeester niet egaal. 
Antwoord: wordt publiek besteed, zodat het elk 
jaar anders is. 
Idem 1730 
12-jarig recht nihil. 
Het overschot van de rekening 1729 is ƒ 470-17-
10, is als ontvangst geboekt. 
Vacatiën van schout, gesworenen en secretaris 
zijn niet uitgetrokken. Evenwel het saldo gemaakt 
en omslag op 6 stv. gereguleerd. 
Antwoord: wat betreft de vacatie van schout en 
gezworenen en secretaris niet uitgetrokken, dat is 
omdat de schout daarvan aantekening houdt; hij 
zegt die kwijt te zijn. 
Overschot ƒ 677-10-4. 
Collecte gadermeester ƒ 50-0-1. 
Idem 1731. 
De meerder ontvang van 1730 is in ontvang 
gebracht. 
In uitgaaf gebracht voor het tekenen dat de 
landdrostdienaars zich hebben vertoond ƒ 11-16-0. 
Is in de vorige rekening niet gebracht. 
Antwoord: omdat zij tegenwoordig maandelijks 
komen en zich tonen. Hun plicht voldoen en van 
dorp tot dorp moeten aangeven en dat wordt 
aangetekend dat zij zich vertoond hebben. 
Zij krijgen voor iedere reis 3 stv., dus ƒ 1-16-0 bij 
de schout.  
Vacatiën schout, gezworenen en secretaris niet 
gebracht. 
Gadermeester collecte ƒ 49-0-0. 
Rekening gesloten, omslag 5 stv./m. 
Overschot ƒ 825-10-2. 
In dorso staat o.a.: "over te geven aan de heer 
Snels" en "exbib. den 9 aug. 1735". 
 
63 149 ---- ( niet gedateerd) 
Op de extra bijeenkomst 29-6-1734 is nagezien de 
rekening anno 1728 en 1729. 
De rekening anno 1730 en 1731 zijn gedaan door 
de schout etc. op 10-8-1734. 
De rekening anno 1732 moest gedaan worden op 
11-5-1735, maar is niet gereed geweest. Is 
goedgevonden dat door de secretaris Snels zou 

worden genomineerd. Voor 1018 (?) overzenden 
kopie van de rekening 1732 en 1733. 
In de rekening 1729 is voor ontvang gebracht het 
overschot van de rekening 1728. 
Vertering drossaardsdienaars niet egaal. 
Secretaris brief Nes: ƒ 1-0-0 meer dan 1728. 
Gaarmeester collecte niet egaal, waardoor? 
1730 
12-jarig recht nihil. 
Het overschot rekening 1729 is ƒ 470-17-10; in 
ontvang gebracht. 
Vacatiën van schout, gezworenen en secretaris 
niet uitgetrokken, evenwel het saldo gemaakt in 
omslag 6 stv., overschot ƒ 677-10-4. 
Collecte gadermeester ƒ 50-0-0. 
De meerdere ontvangsten van de rekening 1730 
werden wel verantwoord. 
In uitgave gebracht voor het tekenen dat de 
landdrostdienders zich hebben vertoond ƒ 1-16-0, 
in de vorige rekening niet bekend. 
Vacatiën schout, gezworenen en secretaris niet 
gebracht. 
Gadermeester collecte ƒ 49-0-0. 
Rekening gesloten, omslag 5 stv. 14 penningen. 
Overschot ƒ 825-10-2. 
 
64 150 17-5-1741 BG. 
Een brief van schout en gezworenen van HA en BG 
(door Pr, Smits, provinciaal secretaris met zijn 
laksluitzegel - pijl en boog -) aan mr. Jacob Snels 
(raad en pensionaris van Gouda). 
Antwoord op de ontvangen brief dd 14-5-1741 
waarbij Snels ons bericht, dat de drie steden het 
doen van onze ambachtsrekening enige weken 
hebben uitgesteld.  
Onze ambachtsheer en wij verwachten nu op de 
aanstaande Pinksterdagen ons te berichten wat 
onze heer gezegd heeft. 
 
65 152 --- (niet gedateerd) 
Resolutie te stellen achter de rekening gesloten 
30-5-1742. 
In verband met bedenkingen die gemaakt zijn op 
de declaratie van de secretaris (een voorschot op 
zijn gewoon salaris) en de vacatiën e.d. van 
schout, gezworenen, secretaris en bode op folio 
18 in de 9e uitgaaf gesteld, is het volgende 
besloten. 
In de toekomst zal de secretaris voor 
voorschotten, verdiend salaris (ordinair en extra-
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ordinair) een toeslag krijgen van ƒ 60-0-0. Dit 
bedrag mag alleen bij een speciale resolutie van 
de ambachtsheer en gezworenen verhoogd 
worden. 
Schout, gezworenen, secretaris en bode mogen 
voor hun vacatiën en besoignes niet meer 
declareren dan ƒ 250-0-0. 
Mr. Genard van Brandwijk (heer van 
Bleskensgraaf, raad en secretaris van Gouda) 
rapporteert wat hij heeft verricht in verband met 
het perfectioneren van de bewuste gaderboeken 
en de besognes die hij daarmee heeft gehad met 
Leendart Backer en Maarten Buyense.  
Na bespreking is goedgevonden hem te bedanken 
voor zijn werk en het rapport te rapporteren. 
Daar nu eindelijk het (vermelde) werk ten einde is 
gebracht en door de secretaris geëxhibeerd de 
weerboeken over HA en BG, is goedgevonden de 
secretaris te gelasten die boeken in een 
behoorlijke staat te houden, om ze bij het doen 
van de rekening te vertonen. 
Te formeren een uittreksel (borderel) omvattende 
de morgentalen in ieder weer. 
Mondeling attenderen schout en gerecht erop, in 
verband met de toekomstige lasten van het 
molengeld, welke niet geconsigneerd kunnen 
worden van de eigenaren van de landerijen in 
verband met de belasting met schoordijken, 
moeten worden geabonneerd en gebracht 
worden op de werven en landen waar die dijken 
tegen het handvest zijn afgenomen. Wordt 
bepaald, alsvorens definitief te besluiten, dat 
schout en gerecht een lijst zullen formeren van 
alle landen die verkocht zijn met die gemelde last 
van schoordijken en hoeveel jaarlijks die ten 
achteren zijn, en die lijst geven aan de heer van 
Bleskensgraaf (secretaris van Gouda). 
Ter vermelding van kosten zullen alle schriftelijke 
verzoeken betreffende dit ambacht aan de 
gedeputeerden worden overhandigd om ter 
kennis te worden gebracht van de drie steden. 
De rekening van de binnenlandse omslag van 1740 
is gesloten. Is genoegen genomen met de 
toelichting. De lijst wegens de 15 morgen "remles" 
(?) (in de rekening folio 2 breder vermeld) is 
overgegeven. 
In verband met de binnenlandse kosten zal over 
het jaar 1741 omgeslagen worden 9 stv./morgen. 
 
66 154 --- (niet gedateerd) 

Op verzoek van schout en gerecht van BG is het 
tekort op de verponding onderzocht. 
11-4-1737 met hen nader gesproken; het tekort 
moet gevonden worden - niet op de oude manier, 
omdat het te groot is en te veel jaren zouden 
verlopen. Een extra-ordinaire omslag is veel beter 
en is het best te brengen in de ambachtsrekening, 
vooral daar nu alle leningen afgelost zijn en dus 
geen extra-ordinaire omslag met de zwarigheden. 
Heeft al executies van landen veroorzaakt. 
Ze zijn verzekerd dat geen van de ingelanden zich 
zal verzetten. 
Er is van de huizen minder gecollecteerd dan de 
omslag van financiën. Er schijnt alleen maar 
verhoging van de landen te zijn zonder huizen. Er 
zijn weinig ingelanden die alleen huizen hebben of 
ze hebben ook landen. 
Probleem: enige landen tot 18 morgen betalen de 
verponding onder Schoonhoven en zouden in de 
binnenlandse omslag bezwaard zijn. 
Er moet wat toegegeven worden om de rust in het 
ambacht te herstellen en dat in het vervolg op de 
oude voet zal worden waargenomen. 
 
67 155 --- (niet gedateerd] 
Toen op 11-5-1736 de ambachtsrekening over HA 
en BG gedaan werd, hebben schout en gerecht 
aan de gecommitteerden van de drie steden bij 
rekest te kennen gegeven, dat zij bij het doen van 
de rekening van de verponding, 100e en 200e 
penning grote sommen zijn te kort gekomen en 
overlegden een lijst daarvan. Dat deze tekorten al 
zo'n 60 à 70 jaar voorkomen. Zij stellen daarom 
voor een verhoging van de verponding op de 
landen. Doch dat is strijdig met de plakkaten. Zij 
weten geen ander middel. [In de marge staat: 
"waarschuwing 28-9-1690" en "3 pont voor 
collectloon te mogen omslaan, res. Holland 18-10-
1692".] Zij vragen om toestemming. 
Het rekest is gegeven aan secretaris Snels. Is 
onderzocht en bevonden: - dat, volgens de korte 
staat, de verponding over het ambacht is 
verhoogd of verlaagd nadat die publiekelijk waren 
aanbesteed en aangenomen, en het tekort 
jaarlijks omtrent 4 stv./m was. 
- dat dit praktijk is sedert 1664 t/m 1723. 
Secretaris Van Gilst deelde mede dat die voet bij 
buurtspraak was bepaald en nooit is er oppositie 
geweest. 
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Verder dat volgens zekere korte staat op de 
rekening van de 100e en 200e penning over BG 
sedert 1724 tot 1731 en de extra verponding van 
1732 beloopt ƒ 1128-6-2.  
Over de jaren 1733 en 1734 ter somma van ƒ 67-1-
8, samen ƒ 1195-7-10. Deze voorstaande cijfers 
zijn gecontroleerd. 
Nog een soortgelijke korte staat betreffende de 
rekeningen van de 100e en 200e penning over HA 
sedert 1725 tot 1731 en de ordinaire- en, extra-
ordinaire verponding over 1732, belopende 
tezamen ƒ 789-14-0. 
Item over de jaren 1733 en 1734 ter somme van ƒ 
191-7-2, dus tezamen ƒ 981-1-2. Ook dit is 
geverifieerd. 
Dit geeft met het bovenstaande een som van ƒ 
2176-8-12. 
Van Gilst stelt dat dit tekort veroorzaakt is omdat 
door het verkrijgen van de remissie van 5 jaar van 
de ordinaris verponding 1725 t/m 1729 en de 
extra-ordinaris verponding over de jaren 1726 t/m 
1730 de landen en tienden en niet de huizen 
hebben geprofiteert en het gerecht vervolgens het 
jaarlijks tekort op de landen niet hebben kunnen 
omslaan, omdat geen verponding werd betaald. 
 
68 157 ---(niet gedateerd) 
De secretaris van Gouda mr.Jacob Snels heeft 
gerapporteerd, dat aan de resolutie dd-5-1737 
moest worden voldaan, maar dat de schout en 
secretaris het kohier en gaderboek van de 
verponding over HA en BG voor die bepaalde tijd 
niet hadden overgegeven, maar wel op 7-3-1738 
een weerboek van de morgentalen, waaraachter 
uitgetrokken was hoeveel per morgen in de 
verponding werd betaald, maar dat dit in genen 
dele voldoende was om aan die resolutie te 
voldoen. Dit is de gecommitteerde ook gebleken. 
Hierdoor waren de schout en secretaris vervallen 
in de gestelde boeten. 
Hierover is gesproken en goedgevonden deze 
secretaris te bedanken voor zijn moeiten en 
rapport. Uit de brief aan de drie steden door 
schout en gerecht van BG bleek dat door ziekte 
van de schout het verlangde niet in orde was 
gekomen. De intentie van de gecommitterden 
strekt alleen om de rust in 't ambacht te herstellen 
en dat alles in goede orde zou worden voldaan. 
Is goedgevonden dat niettegenstaande de schout 
en secretaris de gemelde boete van ƒ 150-0-0 

schuldig waren, hun daarvoor bij provisie te 
dispenseren en hen alsnog te gelasten om het 
kohier of gaarboek, zoals bij de resolutie dd 11-5-
1715 bepaald, te formeren voor 1-11-1738 en te 
geven aan secretaris Snels. Dit op een boete van ƒ 
150-0-0 aan de armen van deze plaats en wel uit 
hun eigen beurs te betalen. 
Er mag geen tekort van de verponding in de 
rekening worden gebracht voordat aan deze 
resolutie is voldaan. 
 
69 157v --- (niet gedateerd) 
Is goedgevonden te renoveren de resolutie van 4-
5-1705 en 3-5-1706 en zo te verordonneren dat 
op de rekening die op het stadhuis te 
Schoonhoven wordt afgesloten, gezuiverd moet 
worden de betalingen gedaan op de voorgaande 
rekening. 
In de marge staat: secretaris Snels moet schout en 
secretaris van dit ambacht gelasten aan zijn ed. te 
geven kopie van die rekening en andere 
documenten. 
Is gedaan de rekening van de binnenlandse 
omslag anno 1736 en goedgekeurd. Verder is 
goedgevonden dat de rekening over 1737 zal 
gedaan worden op 11-5-1738.  
Volgt dan nog een lijstje welke rekeningen van 
welke jaren moeten worden overlegd (periode 
1735-1739). 
 
70 158 --- (niet gedateerd) 
Korte staat van de voorwaarden waarvoor de 
ordinaire en extra-ordinaire 100e en 200e penning 
over BG van de jaren 1735 zijn aanbesteed, 
alsmede de extra-ordinaire. van 1736. 
Extra-ordinaire 100e en 200e penning 
geconsenteerd 26-2-1735, aanbesteed voor ƒ 89-
0-0. 
Idem de ordinaire verponding 1735 voor 130-0-0. 
Idem de extra-ordinaire 100e en 200e penning 
geconsenteerd 12-1-1736, aanbesteed voor ƒ 120-
0-0. 
 
71 159 --- (niet gedateerd) 
Korte staat van de voorwaarden en 
aanbestedingen van de 100e en 200e penning 
over BG, waarvoor die jaarlijks zijn gegaard: 
Aanbesteed de extra-ordinaire 100e en 200e 
penning over BG geconsenteerd 4-1-1724 en 
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aangenomen door Harmen Nederburgh om ƒ 100-
0-0. 
Idem 5-1-1725 door dito om ƒ 120- 0-0. 
Idem 1-1-1726 door dito om ƒ 23-13-8. 
Idem 8-1-1727 door dito om ƒ 23-13-8. 
Idem ..-1-1728 door dito om ƒ 23-13-0. 
Idem 24-3-1729 door dito om ƒ 48-0-0. 
25-2-1730 aangenomen door de secretaris om ƒ 
29-0-0. 
Idem 17-2-1731 aangenomen bij de schout om ƒ 
125-0-0. 
Idem de ordinaire verponding 1732 aangenomen 
bij de schout om ƒ 140-0-0. 
Extra-ordinaire verponding geconsenteerd 29-2-
1732 aangenomen bij de schout om ƒ 120-0-0. 
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