Besluiten van het ambachtsbestuur
(dorpsbestuur) van Moordrecht 1778 - 1788 (ac
18 inv.nr. 2)
Regesten samengesteld door R. den Ouden

Ter inleiding
In het originele register van resoluties (besluiten) van het ambachtsbestuur zijn de vergaderingen met
potlood genummerd. Deze nummering is niet geheel correct; op zeker moment blijkt de
potloodnummering een verschil van twee punten ten opzichte van de nummering van de vergaderingen in
deze toegang (uittreksel) te bedragen.
Het is dus verstandig om in de originele bron niet zozeer op de potloodnummering te letten, maar wel op
de bladijzde (foliëring) en datering.
De besluiten binnen een vergadering zijn eveneens genummerd. Deze potloodnummering zal vermoedelijk
wel altijd overeenkomen met de nummering van de besluiten in het uittreksel.

1 -- 13-03-1778 (blz. 1r)
[1] Met machtiging van burgemeesters van
Rotterdam als ambachtsheren van Moordrecht
heeft notaris Justus van der Mey ten behoeve van
executrice mej. B.G. Muyters de erfenis van wijlen
Philippus Muyters, in leven schout van
Moordrecht, overgedragen aan schout en
ambachtsbewaarders, die op hun beurt de
erfgenamen een kwitantie hebben gegeven.
[2] Jan Ariensz Krijgsman, weduwe Jan Verkouter
en Dirk van den Toorn zal worden aangezegd dat
zij alleen mogen vervenen als zij volgend jaar hun
ongelden zullen afkopen.

[3] Genoemde personen mogen dit jaar vervenen.
ZIE: 13-03-1878 nr. 2

3 -- 24-03-1778 (blz. 1v)
[1] Zitdag ontvangst diverse belastinggelden
volgens kasboek dat 13 maart 1778 in gebruik is
genomen.
[2] Ondertekening lijsten (certificaten) van in 1733
gerenoveerde en afgebroken huizen en naar Den
Haag opgezonden.
[3] Ondertekening uitstel van betaling verponding
en liquidatie restant belasting 1777.

2 -- 18-03-1778 (blz. 1r)

4 -- 07-04-1778 (blz. 2r)

[1] Ary Bloet en Jan Bron hebben hun ongelden
afgekocht.

[1] Zitdag ontvangst diverse belastingen.

[2] Rapportage ontvangst lastgelden over 1777.

[2] Vaststelling datum publiek verhuren van enige
stukken grond.
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[3] Gecommitteerde Raden zal gevraagd worden
hoe zekere som afkoopgelden belegd dient te
worden.
[4] Kwitantie wegens overdracht belastinggelden
aan Den Haag is ontvangen.
ZIE: 24-03-1778 nr. 3

5 -- 20-04-1778 (blz. 2r)
[1] Ontvangst van huur van enige percelen over
1778.
[2] Zekere percelen voorheen gehuurd door A.
Visser en S. Verhoek worden nu verhuurd aan
Simon Verhoek.
[3] Ondertekening obligaties. Rente zal in Den
Haag worden geïncasseerd.

6 -- 28-04-1778 (blz. 2r-3r)
[1] Zitdag ontvangst diverse belastingen.
[2] Afkoopgelden dienen te worden belegd "ten
"comptoire generaal" van het gewest Holland.
ZIE: 07-04-1778 nr. 3
[3] De rekenkamer van de grafelijkheidsdomeinen
laat weten dat de pacht van de biertol na 9 jaar in
1780 afloopt. Verlenging dient zes maanden voor
die datum te worden aangevraagd. Voordeel voor
ambacht of officianten (ambtenaren) is
voorwaarde.
[4] Schout en ambachtsbewaarders van Gouderak
zijn ook bij de pacht betrokken; met hen zal
overleg gepleegd worden of verlenging raadzaam
is.
[5] De ontvangst van belastinggelden (verponding)
blijft achter bij de verschillende aanslagen;
onderzoek wordt ingesteld.

7 -- 07-05-1778 (blz. 3r)
[1] Betaling traktementen aan officianten
(ambtenaren).
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[2] Geldbelegging en betaling belastingen.

8 -- 07-05-1778 (blz. 3r)
[1] Verantwoording beleggingen. Stukken worden
opgeborgen.
[2] De schout van Zuid-Waddinxveen heeft
gevraagd om mee te werken aan de drooglegging
van de Zuidplas. Besloten wordt om hierover
overleg te voeren.

9 -- 02-06-1778 (blz. 3r)
[1] Over de drooglegging van de Zuidplas heeft
overleg plaatsgevonden tussen de schouten van
Zuid-Waddinxveen, Zevenhuizen, Nieuwerkerk a/d
IJssel en Moordrecht. Octrooi (machtiging) tot
drooglegging is reeds 30 juli 1700 gegeven.
Besloten is:
1. de ambachtsheren worden hierover om hun
oordeel gevraagd;
2. ieder zal voor zichzelf de zaak nader
overwegen;
3. archiefonderzoek te plegen om na te gaan of er
in het verleden reeds plannen voor een
droogmaking zijn gemaakt;
4. in geval het tot een droogmaking mocht komen
moeten de oude schepraderen worden gebruikt;
5. in juli zal men opnieuw bijeenkomen.
De schout zal een gesprek hebben met de
ambachtsheren van Rotterdam.
[2] Zitdag ontvanst belastinggelden.
[3] Pieter Visser c.q. zijn erfgenamen krijgen een
belastingvoordeel bij verkoop van hun land.
[4] Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland
hebben goedkeuring gegeven voor
werkzaamheden aan molens. Het werk is
uitbesteed aan Wiggert Bontekoe.

10 -- 23-06-1778 (blz. 4v)
[1] Ondertekening effecten te Gouda. De stukken
zijn opgeborgen.

Besluiten ambachtsbestuur Moordrecht 1778-1788

[2] Ondertekening effecten Rotterdam, Delft en
Den Haag.

11 -- 17-07-1778 (blz. 5r)
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staan tegen de huizen van de erven van weduwe
De Lange, een bij de stal van Becius en een bij het
huis van Simon van Jeveren.

13 -- 09-09-1778 (blz. 6v)

[1] Ontvangst belastinggelden.
[2] Effecten verantwoord en opgeborgen.

[1] Verantwoording rente; beleggingsbewijzen
opgeborgen.

[3] Ambachtsheren van Moordrecht hebben de
schout toestemming gegeven om bij te dragen in
de onkosten van de droogmaking van de Zuidplas
en van het maken van bestek en tekening daartoe.

[2] Aantekening verveende percelen (zitdag).

[4] Van de gehouden vergadering is het volgende
te melden:
1. In de archieven zijn geen stukken betreffende
de droogmaking van de Zuidplas gevonden.
2. De schouten kwamen onkostenregeling voor
bestek en tekening overeen.
3. Moordrecht draagt bij (bedrag vastgesteld door
ambachtsheren), mits Moordrechtse plas tegelijk
met de Zuidplas zal worden drooggelegd.
4. Nadere onkostenregeling voor bestek en
tekening droogmakerij en vergaderingen.
5. Voorlopige verdeling van de plassen over de
gemeenten vastgesteld.
6. De landmeters D. Smits (Schieland) en Vis
(Rijnland) zal worden verzocht het nodige
onderzoek te doen. Met Smits wordt een
financiële regeling getroffen.
7. Boers zal Vis benaderen.
ZIE: 02-06-1778 nr. 2

14 -- 22-09-1778 (blz. 6v)

[5] Onkosten van de vergadering door de vijf
ambachten betaald.

[1] Kwitantie wegens betalingen aan
hoogheemraadschap Schieland overgelegd.

12 -- 15-08-1778 (blz. 6r)

[2] Alle rekeningen over 1778 zijn voldaan.

[1] Aanwijzing dijkplichtigen.

16 -- 26-11-1778 (blz. 7v)

[2] Regeling verkoping bomen van het ambacht.

[1] Vermelding controle molenwerker Zuidplas.
Betaling aan aannemer Wiger Bontekoe.

[3] Besluit tot publicatie: er mag geen puin meer
achter de kerk gestort worden, wel op de
ambachtswerf.
[4] Kermiskramen mogen vanaf heden niet meer
op de dijk gplaatst worden. Er mogen er twee

[3] Verrekening belastingen met schout van
Noord-Waddinxveen.

[1] Jan de Langen c.q. de erven Johanna
Groenland weduwe Dirk de Langen zijn op grond
van de bamisschouw ten onrechte bekeurd;
kosten komen nu voor rekening van het ambacht.
[2] Aanvraag uitstel van betaling belasting aan
Gecommitteerde Raden gedaan.
[3] Zitdag ontvangst belastingen.
[4] Notities ontvangen van Kreet, schout van
Moerkapelle, en Smits, de landmeter, met opgave
van de grootte van de delen land die tot de
verschillende ambachten zullen behoren.

15 -- 21-11-1778 (blz. 7v)

[2] Verantwoording uit te betalen achterstallig
loon aan werklieden voor werkzaamheden in 1775
en 1776 gedeeltelijk volgens lijst van wijlen schout
Muyters met goedkeuring van dijkgraaf en
hoogheemraden van Schieland.
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17 -- 04-12-1778 (blz. 8r)
[1] Zitdag ontvangst belastingen.

18 -- 18-12-1778 (blz. 8v)
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geroepen. Schout en ambachtsbewaarders stellen
nadere voorwaarden voor verkoping vast,
inzonderheid inzake het zogenoemde "Grote
Huys" gelegen naast het huis van Martinus
Burgmeyer. De eigenaren van het huis hebben nog
een schuld aan het ambacht; deze moet vereffend
worden.

[1] Verantwoording uitbetaling over 1776.
ZIE: 26-11-1778 nr. 2

21 -- 02-03-1779 (blz. 10r)

19 -- 19-01-1779 (blz. 8v)

[1] Zitdag ontvangst belastingen.

[1] Zitdag ontvangst belastingen.
[2] De erven van Ary Schouten aanvaarden de
nagelaten effecten, maar wensen zich te
onttrekken aan de vaste lasten; schout en
ambachtsbewaarders treffen hiertegen
maatregelen.
[3] De schout van Zuid-Waddinxveen heeft per
brief laten weten dat landmeter Vis niet wil
samenwerken met Smits; het voorstel is om Smits
alleen te laten werken.
[4] De schout van Moerkapelle heeft per brief
voorgesteld om Smits te laten assisteren door een
zekere Jan Swart.
[5] Moordrecht heeft aan Nieuwerkerk en
Zevenhuizen voorgesteld niet Jan Swart, maar Van
Schaayk als assistent aan te trekken.
[6] Nieuwerkerk en Zevenhuizen hebben laten
weten de beslissing in deze zaak aan Smits zelf
over te laten.

[2] Vaststelling datum zitdag voor te ontvangen
lastgelden over geveende percelen in 1778. De
volgende personen mogen het vervenen alleen
continueren indien zij toezeggen dat zij voor 15
maart 1780 een afkoopsom zullen storten voor
belasting (ongelden): Eldert de Jong en Claas
Versluys, Pieter Goosense Rip, Leendert en Pieter
de Jong, Jan Romijn.
[3] Kleine veenboeren die niet al hun vaste lasten
kunnen dragen zullen worden aangemoedigd een
waarborgsom hiervoor te storten. Zij zullen dan
over dat bedrag rente ontvangen. Aris van
Leeuwen en Pieter Maas hebben in het verleden
reeds aldus gehandeld.
[4] In 1705 werd bepaald dat jaarlijks
overboekingen zouden plaatsvinden van
onroerende zaken op de juiste namen van de
eigenaren op straffe van een boete. Dit is slechts
enkele malen gebeurd. Volgende maand zal men
echter hierover vergaderen.

22 -- 15-03-1779 (blz. 11r)

[7] Moordrecht heeft daarop aan Moerkapelle
laten weten dat Smits niet alleen moet werken,
maar dat Vis en Van Schaayk moeten worden
aansteld, waarop Moerkapelle bericht dat Smits
zelf daarover zal beslissen en dat het plan in april
gereed zal zijn.

[1] Zitdag ontvangst afkoopgelden van weduwe
Jan Verkouter, Dirk van der Toorn, Jan Jansen
(Krijgsman) en Ary Krijgsman. Aan Gecomitteerde
Raden zal gevraagd worden hoe deze gelden
belegd moeten worden.

20 -- 09-02-1779 (blz. 9v)

[2] Genoemde personen hebben toegezegd aan
de gestelde voorwaarde te voldoen.
ZIE: 02-03-1779 nr. 2

[1] De erfgenamen van weduwe De Langen
hebben goederen verkocht. Enkele eigenaren,
onder wie Jan de Langen, zijn ter vergadering
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[3] Maarte Pieterse Rip heeft beloofd een
voorlopige waarborgsom te storten voor zijn
banwerken.
[4] Klaas van der Stam heeft toegezegd een
waarborsom voor zijn banwerken te storten.
[5] Lastgelden over verveende percelen over het
jaar 1778 in ontvangst genomen.
ZIE: 02-03-1779 nr. 2
[6] Inschrijving van personen die wensen te
vervenen heeft plaatsgevonden.
[7] Goedkeuring notulen.

23 -- 17 t/m 20-03-1779 (blz. 12r)
[1] Zitdagen gehouden ten behoeve van
overboeking onroerende zaken.
ZIE: 02-03-1779 nr. 4
[2] Huis nr. 178 staat sinds 1747 op de lijst van te
slopen huizen. Daar de sloop nog steeds niet heeft
plaatsgevonden, zal het nu van de lijst worden
geschrapt.

24 -- 05-04-1779 (blz. 12v)
[1] Verpachting dijk en viswater en aanbesteding
ambachtsbanwerken.

25 -- 26-04-1779 (blz. 12v)
[1] Zitdag ontvangst diverse belastinggelden.
[2] Kwitantie wegens restant belasting overgelegd.
[3] Ontvangst gelden van erfgenamen weduwe De
Lange.
ZIE: 09-02-1779 nr. 1
[4] Nadere toezegging Maarten Pieterse Rip
storting waarborgsom.
ZIE: 15-03-1779 nr. 3
[5] Goedkeuring notulen.
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26 -- 30-06-1779 (blz. 13r)
[1] De schout heeft de machtiging van
burgemeesters van Rotterdam ontvangen om mee
te dragen in de kosten van de drooglegging van de
Zuidplas.
[2] Voor volgende maand vergadering belegd van
schouten en ambachtsbewaarders van de
ambachten waartoe de Zuidplas behoort. Voor
Moordrecht zullen aan het overleg deelnemen de
schout, de ambachtsbewaarder Cornelis Zijtregtop
(bij absentie van deze de ambachtsbewaarder
Eldert de Jong) en de secretaris. Voorgesteld zal
worden om een ander plan voor dat van Smits te
laten opmaken door Van Schayk met enkele
assistenten.
[3] Besloten wordt om het standpunt in te nemen
dat in geval van droogmaking de afkoopgelden
van de verschillende ambachten niet
gecombineerd zullen worden. Verder dat de
Mallemolen niet zal worden gebruikt voor
droogmaking.
[4] Standpuntbepaling inzake de loop van een
vaart tussen Gouda en Rotterdam door de polder.

27 -- 09-07-1779 (blz. 13v)
[1] Verslag van vergadering schouten en
ambachtsbewaarders van de ambachten waartoe
de Zuidplas behoort.
1. Presidium van de volgende vergaderingen komt
toe aan het ambacht dat het grootste aandeel
heeft in de droogmaking.
2. De vergadering is van oordeel dat de kosten
volgens het plan van Smits te hoog zijn en niet
nauwkeurig.
3. Schout Boers (Zuid-Waddinxveen) legt een
bestekkaart en kostenraming over van Jan de
Swart; hij stelt ook dat gebruik moet worden
gemaakt van de oude schepradmolens en dat de
delen land die de ambachten krijgen zo recht
mogelijk moeten zijn.
4. In verband met de loop van de vaart Gouda Rotterdam is de locatie vastgesteld van een
boezem bij Moordrecht volgens voortstel van
Moordrecht en naar richtlijnen van Jan de Swart;
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het plan van Smits dienaangaande wordt
verworpen.
5. De loop van de vaart Gouda - Rotterdam wordt
volgens plan van Moordrecht na ampele
overweging nader vastgesteld.
6. Moordrecht geeft in overweging om vanwege
de hoge kosten droogmaking niet door te laten
gaan. Op voorstel van Nieuwerkerk en ZuidWaddinxveen zal Smits een nieuw plan opmaken
en daarbij gebruik maken van dat van De Swart.
7. Boers zal kopieën van kaart, plan en begroting
aan alle ambachten doen toekomen.
8. Het voorstel van Moordrecht om ook Van
Schaayk kaart, plan en begroting te laten opstellen
wordt van de hand gewezen.
9. De droogmaking zal door middel van
beleggingen worden gefinancierd.
10. Moordrecht wijst combinatie van de
afkoopgelden van de verschillende ambachten na
droogmaking van de hand.
11. De ambachten zullen opgave doen van kosten
die ze moeten maken ingevolge onteigening en
aankoop van land ten behoeve van droogmaking.
[2] Ambachtsheren van Moordrecht zullen in
kennis gesteld worden van gerezen conflict tussen
Moordrecht en het ambacht Broekhuizen inzake
het innen van de verpondingen.
[3] Aan Beatriks van der Geer, weduwe van Jacob
Ockhuyzen, wordt toestemming gegeven zeker
stuk land te vervenen.

28 -- 17 en 19-07-1779 (blz. 16v)
[1] Rapport inzake inspectie en landmeting.

29 -- 23-07-1779 (blz. 17r)
[1] Nadat is kennisgenomen van het nieuwe plan
van Smits en van de kaart van De Swart wordt
besloten om wegens te hoge kosten niet mee te
werken aan droogmaking van de Zuidplas. Indien
de andere ambachten wel tot droogmaking willen
overgaan zal contact worden opgenomen met de
ambachtsheren.
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[2] Overzicht van aan te kopen land ten behoeve
van de droogmaking en kostenberekening.
ZIE: 09-07-1779 nr. 1
[3] Nadere standpuntbepaling inzake de loop van
de vaart van Gouda naar Rotterdam in geval van
droogmaking.
[4] Besloten is om nooit ermee in te stemmen dat
de hoge molens tot baliemolens zullen worden
omgebouwd.

30 -- 13-08-1779 (blz. 18v)
[1] Zitdag ontvangst belastinggelden.
[2] Memorie inzake de plannen die door Smits en
van De Swart zijn opgesteld (afschrift ingelast).
Korte inhoud:
1. Moordrecht is het eens met de verdeling van de
districten (rechte stukken) en met het voornemen
om geen moderne watermolens te gebruiken.
2. Vermelding standpunt inzake de loop van de
vaart van Gouda naar Rotterdam.
3. Moordrecht zet vraagtekens bij een geplande
dijk bij Zevenhuizen.
4. Het verschepen van turf van de veenderijen
naar Moordrecht gaat langs een veel te grote
omweg.
5. Bij Moordrecht zullen huizen gesloopt moeten
worden voor de aan te leggen vaart.
6. Soortgelijke problemen doen zich voor wanneer
voor vaart een ander traject wordt gekozen.
7. Opsomming voordelen verbonden aan traject
van de vaart langs de Zeedijk.
8. Wegens de aanleg van de dijk worden de kosten
aanzienlijk hoger mede in verband met de aanleg
van duikers.
9. De plannen van Smits en De Swart dienen
nauwkeurig met elkaar te worden vergeleken.
Puntsgwijs wordt daartoe eerste aanzet gegeven:
Smits heeft diverse dijken, sloten, tochten, molens
en bruggen gepland en geeft voor elk werk
afzonderlijk een kostenraming. De Swart komt in
zijn plan gemiddeld genomen op aanmerkelijk
lagere kosten uit. Moordrecht is van mening dat in
het plan van Smits nog wel enige wijzingingen
dienen te worden aangebracht en dat zijn
kostenraming nog te laag is, maar dat desondanks
dit plan de voorkeur verdient. Echter buiten de
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zeer hoge kosten volgens de berekening van Smits
moeten nog aanzienlijke stukken niet verveende
grond worden overgenomen van eigenaren ten
behoeve van de droogmaking en bovendien
kunnen de kosten tijdens het werk nog verder
oplopen. Dit overwogen hebbende, afgezien nog
van het feit dat Moordrecht geen direct voordeel
van de droogmaking zal hebben, besluit
Moordrecht van medewerking aan de
droogmaking geheel en al af te zien en af te
wachten wat de verdere plannen van de andere
ambachten zijn.

31 -- 25-08-1779 (blz. 25v)
[1] Rapport van de vergadering op 14-07-1779 aan
de Donderdam.
Memorie 13-07-1779 voorgelezen.
Nieuwerkerk had eveneens memorie opgesteld
van gelijke strekking.
Zuid-Waddinxveen heeft een nieuwe
kostenraming laten opstellen.
Eerst wordt Smits gehoord over herzien plan,
kaart en kostenraming. De vaart is nu definitief
gepland langs de Zeedijk.
[2] Boers (Zuid-Waddinxveen) legt een
kostenraming over behorend bij later plan van Jan
de Swart dan diens bovengemeld plan. Alleen
Moordrecht plaatst hierbij een aantal kritische
kanttekeningen. Het plan zal worden bijgesteld en
gepreciseerd en in kopie aan alle ambachten
worden toegezonden.
[3] Kaart en plan van Smits zullen ook in kopie aan
alle ambachten worden verstrekt teneinde
hierover te kunnen overleggen met de
respectievelijke ambachtsheren en -vrouwen.
[4] Boers zal geen onkostenvergoeding voor het
jongste plan van Jan de Swart ontvangen van de
andere ambachten, omdat hij dit op eigen
initiatief heeft laten maken.
[5] Wanneer Smits de gevraagde kopieën zal
hebben vervaardigd, zal men met hem afrekenen.
[6] Moordrecht en Moerkapelle besluiten om
gezamenlijk met hun gemeenschappelijke
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ambachtsheren te beraadslagen wanneer de
kopieën zijn ontvangen.
[7] Moordrecht heeft ambachtsheer Cossert
bereid gevonden voor een gesprek.

32 -- 02-10-1779 (blz. 27r)
[1] Plan en kaart droogmaking Zuidplas ontvangen
met opmerkingen van Boers.
[2] De schout heeft Van Schaayk verzocht om plan,
kaart en kostenraming droogmaking Zuidplas op
te maken.
[3] Van Schaayk vraagt toestemming om bepaalde
werkzaamheden te mogen verrichten en om Ary
Prins (Moerkapelle) als assistent te mogen
aanstellen. Rekening wordt opgemaakt en
toestemming wordt gegeven.

33 -- 18-11-1779 (blz. 27v)
[1] Kaart van Van Schaayk is gereed en zal met de
andere ambachten besproken worden. Tevens zal
Moordreht bij die gelegenheid een aan te leggen
ringvaart ter sprake brengen en ook enkele aan te
leggen dijken.
[2] Argumenten voor het aanleggen van een
ringvaart en tegen het aanleggen van een vaart
door de polder. Indien men besluit om toch een
vaart door de polder aan te leggen, dan moet dit
bij voorkeur volgens de kaart van Van Schaayk
gebeuren, hoewel zijn kostenraming te laag is.
[3] Wensen inzake nog te vervenen stukken grond
en inzake eventueel aan te leggen kade. Onder
zekere voorwaarden is Moordrecht bereid om
deel te nemen aan de droogmaking van de
Zuidplas (kostenaspect weegt zeer zwaar) en om
hierover te spreken met de ambachtsheren.

34 -- 19-11-1779 (blz. 29r)
[1] (Vergadering van de vijf ambachten te
Moordrecht.)
Hendrik Arnold Kreek, schout en secretaris van
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Moerkapelle, zal de notulen maken van de
vergaderingen die gehouden worden ten behoeve
van droogmaking Zuidplas.

35 -- 29-02-1780 (blz. 29r)
[1] Inspectie van de Goudkade en de Essekade
door Smits en de schouten van Moordrecht en
Nieuwerkerk. Aan het hoogheemraadschap van
Schieland zal verslag gedaan worden.
[2] Besloten is dat de Moordrechtse watermolen
in bedrijf zal blijven.

36 -- 15-03-1780 (blz. 29v)
[1] Zitdag ontvangst afkoopgelden: Eldert de Jong
en Claas Versluys, Pieter Gosense Rip, Leendert en
Pieter Corte de Jong.
Ontvangst waarborggelden banwerk: Corn. Goos.
Een gedeelte van de gelden zal worden belegd.
[2] De volgende personen zal worden aangezegd
ongelden over 1781 af te kopen: Eldert de Jong,
Dirk en Krijna Bloed, Dirk van den Toorn, Dirk
Vroegrijk.
[3] Rapportage ontvangst lastgelden over 1779
[4] Aantekening van personen die verzocht
hebben te vervenen
[5] Goedkeuring notulen.

37 -- 25-04-1780 (blz. 30v)
[1] Zitdag ontvangst diverse belastingen.
[2] Brief van H. van Wijn, pensionaris van Gouda,
aan de pensionaris van Rotterdam (afschrift
ingelast): burgemeesters van Gouda stellen de
secretaris van Broekhuizen als belastingontvanger
in het ongelijk; hij kan alleen aanspraak doen
gelden op de premies als hij aan de gestelde
voorwaarden voldoet en het ontvangstloon ligt
contractueel vast.
ZIE: 09-07-1779 nr. 2
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38 -- 05-05-1780 (blz. 31r)
[1] Aan de ambtenaren is loon uitbetaald.
[2] Kascontrole.
[3] Brief ontvangen van A van der Hein, secretaris
van hoogheemraadschap Schieland (afschrift
ingelast): Gecommitteerde Raden wensen te
worden geinformeerd inzake eventuele regels die
gesteld zijn voor verkoop en transport van grond
van mindere kwaliteit die relatief zwaar belast is
met onderhoudswerken aan onvermogende
personen en de daarmee samenhangende
belasting van het ambacht.
[4] Brief aan A. van der Heim (afschrift ingelast):
1. Van oudsher draagt de grond van goede
kwaliteit de lasten van de grond van mindere
kwaliteit.
2. Het ambacht is ernstig benadeeld doordat velen
hun slechte grond met de lasten aan het ambacht
overdroegen of hun landerijen verwaarloosden.
3. Het kleiner geworden getal veen- en weilanden
is gewild, maar ook zeer ongelijk.
4. Transport van onroerend goed moet altijd vrij
van lasten zijn; men kon de lasten zeer bezwaarlijk
opbrengen, droeg stukken grond over aan het
ambacht en het ambacht kreeg een aanzienlijke
schuld.
5. Van het onderhoud van wegen, dijken en kaden
kan het volgende gezegd worden:
a. Veenboeren kopen hun ongelden af, de
banwerken echter vaak niet; ze zijn daartoe ook
niet verplicht. Gevolg: vergaande verwaarlozing en
het ambacht wordt er vaak mee bezwaard.
b. Veenboeren verkopen hun resterend land,
banwerken gaan in andere handen over met als
gevolg vergaande verwaarlozing.
c. Banwerken behorend bij afgegraven land
bezwaren vervolgens andere stukken grond.
d. Vele huiswerven na afbraak huizen vervielen
met bijbehorende banwerken aan het ambacht,
hetgeen een zware belasting betekende; gelden
die er niet voorwaren bestemd werden hier nu
voor aangewend.
e. Enkele malen zijn door schout Sonmans gelden
van landeigenaren voor onderhoud wegen belegd;
deze wegen bestaan met meer; restitutie gelden,
uitkering rentes.
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f. Verkoop en transport van zeker stuk grond met
veel banwerken heeft het ambacht verhinderd
aangezien geen waarborgsom werd gestort voor
onderhoud van wegen; tevens verhinderde het
ambacht de verkoop van een huis daar dit als
onderpand aangemerkt werd voor het onderhoud
van wegen van nu aan verplicht te stellen, maar
verzocht om een nadere verordening met
dergelijke strekking van het hoogheemraadschap.
6. Het ambacht vraagt het hoogheemraadschap
kennis te nemen van een memorie van Smits
inzake voorziening tegen wateroverlast van de
Gouwe.
7. Het ambacht vraagt goedkeuring om met
gelden van verkoop grond zijn schuld (zie boven 44) te delgen. 8. Waalswijk heeft namens het
ambacht aan het hoogheemraadschap laten
weten dat een aanvulling is gemaakt op de keur
op het schouwen i.v.m. de hoge waterstand; het
ambacht vraagt nu om spoedige goedkeuring;
ingelanden hebben er reeds mee ingestemd.
[5] De secretaris zal een verzoekschrift opstellen
inzake verwaarborging of afkoop van banwerken.
Een afschrift zal worden ingelast.
[6] Goedkeuring notulen.

39 -- 13-06-1780 (blz. 38r)
[1] Zitdag ontvangst belastinggelden.
[2] Besluit tot aankoop van obligaties genomen.
[3] Rente zal worden geïncasseerd (Gouda, Delft
en Rotterdam).

40 -- 29-06-1780 (blz. 36r)
[1] Brief ontvangen van Arn. Kreets , schout en
secretaris van Moerkapelle (afschrift ingelast):
voorstel datum vergadering van de vijf
ambachten; verzoek gewenste agenda aan
Moerkapelle voor te leggen.
[2] Bespreking brief Kreets; aantwoord opgesteld
(afschrift ingelast).
Gewenste agenda:
1. Men dient opgave te doen van de kosten van de
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opgestelde plannen voor droogmaking.
2. Ieder ambacht dient voor zichzelf vast te stellen
aan welk plan de voorkeur moet worden gegeven.
3. Vastgesteld moet worden waar de gelden voor
de droogmaking gevonden moeten worden.
4 (3). Broekhuizen, Broek, Thuyl en 't Weegje
worden boven het waterpeil gehouden door vier
van de vijf ambachten zonder enige
tegemoetkoming in de kosten. Het lijkt redelijk dat
niet Moordrecht deze heerlijkheden droog houdt,
wanneer alle molens voor de droogmaking van de
Zuidplas worden ingezet, maar Zuid-Waddinxveen.
Dat ambacht moet een regeling met Broekhuizen
treffen.
5 (4). Het zou goed zijn als de 5 ambachten afgezien van droogmaking - een
gemeenschappelijk belang in de Zuidplas
onderkennen. Zo zou Zuid-Waddinxveen de
Goudkade moeten verhogen, en eigenlijk zou ook
het Moordse verlaat verhoogd moeten worden.
Moordrecht verklaart zich akkoord met de
voorgestelde vergaderdatum: eind juli.

41 -- 17-07-1780 (blz. 38v)
[1] Zitdag ontvangst belastinggelden.

42 -- 26-08-1780 (blz. 38v)
[1] Moerkapelle stelt datum van vergadering aan
vijf ambachten voor en heeft agenda bijgevoegd
(afschriften ingelast): voorstel vergaderdatum
(september) en -plaats.
Agenda:
1. Bespreking aanpak droogmaking Zuidplas.
2. Bespreking kostenraming.
De volgende punten dienen afgehandeld te zijn
voordat met vrucht de navolgende punten
besproken kunnen worden:
a. bespreking verhoging Moordse verlaat en
Goudkade;
b. voorhanden zijn afkoopgelden tot
kostendekking droogmaking;
c. vraag of afkoopgelden van de 5 ambachten
gecombineerd moeten worden of niet;
d. bespreking molengelden en drooghouden
landerijen;
e. reservering gelden voor blijvende lasten;
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f. verzoek om subsidie;
g. visserij ten voordele droogmaking;
h. vrijstelling betaling tienden;
i. directie droogmaking;
j. goedkeuring ambachtsheren.

overstroming Moordse verlaat en Goudkade nog
bestaat. Besluit tot inspectie; eventueel zal men in
overleg treden met het stadsbestuur van Gouda.
6. Onkostenvergoeding aan Kreets en Van Schaayk
(plan) uitbetaald.

[2] Uittreksel brief schout van Zevenhuizen
(afschrift ingelast): aan droogmaking - wil deze
zinvol zijn - moet verhoging Moordse verlaat en
Goudkade vooraf gaan.

45 -- 14-10-1780 (blz. 42r)

43 -- 06-09-1780 (blz. 39v)
[1] Rapportage aankoop obligaties. Rapportage
ontvangst rente. Verantwoording in kasboek.
[2] Veenboeren hebben opgave gedaan van
verveende percelen.
[3] Zitdag ontvangst belastinggelden.

44 -- 05-10-1780 (blz. 40r)
[1] Rapportage betaling aan leveranciers en
betaling belastinggelden aan hoogheemraadschap
Schieland.
[2] Kopie notulen vergadering vijf ambachten in
september (afschrift ingelast).
1. Bekrachtiging besluit 19-11-1779; kaart moet
aldus verstaan worden, dat is goedgevonden om
een hoge boezem en vaart om de hele
droogmakerij aan te leggen; voor het overige zijn
er door Zevenhuizen en Nieuwerkerk
kanttekeningen bij de kaart geplaatst en deze
zullen worden bestudeerd.
2. Rekeningen van opgemaakte plannen
binnengekomen.
3. Uitbetaalde gelden aan Moerkapelle gerekend
naar de grootte van de Zuidplas worden besteed
aan gemaakte kosten Smits (plan), schout en
schout van Zuid-Waddinxveen.
4. Verhouding contributie kosten van de
ambachten volgens elks aandeel in de Zuidplas
met dien verstande dat de aanspraken van elk
ambacht gelijk zijn en dat de verhouding voorlopig
is vastgesteld.
5. Er kan niet over droogmaking van de Zuidplas
gesproken worden, zolang het gevaar van

[1] Van Gijsbert van Leeuwen en Willem Leufman
zijn waarborggelden voor banwerken ontvangen.
Rente zal gedurende onderhoud ervan worden
uitgekeerd.
[2] Zitdag ontvangst belastinggelden.
[3] Bezichtiging en nummering van in de winter te
veilen huizen.
[4] Indien Cornelis van der Klijm en Jan Pruymers
hun achterstallige belasting niet betalen, zal
beslag gelegd worden op hun goederen.

46 -- 12/13-01-1781 (blz. 42r)
[1] Het ambacht laat op verzoek van de diakonie
Jacob Visser en Ary de Jong het onderhoud van de
wetering afkopen.
[2] Regeling verkoping hout en vaststelling datum.
[3] Zitdag ontvangst belastingen.
[4] Bekrachtiging voorwaarden verkoop
ambachtsgronden.
[5] Verantwoording ontvangst waarborggelden
banwerken van Jan Kranenvurg en Hendrik
Trampert en ontvangst gelden van verkoop huis
van Jan Snelleman.

47 -- 27-01-1781 (blz. 42v)
[1] De schout stelt voor het lastgeld dit jaar te
verhogen wegens sterk verminderd slagturven.
Ambachtsbewaarders menen dat het de
veenlieden te veel zal bezwaren en Eldert de Jong
stelt voor een deskundige slikmeter aan te stellen.
Besluit opgeschort.
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48 -- 09-02-1781 (blz. 43r)

Maas en de voortaan te ontvangen
waarborggelden.

[1] Schout en ambachtsbewaarders blijven allen
bij hun respectievelijke voorstellen. Nadere
overweging is noodzakelijk.

[4] Rapportage ontvangst afkoopgelden van Ary
Janse Snoek.

49 -- 17-02-1781 (blz. 43r)
[1] In overleg met de gecommitteerde
ambachtsheer is besloten het lastgeld een weinig
te verhogen en tevens een slikmeter aan te
stellen. Een instructie zal worden opgesteld.

50 -- 26-02-1781 (blz. 43v)
[1] De concept-instructie voor de slikmeter en het
concept-reglement voor veenlieden zullen ter
goedkeuring aan de ambachtsheren voorgelegd
worden en tevens aan ambachtsbewaarder
Vroegrijk.

51 -- 03-03-1781 (blz. 44v)
[1] Goedkeuring van de concept-instructie voor de
slikmeter en het concept-reglement voor
veenlieden. Ze zullen worden voorgelegd aan
ambachtsheren.
[2] Dirk van den Toorn, Eldert de Jong, Pieter
IJsbrand Leeflang en Dirk Vroegrijk zal worden
aangezegd volgend jaar maart ongelden af te
kopen.

52 -- 09-03-1781 (blz. 44v)
[1] Vermelding van verkoop door het ambacht van
landerijen. Gelden ontvangen.

53 -- 15-03-1781 (blz. 44v)
[1] Rapportage ontvangst afkoopgelden van Eldert
de Jong, Dirk en Crijna Bloet, Dirk van den Toorn
en Dirk Vroegrijk.
[2] Aan Gecommitteerde Raden zal worden
gevraagd waar een zeker bedrag aan
afkoopgelden te beleggen.
[3] Genoemde personen hebben toegezegd
ongelden af te kopen.
ZIE: 03-03-1781 nr. 2
[4] Aantekening van personen die verzocht
hebben om te mogen vervenen.
[5] Rapportage ontvangst waarborggelden voor
banwerken van Dirk Vroegrijk en Dirk Bloet.
[6] Ontvangen waarborggelden zullen worden
belegd bij het gewest Holland.
[7] Secretaris Van der Heim en klerk Waalwijk van
het hoogheemraadschap Schieland hebben de
schout laten weten dat het hoogheemraadschap
geen beschikking doet inzake verzoek van het
ambacht om verwaarborging banwerken van
huiswerven aan vervening voorafgaande verplicht
te stellen. Hierbij verwijzen zij naar bestaande
wetgeving.
[8] Rapportage ontvangst lastgelden.

[2] Bepaling hoogte van de door Dirk Vroegrijk en
Dirk Bloet te storten waarborgsom voor
banwerken behorend bij door hen te vervenen
huiswerven.

[9] De ambachtsheer heeft kleine wijzigingen
aangebracht in de concepten van de instructie
voor de slikmeter en het reglement voor de
veenlieden. De definitieve teksten zullen nu aan
de ambachtsheer worden voorgelegd ter
goedkeuring.

[3] Van bovengemelde en andere waarborggelden
zal een aparte rekening worden aangelegd. Daarin
zullen o.a. verantwoord worden effecten van Aris
van Leeuwen en van de erfgenamen van Pieter

54 -- 14-04-1781 (blz. 46r)
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[1] Zitdag ontvangst belastinggelden.
[2] De concepten van de instructie voor de
slikmeter en het reglement voor de veenlieden
worden goedgekeurd.
Tot slikmeter aangesteld Maarte de Jong.
[3] De aanstelling tot slikmeter dient jaarlijks
bekrachtigd te worden.
[4] Vaststelling van de datum van de
bekendmaking van het reglement voor de
veenlieden.
[5] Op voorstel van Boers te Gouda is besloten om
obligaties aan te kopen.
[6] De concept-rekening van ontvangen
waarborggelden opgemaakt. Besloten wordt deze
rekening jaarlijks op te maken en sluiten.

55 -- 16-04-1781 (blz. 46v)
[1] Vermelding ontvangst huur voor erfpachten,
viswater en gronden.
[2] Ary Bron zal niet meer turf voor het wachthuis
mogen leveren dan nodig is.
[3] Het reglement voor de veenlieden is
gepubliceerd en door Gerrit van Meerwijk als
waarnemend bode aangeplakt.

56 -- 05-05-1781 (blz. 47r)
[1] Kascontrole en uitbetaling salarissen.
[2] Waarborggelden belegd.
ZIE: 14-04-1781 nr. 5
[3] Wegens klachten van eigenaren van
banwerken over bierwagens uit Gouda zal de
Moordrechtse Tiendeweg verstevigd worden.
[4] Twee obligaties (Verbrugge en Gol te
Amsterdam resp. Jan Oly en zoon te Rotterdam)
van Cornelis Snip en Gerrit Kloos, voogden over de
drie minderjarige kinderen van Gerardus van
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Meerwijk, zijn door weesmeesters in bewaring
gegeven bij het ambacht.
[5] Het ambacht verleent toestemming voor
transport van de grutterij in het Moordrechtse
veen, voor zover dit wegens belasting met
ongelden een zaak is van het ambacht, aangezien
de koper Jan van Oostenbrug niet onbemiddeld is.
Echter het pand zal niet afgebroken mogen
worden.
[6] Resumptie en goedkeuring notulen.

57 -- 29-05-1781 (blz. 48v)
[1] Jacob van Es is door burgemeesters van
Rotterdam aangesteld als bode van het ambacht.
[2] Het hoogheemraadschap heeft de schout en
ambachtsbewaarders laten weten dat enige
veenlieden menen dat één slikmeter niet genoeg
is. De schout meende dit niet te kunnen
bespreken zonder voorkennis van ambachtsheren
door wie de desbetreffende keur is goedgekeurd.
Oud-ambachtsbewaarder Eldert de Jong acht één
slikmeter voldoende. Hierover is contact
opgenomen met ambachtsheren. Men zal er naar
streven het op één slikmeter te houden en
wrijving hierover tussen hoogheemraadschap en
ambachtsheren te voorkomen.

58 -- 15-06-1781 (blz. 49v)
[1] De schout en oud-ambachtsbewaarder Eldert
de Jong hebben van de ambachtsheer te horen
gekregen dat deze op de hoogte wenst gebracht
te worden van hetgeen het hoogheemraadschap
inzake de slikmeter onderneemt. Verder deelt de
schout mee dat het hoogheemraadschap op de
gewone vergadering dit onderwerp niet meer
heeft besproken.
[2] Rente ontvangen van obligatie (Den Haag);
verrekening met uitgaven door de schout.
[3] Obligaties (Rotterdam en Gouda) opgeborgen.
Rekening waarborggelden 1780/1781 opgenomen
en gecontroleerd.
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[4] Zitdag ontvangst belastinggelden.
[5] Vaststelling datum schouw molens en bruggen.
[6] Schouw heeft plaatsgevonden. Opsomming
van te verrichten reparaties aan molens en
bruggen, o.a. bij Simon Koele.

59 -- 21-07-1781 (blz. 51r)
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toegezegd dat aan hem arbeidsloon zal worden
uitbetaald voor te verrichten werkzaamheden.
ZIE: 15-06-1781 nr. 6
[2] Goedkeuring in voorraad gekochte
molenroede.

64 -- 03-11-1781 (blz. 52r)
[1] Zitdag ontvangst belastinggelden.

[1] Rapportage ontvangst rente van de effecten
van Van Eyk te Gouda, van Delft en van
Rotterdam.

60 -- 10-08-1781 (blz. 51r)

[2] Betaling traktement aan vroedvrouw. Haar
verzoek om traktementsverhoging zal aan
schepenen worden voorgelegd.

65 -- 27-11-1781 (blz. 52r)

[1] Zitdag ontvangst belastinggelden.
[2] Zitdag ter aantekening van verveende percelen
dit jaar volgens lijst slikmeter.
[3] Verrekening belasting met de schout van
Noord-Waddinxveen.

61 -- 21-09-1781 (blz. 51r)

[1] In de Mallemolen aangebrachte roe opnieuw
in voorraad aangekocht. Het hoogheemraadschap
is hiervan in kennis gesteld.
[2] Het restant van de omslag wegens het
traktement van de vroedvrouw zal worden
opgehaald.

[1] Rapportage ontvangst rente van effecten.

[3] Wiggert Bontekoe, ambachtstimmerman,
verzoekt op een enkel onderdeel zijn tarief te
mogen verhogen; verzoek ingewilligd.

[2] Gelden aan de kas onttrokken voor diverse
betalingen (Hoogheemraadschap, Rotterdam,
Wierikerdijkgeld)

[4] Mede in overleg met kerkmeesters zal worden
afgelezen in de kerk dat men geen vuilnis mag
storten op het kerkhof op straffe van boete.

62 -- 12-10-1781 (blz. 51v)

66 -- 03-01-1782 (blz. 53r)

[1] Kwitanties betalingen aan
hoogheemraadschap, aan Rotterdam, en van
Wierikergelden getoond.

[1] Vergadering belegd waarin de veenlieden hun
bezwaren kenbaar kunnen maken inzake de
slikmeter en/of het slikmeten. De veenlieden
zullen worden ingelicht.

[2] Betalingen gedaan aan leveranciers volgens
ambachtsrekening.

67 -- 12-01-1782 (blz. 53r)

[3] Lijst van dijkplichtigen (anno 1700) bijgewerkt.

63 -- 22-10-1781 (blz. 51v)
[1] Ten overstaan van gecommitteerden van het
hoogheemraadschap is aan Wiggert Bontekoe

[1] Zitdag ontvangst belastinggelden/.
Verantwoording van het restant van het
traktement van de vroedvrouw. Belastinggelden
van Broekhuizen. Akte van voorschrijving verleend
aan Gijsbert van Leeuwen na inspectie van zijn
land.
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68 -- 24-01-1782 (blz. 53r)
[1] De veenlieden zijn ingelicht.
ZIE: 03-01-1782 nr. 1
[2] Dirk Snip is verschenen ter vergadering.
- Hij heeft geen bezwaar tegen de slikmeter of zijn
werk; echter hij wil eerst zelf opgave doen om dan
bij geval bij namaking zijn opgave juist bevonden
wordt geen meetgeld te hoeven betalen; hij wil
wel het dubbele betalen wanneer zijn opgave
onjuist wordt bevonden.
- Volgens de schout is dit uit praktisch oogpunt
niet uitvoerbaar.
- Snip acht dit wel uitvoerbaar en denkt de
slikmeter een douceur van het ambacht toe voor
zijn arbeid.
- De schout blijft erbij dat het praktisch niet
uitvoerbaar is, en hij vraagt Snip waarom hij
voorgaande jaren aankondigde wanneer hij zijn
turf ging opbreken.
- Snip antwoordt dat hij dacht dat hij dat wettelijk
verplicht was. Gerrit Evenbley heeft zijn bezwaren
op schrift gesteld; het stuk is mede ondertekend
door Marius Evenblij, Eldert Leeflang, Carel
Lancouw, Dirk van den Toorn, Gijsbert van
Leeuwen, Willem Leufman. Het ambacht zou in
het geheel geen gebruik moeten maken van een
slikmeter, en het reglement zou buiten werking
moeten worden gesteld op grond van praktische
bezwaren.
- De schout vraagt echter alleen naar eventuele
voorstellen tot herziening van de werkwijze van
de slikmeter. Evenblij verwijst naar de gang van
zaken in andere ambachten. De schout vraagt hoe
Evenblij zich de controle voorstelt als het ambacht
geen slikmeter in dienst heeft. Evenblij meent dat
de veenlieden naar eer en geweten zullen
handelen. De schout vraagt naar bezwaren op
onderdelen. Evenblij wenst geen slikmeter van het
ambacht op zijn land tenzij er problemen zijn. De
schout geeft aan hoe eenvoudig veenlieden valse
opgave kunnen doen. Evenblij meent dat het
ambacht vertrouwen in de veenlieden moet
hebben. Ambachtsbewaarder W. van Leeuwen
geeft met een voorbeeld aan hoe eenvoudig men
tot onjuiste opgave kan komen. Evenblij maakt
duidelijk hoe het ambacht te handelen heeft:
kundige veenlieden zullen elkaar controleren; met
de persoon van de slikmeter heeft Evenblij
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overigens geen moeite.
Jan Bron verwijst naar andere ambachten waar
alleen van de diensten van een slikmeter gebruik
gemaakt wordt in geval er onenigheid bestaat
over de opgave die is gedaan door de veenlieden.
De schout en Van Leeuwen geven aan voor welke
problemen men kan komen te staan als men
handelt zoals Bron het voorstelt. Bron maakt
duidelijk hoe genoemde problemen kunnen
worden voorkomen; hij gaat er ook vanuit dat
men enig vertrouwen in de veenlieden moet
stellen.
[3] De schout stelt voor om Maarten de Jong te
vragen aan te blijven als slikmeter voor hen die
vrijwillig van zijn diensten wensen gebruik te
maken; voorts de gangen na te gaan van de
veenlieden die zelf meten of laten meten.
[4] Het eerste voorstel wordt goedgekeurd; tegen
het tweede punt wordt aangevoerd dat de
slikmeter geen verklikker mag zijn.
[5] Van het land dat tweemaal verveend wordt zal
ook door één en dezelfde persoon de turf (het
slik) tweemaal gemeten moeten worden.
[6] Wanneer de eerste vervening heeft
plaatsgevonden moeten de veenlieden opgave
doen ter secretarie. De veenlieden die zelf meten
of laten meten moeten voor nameting de
slikmeter van het ambacht gedogen; kosten zijn
voor rekening van het ambacht en worden uit het
lastgeld gedekt.
[7] Van Leeuwen zal de slikmeter vragen of hij zijn
werk wil voortzetten. Een ieder zal zijn gedachten
laten gaan over hetgeen besproken is. De
ambachtsheer zal worden geïnformeerd en men
zal een gesprek over deze zaken met hem
aanvragen.

69 -- 06-02-1782 (blz. 57v)
[1] Gelden gesproten uit de verkoop van
ambachtsgronden zullen met goedvinden van de
ambachtsheer worden belegd.

70 -- 25-02-1782 (blz. 58r)
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[1] Verantwoording geldbelegging te Delft en
aankoop waardepapieren op veiling te Gouda.

[5] Aantekening veenlieden in het daartoe
bestemde kohier.

[2] In overleg met de ambachtsheer worden de
instructie voor de slikmeter en het reglement voor
de veenlieden gewijzigd.
ZIE: 24-01-1782 nr. 7

[6] Obligaties Delft opgeborgen en met de schout
verrekend.

71 -- 02-03-1782 (blz. 58r)
[1] Goedkeuring van de gewijzigde conceptinstructie voor de slikmeter. Deze zal aan
ambachtsheer worden voorgelegd.
[2] Met Maarte de Jong overeengekomen dat hij
zijn werk als slikmeter volgens de nieuwe
richtlijnen zal voortzetten.
[3] Aankondiging zitdag ontvangst belastinggelden
zal plaatsvinden.
[4] Aankondiging verhuur gras- en rietgewas,
viswater en besteding ambachtswerken zal
plaatsvinden.
[5] Dirk en Crijna Bloet en Jan Janse Krijgsman zal
worden aangezegd dat zij volgend jaar ongelden
dienen af te kopen.
[6] Maarte den Outer zal zijn huis niet mogen
afbreken, tenzij hij wegen of banwerken
verwaarborgt.

72 -- 16-03-1782 (blz. 59r)

[7] Zitdag ontvangst belastinggelden en
ondertekening van de veranderingen in
onroerende zaken.
[8] De ambachtsheer heeft enkele wijzigingen
aangebracht in de concepten van de instructie
voor de slikmeter en het reglement voor de
veenlieden. De definitieve versie zal aan
burgemeesters worden voorgelegd ter
goedkeuring.

73 -- 01-03-1782 (blz. 59v)
[1] Verhuur en bestedingen voor vier jaar
vastgelegd.
ZIE: 02-03-1782 nr. 2

74 -- 06-04-1782 (blz. 59v)
[1] Goedkeuring ontvangen van burgemeesters
van Rotterdam als ambachtsheren van de
instructie voor de slikmeter en het reglement voor
de veenlieden. Vaststelling datum zitdag
ontvangst belastingen.

75 -- 10-04-1782 (blz. 60r)
[1] Eedsaflegging door de slikmeter.

[1] Rapportage ontvangst lastgeld.
[2] Rapportage ontvangst afkoopgelden ongelden
van Eldert de Jong en Pieter IJsbr. Leeflang, Dirk
van den Toorn, Dirk Vroegrijk.
[3] Aan Gecommiteerde Raden zal worden
gevraagd waar een zekere som afkoopgelden
moet worden belegd.
[4] Toezegging afkoop aangelden in 1783 door
personen als genoemd in nr. 72 sub 2 en door
Pieter Gosense Rip.

[2] Het reglement voor de veenlieden inzake de
slikmeter wordt in openbaarheid gebracht.

76 -- 20-04-1782 (blz. 60r)
[1] Verantwoording ontvangst waarborggelden
van Maarte den Outer, huur en belastinggelden.
ZIE: 02-03-1782 nr. 6
[2] Zitdag ontvangst belastinggelden.
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[3] Regeling aankoop obligaties bij makelaar Van
der Loeff te Delft.
ZIE: 16-03-1782 nr. 3

77 -- 01-05-1782 (blz. 60v)
[1] Palen van de gehoefslaagden op de Tiendeweg
achter Broekhuizen zullen volgens het
schouwboek worden geplaatst. Hiervan zal
aankondiging worden gedaan.
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82 -- 10-07-1782 (blz. 61v)
[1] Aan de volgende molens en bruggen zullen
reparaties verricht worden: Postbruggen in de
Tiendeweg, Alpherbrug, Uitwegsbrug,
Broekwegsbrug, Mallemolen (Wiggert Bontekoe),
Hanmolen (wateras), brug in het Veen bij Klaas
Stam, Scheepmakersbrug, Hoefvlietsbrug in het
Veen.

78 -- 06-05-1782 (blz. 60v)

[2] Sleutel van de boom van de Kerklaan zal in
bewaring gegeven worden bij ambachtssmid
Pieter van der Voorn, niet meer bij W. Bontekoe.

[1] Afhandeling geldbeleging te Delft en te Den
Haag; stukken opgeborgen.

83 -- 01-08-1782 (blz. 62v)

[2] Kwitantie wegens betaalde biertol en andere
stukken opgeborgen.
[3] Rente obligaties zal worden ontvangen;
verpondingen zullen ermee worden betaald.

79 -- 27-05-1782 (blz. 61r)
[1] Controle van de kas; betaling salarissen.
[2] Goedkeuring en ondertekening notulen.

80 -- 08-06-1782 (blz. 61v)
[1] Aanschrijving van dijkgraaf en
hoogheemraadschap Schieland over niet in orde
zijnde schoordijken. De inhoud zal publiek
gemaakt worden. Eén schoordijk zal in orde
gemaakt worden.

81 -- 22-06-1782 (blz. 61v)
[1] Rente ontvangen, verpondingen betaald.
ZIE: 06-05-1782 nr. 3
[2] Zitdag ontvangst belastingen.
[3] Rente obligaties Delft, Gouda, Rotterdam zal
worden ontvangen.

[1] Verantwoording geldbelegging te Den Haag
met medeweten van ambachtsheer Collot
d'Escury.
[2] Hout besteld bij houtkoper Buys.
ZIE: 10-07-1782 nr. 1
[3] Bestuurders van het hoogheemraadschap zijn
voor visitatie van het slagturven alhier geweest.

84 -- 23-08-1782 (blz. 63r)
[1] Overleg gehad met Smits, fabriek van
Schieland, over reparaties aan brug in het Veen.
Nota hout en bestek zullen worden opgemaakt.
Verzoekschrift zal naar het hoogheemraadschap
gezonden worden.
[2] Smits heeft reparaties aan de Mallemolen
geïnspecteerd en in orde bevonden.
[3] Ambachtsrekening ter kennisneming bezorgd
bij het hoogheemraadschap.

85 -- 27-08-1782 (blz. 63r)
[1] Effecten opgeborgen. Rente ontvangen. Een
gedeelte daarvan wordt gebruikt ter financiering
van obligaties.
[2] Zitdag ontvangst belastingen.
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[3] Cornelis Muyt verzoekt akte van voorschrijving
tot vervening van zijn land gelegen langs de
Hoefvliet.
[4] Een zelfde verzoek is gedaan door Carel
Lankouw en Willem Koot voor land dat ook aldaar
is gelegen.
[5] Verzoeken (zie boven sub 3 en 4) toegestaan
mits zij aldaar een hek van 6 voet laten staan.
[6] Rente van twee obligaties (kantoor Rotterdam
resp. Gouda) zal worden ontvangen.
[7] Rekening waarborggelden 1781/1782 met oudambachtsbewaarder Vroegrijk opgenomen en
gecontroleerd. Van het batig saldo zullen
obligaties worden gekocht (Rotterdam of Gouda)
via makelaar Van der Loeff.
[8] Sluiting.

86 -- 04-09-1782 (blz. 63v)
[1] De slikmeter heeft lijsten van verveende
percelen ingeleverd.
[2] Veenlieden hebben opgave gedaan van
verveende percelen. Het meerendeel komt
overeen met opgave van de slikmeter.
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[1] Ten overstaan van Van der Heim en van Smits
zijn de herstelwerkzaamheden aan de brug in het
Veen bij Jacomijne Coele aan W. Bontekoe
uitbesteed.

89 -- 26-09-1782 (blz. 64v)
[1] Kwitantie wegens te Rotterdam betaalde
Schielandspenninggeld en Wierikerdijkgeld, enz.
ter tafel gebracht.
[2] Verantwoording betaling leveranciers tot mei
1782.

90 -- 18-10-1782 (blz. 64v)
[1] Goedkeuring notulen vorige vergaderingen.
[2] Zitdag ontvangst belastingen.

91 -- 01-11-1782 (blz. 64r)
[1] Zitdag ontvangst belastingen.

92 -- 06-11-1782 (blz. 65r)
[1] Op voorstel van Van der Loeff zijn obligaties te
Gouda aangekocht.
ZIE: 27-08-1782 nr. 7

87 -- 06-09-1782 (blz. 64r)
[1] Rapportage ontvangst rente, waarmee
uitgaven worden gedekt.
[2] Verantwoording aankoop obligaties in Den
Haag; stukken worden opgeborgen.
[3] Kopie ambachtsrekening van het
hoogheemraadschap terugontvangen; betaling zal
plaatsvinden.
[4] Lijst van de dijkplichtigen opgemaakt.
[5] Verklaring betreffende verponding
ondertekend.

88 -- 23-09-1782 (blz. 64r)

93 -- 09-11-1782 (blz. 65r)
[1] Gelden ter financiering van obligaties aan de
schout ter hand gesteld.
ZIE: 6-11-1782 nr. 1
[2] Besluit genomen tot verkoping van oud hout.
[3] Watermolenaar Jan Huysman aangesproken na
klachten over hem te hebben gekregen; hij krijgt
enkele voorzieningen.

94 -- 30-11-1782 (blz. 65v)
[1] Oud hout verkocht.
ZIE: 09-11-1782 nr. 2
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95 -- 17-03-1783 (blz. 65v)
[1] Obligatie aangekocht, stukken opgeborgen.
ZIE: 06-11-1783 nr. 1
[2] Betalingen aan Maarte de Jong en Wiggert
Bontekoe. Ontvangsten: Broekhuizen en
vroedvrouwgeld. Batig saldo aan kas toegevoegd.
[3] Op voorwaarde dat zij in maart 1784 ongelden
afkopen mogen de volgende personen vervenen:
Leendert en Pieter Corte de Jong, Willem Balte
van Leeuwen, Eldert de Jong en Claas Versluys,
Dirk van den Toorn, Dirk en Krijna Bloet.
[4] Afkoopgelden ontvangen van: Pieter Goosense
Rip, Dirk en Krijna Bloet, Gerrit Evenblij, Jan Janse
(Krijgsman) en de weduwe Krijgsman, Dirk
Vroegrijk.
[5] Gelden zullen worden belegd.
Gecommitteerde Raden zullen daarover worden
aangeschreven.
[6] Aantekening veenlieden in kohier na ontvangst
lastgeld.
[7] Verklaring inzake verpondingen ondertekend
en verrekening (1782).
[8] Bespreking van het verzoekschrift van
ingelanden van Moordrecht inzake het hoge water
van de Zuidplas en vergoeding van de schade.
Besloten wordt de ingelanden te vragen een
commissie af te vaardigen en de klachten duidelijk
op papier te zetten. W.R. van Leeuwen neemt dit
op zich.

96 -- 22-03-1783 (blz. 66v)
[1] Zitdag ontvangst belastingen; aantekening
veranderingen onroerende zaken in 1782.
[2] Waarborggelden ontvangen van: Claas van
Leeuwen en Maarten Pauw. Obligatie afgegeven.

97 -- 12-04-1783 (blz. 67r)
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[1] Gecommitteerde Raden hebben laten weten
dat gelden moesten worden belegd bij de
ontvanger-generaal van Holland; dit is gebeurd.
Kwitantie uit handen van ontvanger Van
Boetzelaar gekregen en opgeborgen.
ZIE: 17-03-1783 nr. 5
[2] Verantwoording wegens te Den Haag betaalde
restanten verpondingen 1782 en verpondingen
Broekhuizen.
[3] Zitdag ontvangst belastingen.
[4] Aan besluit 17-03-1783 nr. 8 is gevolg gegeven
door W.B. van Leeuwen.

98 -- 06-05-1783 (blz. 67r)
[1] Verantwoording visserijgelden en erfpachten,
enz.
[2] Zitdag ontvangst belastingen.

99 -- 10-05-1783 (blz. 67v)
[1] Controle van de kas. Betaling van salarissen.
[2] Goedkeuring en ondertekening notulen van
voorgaande vergaderingen.

100 -- 28-05-1783 (blz. 67v)
[1] Obligaties Den Haag opgeborgen;
verantwoording betaling verpondingen.
[2] Zitdag ontvangst belastingen.
[3] Achterstallige belastinggelden van Cornelis van
der Klijn en Jan Pruymers zullen door een
deurwaarder worden geïnd.

101 -- 17-06-1783 (blz. 68r)
[1] Opsomming van te verrichten reparaties aan
de volgende bruggen en molens: Postbrug in de
Tiendeweg, Alpherbrug, Uitwegsbrug,
Mallemolen, Handmolen en brug aan de Kerklaan.
Molenaar Huysman zal de boezem bij de Gouwe
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uitbaggeren; het ambacht moet dan schouwhuur
betalen. Tevens zal Huysman het boezemgras
maaien.
[2] Dirk Bloet wordt toestemming verleend tot
vervening van percelen afkomstig van P. Maas.

102 -- 24-06-1783 (blz. 68v)
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107 -- 07-10-1783 (blz. 69v)
[1] Verantwoording van enige ontvangen
belastinggelden.
[2] Betaling aan het hoogheemradschap gedaan;
kwitantie opgeborgen.
[3] Betaling gedaan aan leveranciers.

[1] Zitdag ontvangst belastingen; rente Rotterdam,
Gouda, Delft zal worden geïnd.

103 -- 14-07-1783 (blz. 68v)
[1] Verantwoording ontvangst rente en
belastinggelden van Corn. van der Klijn.
ZIE: 28-05-1783 nr. 3

104 -- 30-07-1783 (blz. 69r)
[1] De bruggen in het Veen bij de herberg van
Jacomina en Elisabet Koele zullen worden
geschilderd. Twee andere zullen worden hersteld.
[2] Besloten is het perceel veenland bij de brug bij
J. Koele - indien er vergunning tot vervening is
gegeven - publiek te veilen.

105 -- 13-08-1783 (blz. 69r)
[1] Obligaties Delft opgeborgen; rapportage
ontvangst rente.
[2] Zitdag ontvangst belastingen.
[3] De lijst van dijkplichtigen zal niet gewijzigd
worden.

108 -- 20-10-1783 (blz. 70r)
[1] Zitdag ontvangst belastinggelden.

109 -- 03-11-1783 (blz. 70r)
[1] Verantwoording ontvangen belastinggelden.
[2] Zitdag ontvangst belastinggelden.
[3] Inspectie van aandammingen Veenweg en
heiwerk. De veenlieden zullen worden
gewaarschuwd de aandammingen in orde te doen
zijn volgens de hun verleende vergnning; controle
zal jaarlijks plaatsvinden.
[4] Banwerken en braakliggende erven van het
ambacht zulen met wilgen en elzen beplant
worden.
[5] De schout zal er zorg voor dragen dat
opgespoelde puin zal worden verwerkt.

110 -- 11-12-1783 (blz. 71r)
[1] De bode heeft vroedvrouwsgeld geïnd en dit
wordt in de bus gedaan. Maarte den Outer is
wegens onvermogen van betaling vrijgesteld.

[4] Controle rekening waarborggelden.
[2] Ontvangen belastinggelden van Broekhuizen.

106 -- 03-09-1783 (blz. 69v)
[1] Bespreking van de lijsten van de slikmeter.
Gerrit Evenblij en Gerrit Lankouw zal worden
gevraagd hun opgave te specificeren; zij hebben
toegezegd dit te doen.

[3] Van B. Kerver wilgen aangekocht voor
aanplanting op banwerken van het ambacht.
[4] Goedkeuring en ondertekening notulen van
voorgaande vergaderingen.

Besluiten ambachtsbestuur Moordrecht 1778-1788

20

111 -- 11-12-1783 (blz. 71v)

116 -- 03-03-1784 (blz. 72v)

[1] W. Bontekoe is aangezegd zijn wegen te
verwaarborgen of deze en zijn erven aan Dick
Bloet over te dragen. Bontekoe zegt toe het eerste
te doen.

[1] Zitdag ontvangst belastinggelden.

[2] De gelegenheid om turf af te schepen bij de
wijk zal worden verterd.

[3] De volgende personen moeten in 1785 hun
ongelden afkopen: Leendert Corte de Jong, Eldert
de Jong, Eldert de Jong en P. IJsb. Leevlang, Dirk
en Krijna Bloet, weduwe en erven Verkouter, Jan
Janse Krijgsman en de weduwe en erven
Krijgsman.

112 -- 24-12-1783 (blz. 71v)
[1] Besloten om de huiswerven aan de zuidzijde
van de Veenweg tussen de Hoefvliet en de
eigendom van Cornelis Westbroek en Jan
Kranenburg met vergunning tot vervening te
veilen.

[2] Vaststelling datum ontvangsst afkoop-,
waarborg- en lastgelden.

[4] Aangekochte obligatie Rotterdam
weggeborgen. Gelden voor betaling obligatie van
makelaars Van der Looy en Lans aan de schout ter
hand gesteld.

[2] Aan P.C. de Jong is vergunning tot vervening
van een zekere werf verleend.

[5] Bontekoe zal hout leveren voor reparaties aan
de Handmolen.

113 -- 21-01-1784 (blz. 72r)

[6] Rapport van de inspectie van timmer- en
metselwerk. Rapport van de molenaar van de
Handmolen. Toestemming gegeven om de molen
voorzichtig te blijven gebruiken ondanks
mankementen.

[1] Verantwoording ontvangst belastinggelden.
[2] Veilingvoorwaarden ambachtserven
vastgesteld.

114 -- 23-01-1784 (blz. 72r)
[1] Bontekoe wordt opdracht gegeven voor het
ambacht balken te leveren; besluit genomen tot
verkoop hout.

[7] Makelaars Van der Looy en Lans wordt
toestemming gegeven obligaties aan te kopen.
[8] Benjamin Kerver zal nog enig opslag van wilgen
wegkappen, de lege plekken inboeten en hij moet
nog een som gelds betalen.

117 -- 15-03-1784 (blz. 73v)
115 -- 07-02-1784 (blz. 72r)
[1] Verkoping vanhout heeft plaatsgevonden.
ZIE: 23-01-1784 nr. 1
[2] De kinderen van wijlen Dirk Snip vragen om de
nagelaten banwerken naar eigen inzicht te mogen
verkavelen. Dit verzoek wordt afgewezen, de
wegen dienen verwaarborgd te worden.
[3] Het verzoek van Claas van Leeuwen om het
banwerk gekocht van P. Vruché voor
verwaarborgd te houden wordt afgewezen.

[1] Kwitantie betaling aan Van der Looy en Lans
overgelegd.
ZIE: 03-03-1784 nr. 4
[2] Gelden voor betaling obligaties aan de schout
ter hand gesteld.
ZIE: 03-03-1784 nr. 7
[3] Afkoopgelden ontvangen van: Leendert en
Pieter Corte de Jong, W. van Leeuwen, Eld. de
Jong, Klaas van Leeuwen en Klaas Versluys, Dirk
Bloet en Krijna Bloet, Dirk van der Toorn.
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[4] Ontvangen afkoopgelden zullen worden
belegd. De bevoegde instantie zal worden
gevraagd waar die gelden te beleggen.
[5] Ontvangst lastgelden.
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[7] Vaststelling datum inspectie Handmolen.

119 -- 27-03-1784 (blz. 75r)

[6] Aantekeningen personen die verzocht hebben
om te mogen vervenen.

[1] Ingrijpende reparatie aan de Handmolen zal in
overleg met het hoogheemraadschap Schieland
moeten plaatsvinden.

[7] Genoemde personen hebben toegezegd
ongelden af te kopen.
ZIE: 03-03-1784 nr. 3

[2] Plemper, baljuw van Gouda en schout van
Broekhuizen en Bloemendaal, zal worden
gevraagd de Goudkade te laten ophogen.

[8] Rapportage ontvangst waarborggelden van:
Pieter Corte de Jong, Wiggert Bontekoe, Klaas van
Leeuwen, Maarte Pauw en Klaas Versluys, Dirk
Bloet (banwerken van Pieter Maas), erven Dirk
Snip.

120 -- 15-04-1784 (blz. 75r-75v)

[9] Molenaar Huysman vraagt hoe hij als
peilmolenaar te handelen heeft, nadat die van
Bloemendaal door Rijnland is bekeurd. Hem
worden instructies gegeven.

118 -- 24-03-1784 (blz. 74v)
[1] Gelden van weduwe Melchior ontvangen in de
kas gedaan en kwitantie betaling aan Van der Loy
en Lans overgelegd.
ZIE: 15-03-1784 nr. 2
[2] Rapportage ontvangst netto opbregst verkoop
bomen.
[3] Zitdag ontvangst belastinggelden en
aantekening verandering onroerende zaken.
[4] Aanbrengen van aarde en aandammingen
dient volgens veenvergunningen te geschieden. In
advertenties zal hier nog eens op gewezen
worden.
[5] Nicolaas Jan Okhuyzen wenst de schutting
tussen zijn tuin en die van het schoolhuis te
herstellen. Hem zal gezegd worden dat die lasten
voor hemzelf zijn.
[6] Betaling aan Benjamin Kerver heeft
plaatsgevonden; ambachtsbewaarder A. van
Leeuwen zal aanplanting schoonhouden.

[1] Ook Okhuyzen zelf meent dat de lasten voor
hemzelf zijn.
ZIE: 24-03-1784 nr. 5
[2] Ingelanden hebben geprotesteerd tegen het
verzoek van schout, ambachtsbewaarders en
kroosheemraden om goedkeuring van de wijziging
van de keur op het schouwen. Schout,
ambachtsbewaarders en kroosheemraden dienen
een verweerschrift in.

121 -- 19-04-1784 (blz. 75v)
[1] Met de opzichter van Schieland is de
Handmolen geïnspecteerd. Bontekoe zal de
waterloop droogleggen, waarna bezien zal worden
welke reparaties nodig zijn.

122 -- 28-04-1784 (blz. 75v)
[1] Kwitantie wegens afbetaalde belastinggelden
overgelegd, alsmede die wegens betaling salaris
procureur Mijné.
[2] Afkoopgelden conform de wens van
Gecommitteerde Raden belegd. Ontvanger N. van
Boetzelaar.
[3] Verantwoording ontvangst gelden. Ontvangst
afkoopgelden van Eldert Leevlang (huiswerf).
Gelden van de verpachtingen.
[4] Zitdag ontvangst belastingen.
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[5] Aan het hoogheemraadschap is toestemming
gevraagd voor reparaties aan Handmolen en
opgave gedaan van de penninggelden.
[6] Obligaties zullen binnenkort te Den Haag
worden bezorgd.

123 -- 10-05-1784 (blz. 76r)
[1] In de kas gedaan gelden van Swanenburg
ontvangen, alsmede gelden verpondingen van
Broekhuizen.
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i. Zekere akkers in het Veen zullen worden
uitgeweid.
j. Reparaties aan de brug bij Klaas Stam.
k. Reparaties aan de Hoefvlietbrug.
l. Reparatie of vernieuwing van de
Scheepmakerbrug.
[2] In overleg met kapitein-luitenant Admiraal,
Aaltje Duikels en de klapwaker worden
maatregelen genomen om het kaarsverbruik bij de
wacht aan banden te leggen.

126 -- 07-06-1784 (blz. 78r)

[2] Controle kas. Betaling salarissen.
[3] Goedkeuring en ondertekening voorgaande
notulen.

124 -- 25-05-1784 (blz. 76v)
[1] Kwitanties wegens in Den Haag betaalde
verpondingen 1783 overgelegd. Verantwoording
diverse ontvangsten en uitgaven. Controle
effecten.
[2] Zitdag ontvangst belastingen.
[3] Vaststelling datum schouw van molens en
bruggen.

125 -- 04-06-1784 (blz. 76v-77r)
[1] Schouw van molens en bruggen, enz.
a. Beschoeiing van de wijk bij de pastorie
versterken; verwijdering vuilnishoop; vuilnis dient
bij de stenen brug van Jan de Lange gestort te
worden.
b. Beschoeiing van de Kwakel reparen en teren.
c. Wegruimen van oud los riet aan einde Kerklaan.
d. Repareren van de Uitwegsbrug; volgend jaar
dient deze vernieuwd te worden.
e. Dit of volgend jaar vernieuwing Broekwegsbrug;
een kostenraming zal worden opgemaakt.
f. Reparaties aan de Mallemolen.
g. Reparaties aan de Handmolen.
h. Beide molenaars maken melding van de
handelwijze van Bloemendaal inzake verhoging
van de Goudkade, die nadelig is voor de Zuidplas.

[1] Besloten is om de beschoeiing van de
Scheepmakersbrug te vernieuwen/ Het werk
wordt uitbesteed aan de ambachtstimmerman.
[2] De Uitwegsbrug en Broekwegsbrug zulen beide
worden vernieuwd; uitbesteding van het timmeren metselwerk.
[3] Besluit inzake de Hoefvlietbrug.
[4] Plemper als schout van Bloemendaal zal om
opheldering gevraagd worden inzake ophoging
van de Goudkade. In geval van onbevredigende
handelwijze zal hulp gezocht worden bij het
hoogheemraadschap of de Staten van Holland.
[5] Bespreking met armmeesters over verplaatsing
van het afhok en over het voorstel om het oude
afhok te verbouwen tot armenwoningen.
Voorbereidend overleg gehad met François,
Kerven (metselaar) en Bontekoe (timmerman).
Bestek en kostenraming zullen worden
opgemaakt.

127 -- 18-06-1784 (blz. 78v)
[1] De inspectie van de Handmolen met Smits,
opzichter van Schieland, is door omstandigheden
uitgesteld.
[2] De beschoeiing van de Scheepmakersbrug zal
worden vernieuwd; uitbesteding aan Bontekoe.
[3] De ophaalbrug bij Jannetje Barents zal
omgebouwd worden tot kwakel mits de
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Scheepmakersbrug voor de doorvaart van grote
turschepen blijft bestaan.
[4] De Goudkade is aan de kant van de Zuidplas
ondanks beperkte toezegging van Plemper nog
niet opgehoogd.
ZIE: 07-06-1784 nr. 4
[5] Moordrecht zal Zuid-Waddinxveen,
Nieuwerkerk, Moerkappelle en Zevenhuizen
vragen gezamenlijk het hoogheemraadschap
hierover (zie boven sub 4) aan te schrijven;
vaststelling de datum bespreking.

128 -- 24-06-1784 (blz. 79r)
[1] Met opzichter Smits van Schieland is
overeengekoemen dat de Handmolen nader
geïnspecteerd zal worden na ontoereikende
reparatie door Bontekoe.

129 -- 28-06-1784 (blz. 79v)
[1] Geïnde rente van effecten te Gouda zijn aan de
kas toegevoegd. Het effectenbestand is in orde
bevonden.
[2] Met de schout van Nieuwerkerk is gesproken
over de jaarlijks te vorderen afkoopgelden van
Machteltje van der Leeuw; zij kan deze niet
opbrengen; na haar overlijden zullen ze gevorderd
worden van haar erfgenamen.
[3] Zuid-Waddinxveen heeft laten weten de
bespreking niet bij te kunnen wonen. Zevenhuizen
zal wel komen en Moerkapelle heeft gevraagd om
een memorie waarin is neergelegd hetgeen men
van het hoogheemraadschap verlangt. Aan dit
verzoek wordt aldus voldaan (afschrift ingelast): a.
de hoogte van de Goudkade voldoet niet aan de
uittelijke normen (grenzen van Schieland);
b. de schout van Broekhuizen enz. zou moeten
zorgen voor ophoging van de westzijde van de
Goudkade en Essekade volgens wettelijke
normen;
c. vergelijking van de oost- en westzijde van de
Goudkade; de oostzijde is op last van de schout
van Broekhuizen wel in aanvaardbare staat
gebracht;
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d. Rijnland (Noord-Waddinxveen) hanteert ook
strikt wettelijke normen; Zuid-Waddinxveen wenst
hierop aan te sluiten;
e. mocht Zuid-Waddinxveen onverhoopt in
gebreke blijven, dan wordt het
hoogheemraadschap verzocht ook de schout van
Zuid-Waddinxveen onder druk te zetten.
ZIE: 18-06-1784 nr. 5
[4] Memorie in handen gesteld van secretaris
hoogheemraadschap Van der Heim; deze zal
aandringen op herziening wettelijke normen en de
schout van Broekhuizen zal worden geïnformeerd.
[5] Voorlopig is besloten de bespreking af te
gelasten; de schout van Nieuwerkerk zal de
memorie (zie boven sub 3) bespreken met zijn
ambachtsheren.
ZIE: 18-06-1784 nr. 5
[6] De schout van Zevenhuizen lijkt weinig
vertrouwen te hebben in hetgeen men wil
ondernemen.
[7] Op verzoek van Moordrecht zal Zevenhuizen
toezien op voldoende bemaling op de Rotte.
[8] Blijft Zevenhuizen in gebreke dan zal men
opnieuw hierover klagen.
[9] Nota betreffende hout voor de
Scheepmakersbrug zal worden gestuurd aan Buis
en Van As voor prijsopgave en aan W. Bontekoe.
[10] Bontekoe heeft laten weten wegens
ouderdom en zwakte het ambacht niet langer van
dienst te kunnen zijn; hij zal aanblijven tot mei
1785.
[11] Benjamin Kerver aangesteld als
metselaarsbaas van het ambacht.
[12] (Vervolg van de vergadering in aanwezigheid
van de armmeesters.)
Het verzoek om machtiging tot verplaatsing van
het ashok en verbouwing van het oude ashok tot
armenwoningen aan de ambachtsheren is gereed.
Het is nog onduidelijk of Jan de Lange zich verzet
tegen het recht van overpad door Bontekoe aan
de armen verleend.
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130 -- 05-07-1784 (blz. 82r)

objecten en naar de richtlijnen volgens welke ook
zijn oom W. Bontekoe werkte.

[1] Op verzoek van Moordrecht laat Zevenhuizen
de molens aan de Rotte weer malen.

[2] Jaarlijks moet De Jong om een nieuwe
aanstelling verzoeken.

[2] De herziening van de keur van het
hoogheemraadschap op de Goudkade is gereed.
ZIE: 28-06-1784 nr. 4

[3] De aanstelling van Corn. Diepenhorst voorlopig
verlengd tot 1 mei 1785.

[3] Opzichter van Schieland Smit doet bestek voor
de brug in het Veen toekomen. Alleen Jan de Jong,
neef van Bontekoe, zal in de gelegenheid gesteld
worden op het werk in te schrijven.
[4] In overleg met armmeester G. Kloos heeft Jan
de Lange toegezegd zich niet te verzetten tegen
het recht van overpad voor de erfgenamen van
wijlen Bontekoe en voor de armen.
ZIE: 28-06-1784 nr. 12
[5] Armmeester Kloos zal aan Blankert, opzichter
van Gouda, en metselaar Bleuland verzoeken na
tegaan of de plaats waar men het nieuwe ashok
wil zetten - namelijk buitendijks - daartoe wel
geschikt is.

131 -- 07-07-1784 (blz. 82v)
[1] Herstelwerkzaamheden aan de
Scheepmakersbrug uitbesteed aan Jan Dane de
Jong.
[2] Herstelwerkzaamheden voor en achter
waterloop uitbesteed aan Jan Dane de Jong.

[4] Algemene richtlijnen voor de
ambachtstimmerlieden.
[5] Ambachtstimmerlieden zullen nota ontvangen
met opgave van te verrichten werkzaamheden op
grond van de molenschouw in juni dit jaar.
[6] Akte van goedkeuring van herziening van de
keur op het schouwen van het
hoogheemraadschap ontvangen; deze zal worden
gepubliceerd.
[7] (Vervolg vergadering met armmeesters.)
Brief ontvangen van de ambachtsheer inzake het
recht van overpad; contract met de Jan de Lange
getekend.
[8] Bepreking concept aanvrage machtiging ashok
aan ambachtheren; goedkeuring.

133 -- 04-08-1784 (blz. 84r)
[1] Met opzichter van Schieland de Mallemolen en
hout ten behoeve van de Scheepmakersbrug
geïnspecteerd.

[3] Gedeeltelijke vernieuwing van de muren van
de waterloop uitbesteed aan B. Kerver.

[2] De Goudkade voor het erf van de Handmolen
zal worden opgehoogd; uitbesteed aan Ad. de
Haan.

[4] Punten 1, 2 en 3 zijn behandeld ten overstaan
van de opzichter van Schieland.

134 -- 10-08-1784 (blz. 84r)

[5] Drooghouden van de afdamming aan de molen
aangenomen door ... (geen naam genoemd).

[1] Rente effecten Gouda, Delft, Rotterdam en
Den Haag geïnd en schulden afgelost; het batig
saldo aan de kas toegevoegd.

132 -- 26-07-1784 (blz. 83r)

[2] Zitdag ontvangst belastingen.

[1] Tot ambachtstimmerman voorlopig aangesteld
Jan Dane de Jong, zij het voor beperkt aantal

[3] De afscheiding tussen de tuin van H.J.
Okhuyzen en die van de school zal worden
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hersteld, deels op kosten van het ambacht;
onderhoud van een andere heining is voor eigen
rekening; aanbesteding aan C. Diepenhorst.
[4] Controle rekening waarborggelden.

135 -- 08-09-1784 (blz. 84v)
[1] Zitdag aantekening verveende percelen. De
slikmeter Maarten de Jong zal de perdelen van
weduwe Ary Leeflang en Eldert Leeflang nameten.

136 -- 24-09-1784 (blz. 85r)
[1] Het besluit van de ambachtsheren en de
vergunning van het hoogheemraadschap worden
overgelegd.
ZIE: 05-07-1784 nr. 5

25

[6] De bode en een van de armen zullen aanwezig
zijn bij de aflevering van as.

138 -- 13-10-1784 (blz. 86r)
[1] Met opzichter Smits van Schieland is de
Scheepmakersbrug geïnspecteerd.
Herstelwerkzaamheden zijn opgedragen aan
timmerman De Jong.

139 -- 16-10-1784 (blz. 86r)
[1] Kwitantie overgelegd.
ZIE: 11-10-1784 nr. 1
[2] Verantwoording ontvangst van een weinig
belastinggeld.
[3] Betaling van leveranciers aan het ambacht.

[2] Besluit tot veiling van de as; vaststelling van de
voorwaarden.

137 -- 11-10-1784 (blz. 85r)
[1] Kopie van de ambachtsrekening overgelegd;
gelden ter betaling aan het hoogheemraadschap
uit de kas genomen.
[2] Besluit tot verkoping van oud hout. N.J.
Okhuyzen krijgt geen toestemming om een
uitsparing te maken in de heining tussen zijn tuin
en die van de school; Diepenhorst is hiervan in
kennis gesteld.
[3] Diepenhorst is aangezegd dat tekort aan
materiaal voor de heining voor rekening is van het
ambacht.
[4] De heining voor eigen rekening zal ook aan de
kant van de school niet door het ambacht worden
geschilderd.
ZIE: 10-08-1784 nr. 3
[5] ( Vervolg vergadering met armmeesters.)
Voorwaarden voor de verpachting van de as in
overeenstemming gebracht met de richtlijnen van
de ambachtsheer.

[4] Frans Vassenouw aangesteld als brugwachter
van de Scheepmakersbrug.
[5] Vaststelling datum inspectie van
aandammingen langs wegen en wateringen.

140 -- 26-10-1784 (blz. 86r)
[1] Verantwoording van de opbrengst van oud
hout.
[2] Zitdag ontvangst belastinggelden.
[3] Opdracht Jan de Jong herstelwerkzaamheden
aan molens verstrekt.

141 -- 27-10-1784 (blz. 86v)
[1] De veiling van as heeft geen doorgang kunnen
krijgen bij gebrek aan belangstelling.

142 -- 11-05-1784 (blz. 86v)
[1] Inspectie van aandammingen langs wegen en
wateringen heeft plaatsgevonden; advertentie zal
worden opgesteld waarin zal worden aangewezen
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wat veenlieden te doen staat voor onderhoud van
de Veenweg.
[2] W.B. van Leeuwen, Eldert de Jong en Leendert
Corte de Jong hebben onvoldoende aangedamd.
Zij zullen dit alsnog moeten doen.

143 -- 15-11-1784 (blz. 87r)
[1] Zitdag ontvangst belastinggelden.

144 -- 11-12-1784 (blz. 87r)
[1] Opzichter Smits van Schieland zal worden
verzocht het bestek voor een nieuw ashok op te
maken.

145 -- 20-12-1784 (blz. 87r)
[1] Verantwoording ontvangst belastinggelden
Broekhuizen en vroedvrouwgelden.
Verantwoording uitgaven. Batig saldo in de kas
gedaan.
[2] Zitdag ontvangst belasstinggelden.

146 -- 09-02-1784 (blz. 87r)
[1] De schout wenst het lastgeld te verhogen. De
ambachtsbewaarders stemmen hier niet mee in
en het wordt niet verhoogd.
[2] Aan Leendert en Pieter Corte de Jong, Wilem
Balte van Leeuwen, Dirk en Crijna Bloet en Dirk
van der Toorn zal worden aangezegd volgend jaar
ongelden af te kopen.
[3] Maarte de Jong heeft bedankt als slikmeter; er
zal een ander worden aangesteld.
[4] Goedkeuring en ondertekening notulen.

147 -- 15-03-1784 (blz. 87v)
[1] Rapportage ontvangst afkoopgelden van Eldert
de Jong, Eldert de Jong en IJsb. Leevlang, Leendert
Corte de Jong, weduwe en erven Verkouter, Jan
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Janse (Krijgsman) en weduwe Ary Krijgsman, Dirk
en Crijna Bloet en Dirk van der Toorn.
Gecommitteerde Raden zal worden gevraagd
waar de afkoopgelden te beleggen.
[2] De personen die verzocht hebben te mogen
vervenen, zijn aangetekend in het daartoe
bestemde kohier.
[3] De in nr. 146 sub 2 genoemde personen
hebben toegezegd volgend jaar ongelden af te
kopen.
ZIE: 09-02-1784 nr. 2
[4] Rapportage ontvangst voorlopige
waarborggelden van Jan van Dijk, Dirk Vroegrijk,
W.B. van Leeuwen en Eldert de Jong, P.P. van der
Kraan. Deze gelden zullen worden belegd te
Gouda.
[5] Rapportage ontvangst lastgelden.
[6] Zitdag ontvangsst belastinggelden.
[7] Voorwaarde gesteld voor verkoop van
onroerende zaken (zonder de banwerken) uit de
nalatenschap van Jacob Visser door executeurs.
[8] Richtlijnen voor Benj. Kerver inzake beplanting.

148 -- 23-03-1785 (blz. 88v)
[1] Waarborggelden kunnen te Gouda worden
belegd.
[2] Zitdag overboeking onroerende zaken en
zitdag ontvangst belastinggelden.

149 -- 25-03-1785 (blz. 88v)
[1] Smits heeft volgens afspraak twee bestekken
opgemaakt voor het ashok. Gelegenheid tot
inschrijving zal worden gegeven.

150 -- 11-04-1785 (blz. 88v)
[1] Met Smits zijn de Uitwegs- en Broekwegsbrug
geïnspecteerd. Het hoogheemraadschap zal
worden verzocht de Uitwegsbrug te mogen
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vernieuwen. Tevens zal hierover contact worden
opgenomen met D. Bloet, ambachtsbewaarder
van Broekhuizen, omdat deze brug ook onder
jurisdictie van dit ambacht valt.
[2] De Broekwegsbrug dient te worden
gerepareerd; er is geen toestemming van
hoogheemraadschap nodig.
[3] Volgens contract dient zekere weg
onderhouden te worden voor de helft door
Moordrecht en voor de andere helft door Gouda.
Moordrecht besluit tot herstelwerkzaamheden.
[4] (Vervolg vergadering met armmeesters.)
Volgens aanwijzigingen van degenen die hebben
ingeschreven op de bouw van het ashok is een
definitief bestek opgesteld.

151 -- 16-04-1785 (blz. 89v)

27

153 -- 29-04-1785 (blz. 90v)
[1] Waarborggelden te Gouda belegd.
ZIE: 23-03-1785 nr. 1
[2] Verantwoording ontvangst belastinggelden.
Afkoopgelden belegd te Den Haag. Kwitantie van
ontvanger Boetzelaar opgeborgen.
[3] Zitdag ontvangst belastinggelden.
[4] J.D. de Jong en C. Diepenhorst als
ambachtstimmerlieden gecontinueerd.
ZIE: 16-04-1785 nr. 1
[5] Broekhuizen wenst schriftelijk te worden
geïnformeerd over vernieuwing Uitwegsbrug;
kopie verzoekschrift aan hoogheemraadschap zal
worden toegezonden.
ZIE: 16-04-1785 nr. 1

[1] De laagste inschrijvers voor het ashok zijn
metselaar Benjamin Kerver, timmerman Krijn
Kijzer en smid Jacobers Kurvers. Alleen die hebben
ingeschreven adviseren volgens nr. 149 sub 1.
Smits kan voor de juistheid van dit advies niet
instaan. Men zal overleggen met de
gecommitteerde ambachtsheer.
ZIE: 25-03-1785 nr. 4

[6] Kascontrole en uitbetaling salarissen.

152 -- 23-04-1785 (blz. 90r)

[2] Zitdag ontvangst belastinggelden.

[1] Mede met het oog op de belangen van de
armen is de bouw van het ashok uitbesteed aan B.
Kerver.
ZIE: 16-04-1785 nr. 1

[3] Rekening waarborggelden geloten.

[2] Het erf waarop oude ashok staat dat verbouwd
zal worden van weduwe Bontekoe ten einde
erpacht te kunnen innen.

[5] Besluit tot enige herstelwerkzaamheden.

[3] De as zal met paard en wagen worden
opgehaald. De armen en de ophaler dragen
daarvan de kosten.
[4] Aan C. Diepenhorst is opdracht gegeven om de
Broekwegsbrug te repareren.

[7] Goedkeuring en ondertekening notulen.

154 -- 25-05-1785 (blz. 91v)
[1] Effecten Den Haag opgeborgen; uitbetaling
gelden aan schout.

[4] Verantwoording gelden voor verteringen met
opzichter Smits van Schieland.

[6] Brief geschreven aan Plemper, schout van
Broekhuizen (afschrift ingelast):
a. het is de wens van Moordrecht van de
Uitwegsbrug een ophaalbrug te maken; verzoek is
daartoe gedaan aan het hoogheemraadschap;
b. belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld
hun bezwaren kenbaar te maken;
c. Moordrecht heeft over een en ander gesproken
met ambachtsbewaarder van Broekhuizen Dirk
Bloet en wil overigens ook zo duidelijk mogelijk
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zijn en ook Broekhuizen in de gelegenheid stellen
eventuele bezwaren kenbaar te maken; vandaar
toezending kopie verzoekschrift met beschikking
hoogheemraadschap.
[7] Heden in vergadering geweest met schout en
ambachtsbewaarders van Broekhuizen; contract
opgesteld (afschrift ingelast):
- overeenkomst tussen schout en
ambachtsbewaarders van Moordrecht enerzijds
en landbewaarders van Broekhuizen Jasper
Bleuland, Dirk Bloet en Dirk Bruynvis anderzijds;
- weggraven grond;
- verlegging brug;
- beschoeiing zuidzijde Tiendeweg.
Moordrecht tekent onder voorbehoud; een en
ander zal namelijk eerst aan het
hoogheemraadschap worden voorgelegd.

155 -- 01-06-1785 (blz. 93v)
[1] Het hoogheemraadschap heeft goedkeuring
gehecht aan het contract tussen Moordrecht en
Broekhuizen en hiermee ligt de overeenkomst
vast.
[2] (Vervolg vergadering met armmeesters.)
De timmerlieden menen dat het bestek voor het
te bouwen ashok ondeugdelijk is; armmeester
Kloos en de timmerlieden Keyzer en De Jong
hebben deze zaak besproken; de timmerlieden zal
worden aangezegd zich strikt aan het bestek te
houden.

156 -- 13-06-1785 (blz. 94r)
[1] De brug- en molenschouw heeft
plaatsgevonden. Er zijn diverse reparaties te
verrichten: brug bij J. Barents, Scheepmakersbrug,
brug bij Klaas Stam, alle bruggen, Handmolen,
Mallemolen, Broekwegsbrug, Alpherbrug,
Postbrug en Kwakel.

157 -- 17-06-1785 (blz. 94v)
[1] Nadere inspectie van de Mallemolen; diverse
reparaties nog te verrichten.
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[2] Ontvangst rente effecten Gouda; te Delft,
Rotterdam en Den Haag zal rente worden geïnd.

158 -- 23-06-1785 (blz. 95r)
[1] Uitbesteding van vernieuwing van de
Uitwegsbrug aan Diepenhorst (timmerman) en B.
Kerver (metselaar) ten overstaan van secretaris
Schieland Van der Heim.

159 -- 05-07-1785 (blz. 95r)
[1] De rooilijn van de Uitwegsbrug zal worden
aangelegd volgens richtlijnen van schout en
ambachtsbewaarders en niet volgens die van
Smits.

160 -- 06-07-1785 (blz. 95v)
[1] Buys zal worden aangeschreven voor
toezending van windpeulen voor de Handmolen.
[2] Het hoogheemraadschap zal worden
aangeschreven over reparaties aan de
Handmolen.

161 -- 03-08-1785 (blz. 95v)
[1] Goedkeuring hout en metselwerk aan de
Uitwegsbrug mede door Smits.
[2] Buys en Glavimans zullen hout voor het
scheprad van de Mallemolen leveren.
[3] Jan Ketel en Willem Klapmuts jr. bieden hun
diensten aan als ambachtsschilder na het
overlijden van Willem Klapmuts sr. Klapmuts jr.
wordt begunstigd. De nieuwe Uitwegsbrug zal
door hem geolied en gegrond worden.

162 -- 17-08-1785 (blz. 95v)
[1] Verantwoording ontvangst rente en diverse
andre gelden.
[2] Zitdag ontvangst belastingen.
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[3] Het ashok dat zal worden overgedaan aan de
buitenarmen zal worden getaxeerd door C.
Diepenhorst en B. Kerver.
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168 -- 05-11-1785 (blz. 97r)
[1] Zitdag ontvangst belastinggelden.

[4] Opmaking van de lijst van dijkplichtigen.

163 -- 18-08-1785 (blz. 96r)

169 -- 09-11-1785 (blz. 97v)

[2] Teunis van der Werff, wonend bij de
Uitwegsbrug, zal deze brug voorlopig tot 5-1-1785
bedienen.

[1] De schouw van de aandammingen langs wegen
en wateringen heeft plaatsgevonden. De volgende
personen zijn in gebreke gebleven: Dirk Bloet,
Klaas Stau en Leendert Corte de Jong. Zij zullen
hun tekortkomingen moeten goedmaken, anders
wordt hun geen vergunning voor vervening meer
gegeven.

164 -- 07-09-1785 (blz. 96r)

170 -- 11-01-1786 (blz. 97v)

[1] Zitdag aantekening verveende percelen.

[1] Verantwoording ontvangst belastinggelden
Broekhuizen, Broek en Thuyl. Ontvangst
waarborgsommen van Corn. Snip en Corn.
Westbroek. Betaling aan de schout van
voorgeschoten gelden.

[1] Timmerman De Jong zal enkele reparaties
verrichten aan de Handmolen en de Mallemolen.

165 -- 12-09-1785 (blz. 96v)
[1] Inspectie met Smits van hout voor een nieuw
scheprad van de Mallemolen.
[2] Inspectie van de Uitwegsbrug en het nieuwe
ashok.

166 -- 15-09-1785 (blz. 96v)
[1] Kwitantie van het te Rotterdam betaalde
belastinggeld overgelegd.
[2] Betaling gedaan aan leveranciers.
[3] Goedkeuring notulen en ondertekening.

167 -- 21-10-1785 (blz. 97r)
[1] Zitdag ontvangst belastinggelden. De straat op
de werf van de Mallemolen zal worden verhoogd.
[2] Verkoping van oud hout.
[3] Rentegelden zijn aan armen ter hand gesteld.
In overleg met de armmeesters is besloten aan de
ambachtsheer te vragen of het oude ashok woonof armenhuis moet worden.

[2] (De vergadering wordt voortgezet in
tegenwoordigheid van de armmeesters.)
Zitdag ontvangst belastinggelden. De brug bij
Klaas Stau zal vernieuwd worden; fabriek Smits zal
de brug inspecteren.
[3] Terugontvangen van armmeesters een
calculatie van het onderhoud van de armen die in
overleg met armmeester Kloos is opgemaakt. De
ambachtsheer had hem gezegd het ashok om te
bouwen tot woninkjes; het bestek is ook gereed;
het werk zal worden aanbesteed.

171 -- 25-01-1786 (blz. 98v)
[1] N.W. Okhuyzen en P. van Alphen hebben aan
de ambachtsheren verzocht om hun het ashok
over te doen. Het ambacht zou dan een oude
boerderij van Jan Kranenburg, omgebouwd tot 6
of 7 woninkjes, moeten kopen voor de armen.
Timmerbazen Verijssel en Diepenhorst, de
boerderij in ogenschouw genomen gebbende,
raden de aankoop ervan af. Armmeester G. Kloos
en ambachtsbewaarder Eldert de Jong zullen de
ambachtsheer informeren.
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172 -- 03-02-1786 (blz. 98v)
[1] Inspectie van de brug bij Klaas Stam door
fabriek Smits. De brug zal vernieuwd worden.
[2] Na inspectie van het scheprad van de
Mallemolen, gemaakt door Jan de Jong, wordt dit
goedgekeurd.

173 -- 06-02-1786 (blz. 99r)
[1] Met toestemming van de ambachtsheren heeft
aanbesteding van de verbouwing van het ashok
volgens bestek plaatsgevonden.

174 -- 27-02-1786 (blz. 99r)
[1] Vaststelling datum zitdag ontvangst lastgelden
en aantekening van degenen die dit jaar willen
vervenen. De volgende personen zullen alleen
aangetekend worden wanneer zij in maart 1787
hun ongelden afkopen: L. Corte de Jong en
Wijnand Oly.
[2] Zitdag ontvangst belastinggelden.
[3] Voor onderhoud van alle ambachtsbanwerken
zijn voor zes jaar gecontracteerd Maarte de Jong
en zijn zoon Ary.
[4] Vaststeling datum zitdag overboeking van
verandering onroerende zaken.
[5] Bekendmaking van de Staten van Holland d.d.
23-02-1786 gepubliceerd.

175 -- 14-03-1786 (blz. 99v)
[1] Ontvangst afkoopgelden van L. en P. Corte de
Jong, Eld. de Jong, Kl. ...uit en Kl. van Leeuwen,
Dirk en Krijna Bloet, Dirk van den Toorn.
[2] Aan bevoegde instanties zal worden gevraagd
waar de afkoopgelden moeten worden belegd.
[3] Aantekening van degenen die wensen te
vervenen.
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[4] L. Corte de Jong zal maart 1787 zijn ongelden
afkopen; W. Oly zal door Ary Tom aangezegd
worden dit te doen.
[5] Waarborggelden van P. Corte de Jong
ontvangen.
[6] Rapportage ontvangst lastgelden.
[7] N.J. Okhuysen aangesteld voor het legen van
mestbakken achter de kerk.
[8] Ondertekening van het contract inzake
onderhoud van de ambachtswerken.
ZIE: 27-02-1786 nr. 3
[9] Vaststelling datum verhuur ambachtsbruggen,
visgebied en grasgewas voor zes jaar.
[10] Het nieuwe scheprad voor de Mallemolen zal
door timmerman De Jong worden aangebracht.
ZIE: 03-02-1786 nr. 2
[11] Hoewel het hoogheemraadschap nog geen
toestemming heeft gegeven voor nieuwbouw van
de brug bij Klaas Stau, zal er hout voor worden
gezaagd.

176 -- 22-03-1786 (blz. 100v)
[1] Zitdag overboeking veranderingen onroerende
zaken en ontvangst belastinggelden.
[2] Naar aanleiding van de lijst van aangebrachte
verbeteringen aan huizen zullen in 1787 in
verband met de verponding enkele huizen aan de
Tiendeweg worden getaxeerd. Van den Toorn,
Jeremans en G. van Leeuwen hebben namelijk
verbeteringen aangebracht.
[3] Blijkens informatie van W. Kaat en Gerrit de
Wilde en blijkens de boeken van wijlen W.
Bontekoe is de beschoeiing van de ambachtswijk
in het Buurpad in onderhoud bij het ambacht. Na
gedaan verzoek van weduwe N. François zal
Diepenhorst de beschoeiing repareren.

177 -- 25-03-1786 (blz. 101r)
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[1] Ten overstaan van Van der Heim en Smits is de
vernieuwing van de brug bij Klaas Stau uitbesteed
aan Diepenhorst; enkele technische gegevens.
ZIE: 14-03-1786 nr. 11

178 -- 05-04-1786 (blz. 101r)
[1] Obligatie van makelaar Beumer gekocht voor
rekening van waarborggelden; obligatie en
kwitantie weggeborgen.
[2] Ontvangst gelden van M. de Jong (hakhout
Kerklaan) en van Ary de Jong (takken).

179 -- 17-04-1786 (blz. 101v)
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181 -- 06-05-1786 (blz. 102v)
[1] Vaststelling datum molenschouw. Molenmaker
Kooy (wonend aan Goudkade) zal de Mallemolen
nazien en repareren.
[2] Puin van Hendr. van Wingerden, gelegen op de
werf van Jac. Koele in het Veen, aangekocht ten
behoeve van heiwerk achter deze werf.
[3] Puin van Hendrik van Wingerden van gevel van
Jan IJzerman aangekocht.
[4] Aan Jan Daene de Jong wordt opdracht
gegeven het heiwerk achter de werf van Jan Bron
te repareren.

[1] Verhuur ambachtsbruggen, visgebied, en
grasgewas voor zes jaar.

[5] Puin van Stuurman gekocht.

[2] Frans Vastenouw gecontracteerd voor het
ophalen van de Scheepmakersbrug.

[6] Becius zal worden aangemaand achterstallige
belastinggelden te voldoen en voor rekening van
het ambacht enkele werkzaamheden aan de wijk
naast zijn steenplaats te laten verrichten.

180 -- 28-04-1786 (blz. 101v)
[1] Verantwoording ontvangst huurgelden en
ontvangst weekgeld van de adjudanten van het
land.
[2] Besluit Gecommitteerde Raden inzake
belegging van afkoopgelden. De kwitantie van
ontvanger Boetselaar wordt overgelegd.
[3] Zitdag ontvangst belasting- en
vroedvrouwgelden.
[4] Opdracht gegeven aan timmerman Jan Dane
de Jong om de beschoeiing van de tuin van de
schoolmeester en heining van de plaats achter de
school en het kerkhof te repareren.
[5] Bus met obligaties wordt naar Den Haag
gebracht.

182 -- 11-05-1786 (blz. 103r)
[1] Opsomming van te verrichten reparaties:
- P. Kooyman zal puin op werf van Jacomine Koele
verwerken ten behoeve van heiwerk,
- heiwerk Jac. Koele;
- brug bij Jac. Koele;
- iedere brug in het Veen;
- heiwerk Jan Bron;
- Scheepmakersbrug; - Handmolen;
- hout aangekocht bij Andries Jan Knegt;
- Broekwegsbrug;
- Uitwegsbrug;
- Alpherbrug in Tiendeweg;
- Kwakel;
- molen en brug Kerklaan;
- heining bij schoolmeester.

[6] Controle kas en betaling salarissen.

183 -- 24-05-1786 (blz. 104r)

[7] Resumptie notulen en goedkeuring. Nieuwe
ambachtsbewaarder Cornelis Muyt. Sluiting.

[1] Obligaties, kwitanties en ontvangen gelden van
de weduwe Okhuyzen en die van Broekhuizen
weggeborgen. Verrekening met de schout.
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[2] Zitdag ontvangst belastinggelden.
[3] Obligaties Delft, Rotterdam en Gouda aan de
schout overhandigd om rente te innen.
[4] Herstelwerkzaamheden aan de grote sluis in de
dijk te verrichten door Jan Dane de Jong.
[5] Met oud-ambachtsbewaarder Dirk Vroegrijk de
waarborgrekening gecontroleerd en getekend.

184 -- 01-06-1786 (blz. 104r)
[1] Inspectie door fabriek Smits van de brug in het
Veen; enkele reparaties te verrichten.
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[7] Bij wijze van proef zullen de zeilen van de
Mallemolen worden getaand.

186 -- 19-06-1786 (blz. 106r)
[1] Met Becius en Herfst (Gouderak) is
overeengekomen dat laatstgenoemde de hele wijk
zal uitdiepen. Adr. de Haan zal de specie
gebruiken voor sluis en ashok.
[2] Het huurbedrag voor het ashok met
toestemming van armmeesters met Pieter IJsbr.
Leeflang en Pieter Verzaal overeengekomen.

187 -- 29-06-1786 (blz. 106r)

185 -- 14-06-1786 (blz. 104v)

[1] Rente geïnd; effecten opgeborgen.

[1] Voorstel om Zevenhuizen te verzoeken om
molens te repareren.

[2] Klacht ingediend bij het hoogheemraadschap
over Zevenhuizen inzake onderhoud molens.

[2] Voorstel aangenomen; brief van de volgende
inhoud wordt verstuurd (afschrift ingelast): twee
molens van het ambacht van Zevenhuizen staan al
enige maanden stil tot nadeel van het ambacht
van Moordrecht; verzoek om reparatie; schriftelijk
antwoord wordt ingewacht.

[3] Machteltje van der Leeuw heeft haar stukje
land aan het ambacht overgedaan; Maarten de
Jong zal het banwerk onderhouden. Jan Dane de
Jong zal de reparatie aan de Handmolen
verrichten (Buis was te duur).

[3] Machteltje van der Leeuw zegt te arm te zijn
om haar verponding te betalen. Brief van de
volgende inhoud wordt opgesteld (afschrift
ingelast): gelieve of de verponding te voldoen of
het desbetreffende stukje grond aan het ambacht
over te doen.

[4] Diepenhorst zal mestbakken achter de kerk
repareren en teren.
[5] Aart van Leeuwen benoemd tot nieuwe
molenaar op de Mallemolen, mits goed getuigenis
ontvangen wordt van zijn laatste standplaats
(Leidschendam).

[4] Becius heeft besloten zijn verponding te
betalen; en hij heeft het ambacht toestemming
gegeven een gedeelte van de wijk uit te diepen en
de specie te gebruiken voor aandamming van het
ashok.

188 -- 06-07-1786 (blz. 106v)

[5] Het ashok in de Tiendeweg moet worden
voorzien van een nieuwe kleivloer en houten
wand. De helft van de kosten is voor de askoper;
het ambacht is eigenaar.

[2] Klapmuts zal de kapvensters en kozijnen van
de Mallemolen schilderen.

[6] C. Diepenhorst wordt opdracht gegeven niet
alleen de brug bij Klaas Stam zelf maar ook
zijpalen en sloven te vernieuwen.

[1] Aart van Leeuwen benoemd tot nieuwe
molenaar op de Mallemolen.

[3] (Vervolg vergadering met kroosheemraden.)
Wegens beschadiging van de bruggen is aan het
hoogheemraadschap goedkeuring van de
herziening van de desbetreffende keur gevraagd.
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189 -- 08-07-1786 (blz. 107r)

194 -- 06-09-1786 (blz. 108r)

[1] Besluit tot nadere inspectie van de waterloop
bij de Mallemolen.

[1] Zitdag aantekening verveende percelen.

[2] Jan Dane de Jong zal de wachtdeur van de
Mallemolen repareren.

190 -- 15-07-1786 (blz. 107r)
[1] Benjamin Kerver, de timmerman en de
scheepmaker zullen enkele werkzaamheden voor
het ambacht verrichten.

[2] Waarborggelden banwerken van Gijsb. en
Klaas van Leeuwen.
[3] Molenaar Aart van Leeuwen verenigt zich met
de keur van het hoogheemradschap.
[4] Besluit tot verbetering resp. reparatie van
bruggen en de Mallemolen.
[5] Bijwerking van de lijst van dijkplichtigen.

[2] Reparaties aan de Uitwegsbrug.

[6] Vaststelling datum ontvangst belastinggelden.

191 -- 24-07-1786 (blz. 107v)

195 -- 18-09-1786 (blz. 108r)

[1] Zitdag ontvangst belastinggelden; vaststelling
van grootte van waarborgsom Gijsbert en Klaas
van Leeuwen.

[1] Maarten de Jong mag grasgewas van de werf
van Machteltje de Jong maaien voor onderhoud
banwerk gedurende 5 jaar.

[2] Gecommitterde Raad Boogaard vraagt uitstel
vervolging Becius wegens wanbetaling
verponding; een maand uitstel wordt
aangehouden.

[2] Zitdag ontvangst belastinggelden; opbrengst
verkoop oud hout; gelden aan schout ter hand
gesteld voor diverse posten op de rekening.

192 -- 19-08-1786 (blz. 107v)
[1] Met Smits, fabriek van Schieland, is de brug bij
Klaas Stam geïnspecteerd.
[2] Rentegelden geïnd.
[3] Procureur Gosensen laat weten dat Becius
bereid is over zijn belastingschuld te praten. Het
ambacht wil hier niet op in gaan.

193 -- 25-08-1786 (blz. 108r)
[1] Sluiting van de rekening van het
hoogheemraadschap van Schieland. Bepaling
hoogte molengeld.
[2] Vaststelling datum aantekening verveende
percelen.

196 -- 29-09-1786 (blz. 108v)
[1] Verantwoording betalingen door de schout.
Resumptie en goedkeuring notulen.
ZIE: 18-09-1786 nr. 2

197 -- 30-10-1786 (blz. 108v)
[1] Zitdag ontvangst belastinggelden. Smits zal
worden verzocht de Handmolen te inspecteren;
hout zal worden aangekocht en gedroogd.
[2] De steenplaats van Becius wordt begin
november geveild met zellingen waarover
belasting had moeten worden betaald, hetgeen
niet is gebeurd. Becius of Gosenson dienen alsnog
de kopers in te lichten, zo niet dan worden de
aspirant kopers ingelicht door het
ambachtsbestuur.
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198 -- 25-11-1786 (blz. 109r)
[1] Smits heeft de Mallemolen geïnspecteerd. Een
weinig ingrijpende reparatie dient te worden
verricht, echter op termijn van enkele jaren
voorziet Smits een kostbare renovatie van het
bovenstel van de molen terwijl vooraf ook de
fundamenten dienen te worden geïnspecteerd.
Nader beraad volgt.
[2] Aspirant-kopers van het te veilen onroerend
goed van Becius waren op de hoogte gebracht van
belasting op de zellingen. Gosenson is gemaand
de belastingschuld te voldoen; deze weigert dit na
ingewonnen advies van o.a. advocaat Kreet, met
opgaaf van redenen. Het ambacht neemt geen
risico en laat zich adviseren door advocaat
Schaddee te Rotterdam.
ZIE: 30-10-1786 nr. 2
[3] Inspectie van de aandammingen heeft
plaatsgevonden; gebreken aandammingen van D.
Bloet zijn in orde gebracht.
[4] B. Kerver wordt opdracht gegeven slieten en
takkebossen te hakken voor diverse doeleinden.
[5] Ary Bron en weduwe Okhuisen ontvangen akte
van voorschrijving van het hoogheemraadschap
voor vervenen.
[6] Omdat C. Muyt niet aanwezig is, zal hij over
een en ander worden geïnformeerd en hem
worden gevraagd naar zijn oordeel.

199 -- 29-12-1786 (blz. 110v)
[1] Op grond van advies van advocaat Schaddee is
een preferente vordering ter zake van de
achterstallige belasting niet haalbaar. Bij het
transport zal bekend worden gemaakt dat het
ambacht zich het recht voorbehoudt om een
(concurrente) vordering in te dienen.
ZIE: 25-11-1786 nr. 2
[2] In verband met het hoge water is de sluis van
extra planken voorzien; ze zullen worden geteerd.
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[3] In strijd met de verleende vergunning
verkochten Teunis en Pieter van Alphen aarde in
plaats van deze voor aandamming van de Kerklaan
te gebruiken. Zij en ook C. Muyt zullen voortaan
de Kerklaan aandammen. Eldert Leeflang, W. Koot
en Carel Lankouw zal worden aangezegd hetzelfde
te doen.
[4] Een nieuwe buitenroe voor de Handmolen zal
worden aangekocht.

200 -- 24-02-1787 (blz. 111r112r)
[1] Molenonderdeel aangekocht van Buys en
Glavimans. Contact gehad met dijkgraaf en
secretaris van hoogheemraadschap over
memories van de tegenstanders van de conceptkeur op de bruggen. Namen van de volgende
personen, belast met het ophalen van bruggen,
worden doorgegeven aan het
hoogheemraadschap: Willem Kol - brug bij
Jannetje Barends, Frans Vastenouw Scheepmakersbrug, niemand - brug bij Klaas Stam,
Teunis van der Werv - Uitwegsbrug, Corn. van
Dam - Tiendeweg Alpherbrug, niemand - Postbrug,
P. van der Voorn - Kerklaanbrug.
[2] Jan Dane de Jong wordt belast met het maken
van de molenroe; het hout is gearriveerd.
[3] Verantwoording ontvangst achterstallige
verpondingen van Becius; alsmede netto winst
verkoop bomen.
ZIE: 29-12-1787 nr. 1
[4] Vaststelling hoogte lastgelden. De volgende
personen zal worden aangezegd voor maart 1788
ongelden af te kopen: C. en Jan Muit, T. en P. van
Alphen.
[5] Kosten vertering ingekwartierde militairen
onder voorschot ambachtsbewaarders op de
ambachtsrekening gezet.
[6] Rapportage aankoop wilgen bij H. van
Wingerden; B. Kerver zal deze bomen planten.
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[7] Er is een lek in de grote sluis in de dijk
geconstateerd; hierover zal met Waddinxveen
overleg gepleegd worden.
[8] De brug van de Kerklaan bij het dorp zal dit jaar
vernieuwd worden.
[9] Exercitie in de open lucht zal voortaan niet
meer op zondag plaatsvinden.
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[4] Elzen door Benjamin Kerver geplant.
[5] (Vervolg van de vergadering met
ambachtsbewaarders van Zuid-Waddinxveen Van
Tol en Verboom.)
Besloten is om Smits te vragen of hij privé de sluis
wil inspecteren en om hem een plan ter reparatie
voor te leggen.
ZIE: 24-02-1787 nr. 7

[10] Gosenson, gemachtigde van Becius, spant een
procedure aan tegen schout en
ambachtsbewaarders inzake het informeren van
de kopers over de omstreden belastingschuld.
Besloten is rechtskundig advies in te winnen,
echter advocaat Schaddé is overleden.

[6] Het hoogheemraadschap zal worden gevraagd
Zevenhuizen op te dragen de deuren van hun sluis
aan de Rotte te repareren.

201 -- 14-03-1787 (blz. 112v)

203 -- 26-03-1787 (blz. 113v)

[1] Rapportage ontvangst lastgeld, tevens
ontvangst afkoopgelden van Leendert Corte de
Jong en Wijnand Blij. De afkoopgelden zullen
worden belegd.

[1] Inspectie van de valbrug aan de Kerklaan door
Smits; vernieuwing zal plaatsvinden.

[2] Corn. en Jan Muit en Teunis en Pieter van
Alphen zullen ongeld afkopen.
[3] Aantekening van degenen die wensen te
vervenen heeft plaatsgevonden.
[4] Het stro dat voor ingekwartierde soldaten was
gekocht is overgedaan aan Willem Okhuysen.
[5] Smits zal nota nemen van de Mallemolen en de
Kerklaanbrug voor opmaken van het bestek.

202 -- 16-03-1787 (blz. 113r)
[1] Zitdag ontvangst belastinggelden en
overschrijving eigendommen.

[7] Verzoek aan Waddinxveen om molens van de
Zuidplas malende te houden.

[2] Inspectie van de Mallemolen door Smits en
Van der Kooy. Kleine reparatie te verrichten door
P. Keyzer; andere reparaties worden uitgesteld.

204 -- 12-05-1787 (blz. 114r)
[1] De beschikking van Gecommitteerde Raden
inzake te beleggen gelden is binnengekomen.
Verantwoording ontvangst huurgelden. Kwitantie
wegens belegde verponding. Verantwoording
ontvangst waarborggelden van C. en D. van den
Toorn.
[2] Verantwoording van de door het
hoogheemraadschap ontvangen belastinggelden
voor 1787.
[3] Zitdag ontvangst belastinggelden.

[2] C. en D. van den Toorn hebben wegen gekocht
bij het land van Grietje Bron; hoogte van de
waargborgsom vastgesteld.

[4] Betaling traktement en controle van de kas.

[3] Akte van voorschrijving tot vergunning van het
hoogheemraadschap ter vervening is aan Eld.
Leeflang geweigerd wegens de toestand van zijn
perceel.

205 -- 12-05-1787 (blz. 114v)

[5] Goedkeuring notulen en sluiting.
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[1] Effecten naar Den Haag voor innen rente. Een
zeker bedrag ontvangen. Na 3 maanden verdere
rente.
[2] C. Diepenhorst wordt gecontinueerd voor werk
aan de bruggen enz.
[3] De nieuwe onderdelen die in de Mallemolen
zijn aangebracht door Jan Dane de Jong zijn defect
geraakt; hij zal ze voor eigen rekening vervangen.
[4] Voor de levering van hout voor de Mallemolen
hebben Bichon en Buys ingeschreven. Ook Van As
zal in de gelegenheid gesteld worden in te
schrijven.
[5] Vaststelling datum molenschouw.

206 -- 16-05-1787 (blz. 115r)
[1] Kwitantie wegens afgedragen verpondingen
over 1786 en 1787 overgelegd. Controle effecten
Den Haag. Rest bedrag en effecten weggeborgen.
[2] Het puin van het afgebroken huis van Ary
Trompert aangekocht. Corn. Muyt zal het afhalen.
[3] Inspectie van de sluis met Smits; er zal een
dam worden gelegd.
[4] W. van der Klijn en D. van Dam zal worden
aangezegd hun lasten te betalen.

207 -- 24-05-1787 (blz. 115v)
[1] Brief van Smits. Aanbesteding van de brug zal
plaatsvinden. Aan Sommans c.s., eigenaars van de
beschoeiing, zal een voorstel worden gedaan
inzake reparatie van de beschoeiing.
ZIE: 26-03-1787 nr. 1
[2] Sommans c.s. gaan niet akkoord met
vernieuwing van de brug en vragen om het werk
niet aan te besteden. De schout verzoekt de
insinuatie te motiveren; hij zal overleg hebben
met Van der Heim, secretaris van het
hoogheemraadschap.

36

208 -- 29-05-1787 (blz. 116r)
[1] Het hoogheemraadschap meende dat
openbare aanbesteding moest plaatsvinden. De
schout verdedigde onderhandse uitbesteding. Het
hoogheemraadschap stemde hiermee in. Nadere
insimuatie van ingelanden; schout en
ambachtsbewaarders besluiten hierop
uitbesteding uit te stellen en een ieder
gelegenheid te geven om in te schrijven tot 6 juni
1787.
ZIE: 29-05-1787 nrs.1 en 2
[2] Bespreking van het concept-contract tussen
het echtpaar Sommans en het ambacht inzake de
wijk.
ZIE: 24-05-1787 nr. 1
[3] De rekeningen van Willem van Veen en J.
Verhaal lijken te hoog gesteld. Nader onderzoek
naar de prijzen van reuzel en paardevet wordt
ingesteld en de molenaar van de Mallemolen zal
worden gehoord.
[4] Offerte van Van As voor de levering van hout
wordt overgelegd; besloten wordt het hout nog
niet te kopen.
[5] Wegens klachten zal de ambachtsstoep bij het
erf van de weduwe Bontekoe worden
geïnspecteerd.
[6] Vaststelling datum zitdag inning belastingen;
aankondiging zal worden opgesteld.

209 -- 01-06-1787 (blz. 117r)
[1] Inspectie van de werf van Eldert Leeflang aan
Tiendeweg heeft plaatsgevonden. Aan het
hoogheemraadschap zal een verzoek om
vergunning tot vervening van een zeker gedeelte
worden gedaan.
[2] Opsomming van de dit jaar te verrichten
herstelwerkzaamheden aan de volgende objecten:
brug bij Jannetje Barends, heiwerk in het veen,
schoeiing Scheepmakersbrug, brug bij Claas Stam,
Broekwegsbrug, Handmolen, Mallemolen,
Uitwegsbrug, Tiendeweg, Alpherbrug,
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Postbruggen, de Kwakel, schoolhuis,
ambachtsstoep bij het erf van de weduwe
Bontekoe, opdracht aan Frans Vastenouw
werkzaamheden in het Veen, Corn. Muyt zal puin
brengen o.a. achter erf van Maarten de Jong en
tevens takken die nog bij Vastenouw liggen.
Enkele reparaties aan de Handmolen en de
Mallemolen worden in beraad gehouden.

212 -- 15-06-1787 (blz. 119v)

[3] Molenaars hebben gevraagd of ze moeten
stoppen met malen met het oog op het waterpeil;
dit wordt nog niet nodig geacht.

[3] De akte van voorschrijving tot vervenen voor
Eldert Leeflang is ondertekend.

210 -- 06-06-1787 (blz. 118v)

[1] Zitdag inning belasting- en vroedvrouwgelden.
[2] Puin van Antony Trompert zal naar het heiwerk
in het Veen worden gebracht; daartoe is een bok
in Gouda gehuurd. C. Muyt zal de zaak regelen.

[4] Effecten Gouda door de bode weggebracht,
alsmede kwitantie losrente.
[5] De schout verantwoordt ontvangen gelden.

[1] Inschrijving heeft plaatsgevonden.
Timmerwerk is aangenomen door Antony
Tromkpert en Hugo Verjijssel en metselwerk door
Willem Radder.
ZIE: 29-05-1787 nr. 1
[2] Aanbesteding van het leggen van een dam bij
de grote sluis zal 30 juni 1787 plaats vinden. ZuidWaddinxveen zal de helft van de kosten moeten
dragen en zal worden geïnformeerd.
[3] Aanvulling op de keur op het ophalen van de
bruggen zal op elke brug worden aangeplakt.
[4] Overdracht van de zelling van het echtpaar
Sonmans aan Joh. en Dirk Herfst zal plaatsvinden.
In verband met verantwoording van de vaste
lasten zal de koopakte aan de schout worden
voorgelegd.

211 -- 09-06-1787 (blz. 119r)
[1] In de koopakte staat niets vermeld over de
verponding. De schout stelt voor het transport
niet te verhinderen, maar officieel aan schepenen
te verklaren de aanspraak op verponding niet te
laten varen. Ambachtsbewaarders waarschuwen
de schout dat in dat geval kopers mogelijk van het
transport zullen afzien. De schout trekt het
voorstel in, maar legt verantwoordelijkheid bij
ambachtsbewaarders.
ZIE: 06-06-1787 nr. 4

[6] Effecten Rotterdam en Delft aan de schout ter
hand gesteld om rente te innen.

213 -- 21-06-1787 (blz. 120r)
[1] Effecten Gouda alsmede ontvangen rente is
weggeborgen.
[2] Nog een inschrijving voor levering van hout
voor de Mallemolen binnengekomen.
[3] J. en Elis. Koele wensen hun werf in het Veen
bij de brug tegen advies van ambacht in te
verkopen.
[4] (Vervolg vergadering met kerkmeesters.)
Goedkeuring concept contract tussen kerk en
ambacht enerzijds en eigenaars van de
steenplaats anderzijds over de wijk, de stoep en
de heggen bij het predikantshuis.
[5] De eigenaars van de steenplaats verzoeken om
het contract van M.J. van der Voort c.s. d.d. 14-101740; het wordt hun niet gegeven.

214 -- 30-06-1787 (blz. 120v)
[1] Aanbesteding van de aanleg van een dam voor
de sluis. Het werk is gegund aan Schouten. Smits
(fabriek Schieland) zal een regeling treffen met de
eigenaar van de zelling waar aarde uitgehaald
moet worden.
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[2] Buys en Glovemans zullen het hout voor de
Mallemolen leveren.
[3] Diepenhout zal worden opgedragen de
schoeiing van de Postbrug te repareren.
[4] (Vervolg vergadering met armmeesters.)
De vergadering gaat akkoord met het door de
ambachtsheer uitgebrachte advies aan
Gecommitteerde Raden inzake de belasting van
de armen.

215 -- 11-07-1787 (blz. 121r)
[1] (Vergadering van de schout en de schepenen
Kook, Diepenhorst, De Bruyn en Pauw.)
Het comité van defensie te Woerden heeft tot
onderofficieren aangesteld J. Vroombroek, Dirk
Pauw en J. van Oostenburg; besloten wordt
bewaking van het pontveer naar Gouderak in te
stellen.

216 -- 14-07-1787 (blz. 121v)
[1] (Schout, ambachtbewaarders en schepenen
(met uitzondering van Kijzer en Bloet).)
Voorstel om met het comité van defensie te
Woerden overleg te plegen om een commissie in
te stellen bestaande uit officieren en leden van
het gerecht:
1. het aantal manschappen dat als bewaking op
het pontveer is aangesteld zal op den duur te klein
zijn; mochten er meer manschappen gezonden
worden, kunnen die dan te Gouderak worden
ingekwartierd;
2. de manschappen dienen loon voor hun werk te
ontvangen;
3. wat te doen in geval verdachte personen van
het pontveer gebruik maken.
[2] Overeenkomstig het voorstel wordt besloten.
[3] De ambachtsheer zal worden gevraagd het
houden van een kermis te verbieden.

217 -- 15-07-1787 (blz. 121v)
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[1] (Schout, ambachtbewaarders en schepenen
(met uitzondering van K. van Leeuwen, Kaat en
Bloet).)
Vijftig man stadsmilitie uit Rotterdam zijn
aangekomen. Zij zullen worden ingekwartierd. 20
en 26 juli nog eens in totaal tien man.

218 -- 16-07-1787 (blz. 122r)
[1] De schout deelt mee dat kapitein Duval orders
heeft gekregen geen inkwartiering buiten het dorp
toe te staan.
[2] Regeling van inkwartiering, o.a. door middel
van loting.
[3] Rapport van de commissie:
a. Woerden heeft inkwartiering te Gouderak
afgewezen;
b. inzake beloning van de manschappen zal nader
besluit genomen worden;
c. instructie optreden ten aanzien van verdachte
personen.
ZIE: 14-07-1787 nrs. 1 en 2

219 -- 17-07-1787 (blz. 122v)
[1] Inspectie van hout en steen van de brug aan de
Kerklaan; in orde bevonden (Smits).

220 -- 30-07-1787 (blz. 122v)
[1] Zitdag inning belasting- en vroedvrouwsgelden.
[2] Effecten Rotterdam en Delft terugontvangen
met rente.
[3] Goedkeuring van het concept-contract met het
echtpaar Sonmans inzake de wijk. Een
verzoekschrift aan de ambachtsheren zal worden
opgesteld.
[4] Reparaties aan de Mallemolen aan Jan Dane de
Jong opgedragen.
[5] Bij de Scheepmakersbrug en op het land van
het Beijerse zullen twee nieuwe palen gezet
worden.
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[6] Degenen die belast zijn met het ophalen van
de bruggen zullen worden afgelezen.

[1] Er is een brief geschreven aan ZuidWaddinxveen.

221 -- 31-07-1787 (blz. 123r)

225 -- 08-08-1787 (blz. 124v)

[1] Met Hugo Verijssel en Willem Radder is
overeengekomen enkele punten in het bestek te
wijzigen.
ZIE: 06-06-1787 nr. 1

[1] Naar aanleiding van brief van Smits wordt aan
de aannemer nadere instructie gegeven inzake de
aanleg van de dam.

[2] Ambachtsbewaarder W.B. van Leeuwen geeft
lood en oud ijzer aan het ambacht.
[3] P. van der Voorn zal oud ijzerwerk van de brug
Kerklaan krijgen en nieuwe ijzeren ankers leveren;
Verijssel zal voor de nodige palen zorgen.
[4] Het octrooi van de belastingen ten behoeve
van de armen gepubliceerd (per 1 augustus 1787).

222 -- 02-08-1787 (blz. 123r)
[1] Smits laat weten dat de dam voor de sluis
schuift; hij geeft aan hoe het euvel kan verholpen
worden. De aannemer zal dan extra betaald
moeten worden. De hierbij betrokken ambachten
zullen met elkaar in overleg treden.

223 -- 04-08-1787 (blz. 123v)
[1] Brief aan Smits (afschrift ingelast): de
ambachten gaan niet akkoord met het voorstel
van Smits, omdat extra betaling aan de aannemer
voor ingelanden niet te verantwoorden is;
overigens gaan zij wel akkoord met voorgestelde
verandering door heren van het
hoogheemraadschap, mits ingelanden hiermee
kunnen instemmen; ambachten doen voorstel
inzake verschuiven van de dam, maar er mogen
voor de ambachten geen extra kosten aan
verbonden zijn. Boers (schout van ZuidWaddinxveen) heeft met bovenstaande
ingestemd.
ZIE: 02-08-1787 nr. 1

224 -- 07-08-1787 (blz. 124r)

[2] Naar aanleiding van de ambachtsrekening
merkt Willem Okhuyzen op dat de valbrug in het
Veen door timmerman De Waal aanmerkelijk
goedkoper had gemaakt kunnen worden.
Burgemeester Elzevier zegt dat de burgemeesters
hiervan in kennis gesteld worden.

226 -- 18-08-1787 (blz. 124v)
[1] Brief van schout aan Zuid-Waddinxveen
(afschrift ingelast):
- de aannemer heeft gevraagd of hij zich moet
houden aan het oorspronkelijke bouwplan of aan
dat van Smits;
- de schout doet een schriftelijk voorstel aan
Smits;
- aannemer Schouten deelt daarop het oordeel
van Smits mee: het bestek dient gewijzigd te
worden voor rekening van het ambacht en hij wil
gaarne een en ander toe lichten;
- de schout geeft de aannemer echter opdracht
volgens concept van Moordrecht te werk te gaan.
[2] Brief van schout aan Smits (8-10-1787)
ingelast:
- de aannemer heeft opdracht gekregen iets van
het plan van Smits af te wijken maar het resultaat
zal hetzelfde blijven;
- het ambacht verklaart zich overigens bereid tot
een gesprek;
- Antony Tromkpert heeft voor het zijne
prijsopgaaf gedaan en gekozen is voor de
goedkoopste wijze van doen.
[3] Manschappen van de wacht zullen betaald
worden.
[4] Lijst van dijkplichtigen opgemaakt.
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[5] Vervanging van onderdelen van de Mallemolen
zal worden gerapporteerd aan het
hoogheemraadschap.

227 -- 30-08-1787 (blz. 126v)
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231 -- 08-11-1787 (blz. 127v)
[1] Verantwoording betaling gelden te Rotterdam
voor het ambacht.
ZIE: 02-11-1787 nr. 2

[1] Inspectie door Smits van de brug van de
Kerklaan, de molenroe en de dam van de sluis;
goedkeuring. Opsomming van nog te verrichten
werkzaamheden aan de brug.

[2] Betaling van leveranciers.

228 -- 31-08-1787 (blz. 126v)

[4] Goedkeuring notulen.

[1] Verantwoording van de aankoop van de
molenroe bij Buys te Rotterdam.
[2] Het hoogheemraadschap heeft de rekening
van het ambacht doorgenomen; het is op de
hoogte van de opmerking van Willem Okhuyzen.
ZIE: 08-08-1787 nr. 2

229 -- 08-09-1787 (blz. 127r)
[1] Naar aanleiding van de brief van Van der Heim
zal advies worden ingewonnen bij advocaat
Hertog. Op onderzoek zal worden aangedrongen.
ZIE: 31-08-1787 nr. 2
[2] Smits zal een uittreksel van het besluit tot
maken van de dam voor de sluis ontvangen.

230 -- 02-11-1787 (blz. 127v)
[1] Door tussenkomst van de dijkgraaf (secretaris
van hoogheemraadschap) heeft W. Okhuyzen zijn
declaratoir teruggenomen. De rekening is
gecontroleerd; niettemin zal het onderzoek plaats
vinden.
[2] Geld uit de kas genomen om verplichtingen
conform de ambachtsrekening te voldoen.

[3] Jan Dane de Jong zal enkele reparaties aan de
Handmolen verrichten.

232 -- 16-11-1787 (blz. 128r)
[1] Zitdag inning belasting- en vroedvrouwgelden.
De bode zal het restant van het laatste ophalen.
[2] Jan Dane de Jong zal een reparatie aan de
Handmolen verrichten.
[3] Verantwoording van de verkoop van oud hout.
Verkoop van stukken hout en steen zal aan het
hoogheemraadschap verantwoord worden.
[4] Rapportage ontvangst rente.
[5] Een nieuwe heining zal worden geplaatst
tussen het erf van Eldert Leeflang en dat van het
ambacht.
[6] Takken zullen worden verkocht aan Frans
Vastenouw.
[7] Willem van Leeuwen heeft in Gouda zonder
succes naar de prijs van paardevet geïnformeerd.

233 -- 15-12-1787 (blz. 128v)
[1] Verantwoording van diverse betaalde en
ontvangen gelden en verrekening met de schout.
[2] Verkoop van hout aan Benjamin Kerver.

[3] De gebuikelijke hoeveelheid turf en kaarsen zal
aan de wacht bezorgd worden.

[3] Rekening van de dam voor de sluis
gecontroleerd; deze zal betaald worden.

[4] Zitdag inning belasting- en vroedvrouwgeld.
[4] Aankondiging inzake het ophalen van bruggen
zal plaatsvinden. Voorlezing in de kerk van
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zuivering door het hoogheemraadschap van
insinuatie (van W. Okhuyzen?) zal plaatsvinden
(brug Klaas Stam in het Veen).
[5] Besluit tot verbouwing van de Handmolen.

234 -- 27-12-1787 (blz. 128v)
[1] Voorstel om in verband met hoge peil van het
polderwater de volmolens te Gouda te sluiten.
Contractueel ligt een sluitingstijd vast. Ook met
Nieuwerkerk tracht men tot een regeling te
komen.

235 -- 16-01-1788 (blz. 129r)
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[5] Diepenhorst zal er voor zorgen dat Van As de
oude wateras tot palen zal verzagen.

238 -- 23-02-1788 (blz. 129r129v)
[1] Vaststelling datum zitdag voor inning afkoopen lastgelden. Zij die zullen afkopen zijn: Eldert de
Jong, Klaas van Leeuwen, Klaas Versluis, P. IJsb.
Leeflang, J. Perk.
[2] Voor de functie van molenaar is geloot tussen
Hendrik de Bruin en Adriaan Bouman; het lot viel
op Bouman.
[3] Zitdag inning belastringgelden.

[1] Op kosten van de kerk zal een nieuwe
torenvlag worden aan geschaft; overeengekomen
is dat beurtelings de kerk en het ambacht een
nieuwe vlag zullen betalen.

236 -- 05-02-1788 (blz. 129r)
[1] De ambachtsheren hebben het contract tussen
het ambacht en het echtpaar Sonmans
betreffende reparaties aan de steenplaats
goedgekeurd.

237 -- 02-02-1788 (blz. 129r)
[1] Betaling van de dam van de sluis aan het
hoogheemraadschap heeft plaatsgevonden;
verrekening met de schout.
[2] De ambachtsheer deelt schriftelijk mee dat
Moordrecht niet meer met Pruisische
inkwartiering belast wordt.
[3] (Vervolg vergadering met schepenen.)
De post op de ambachtsrekening waartegen
Okhuyzen bezwaar maakte is betaald.
[4] Het ambacht heeft weekgeld aan adjudant Van
Genderen voorgeschoten. Bij procureur Mijne in
Den Haag wordt getracht het geld terug te
ontvangen.

[4] Hout en palen aangekocht bij Pieter de Kok en
C. Diepenhorst.
[5] Jan Dane de Jong zal het hout voor de
Mallemolen laten drogen.

239 -- 15-03-1788 (blz. 130r)
[1] Afkoopgelden ontvangen van: Leendert en P.C.
de Jong, Corn. en Jan Muit, Teunis en P. van
Alphen, Jan Perk. Een gedeelte van de gelden zal
worden belegd.
[2] Eld. de Jong c.s. hebben afkoop ongelden in
maart 1789 toegezegd.
[3] Personen die dit jaar voornemens zijn te
vervenen zijn aangetekend.
[4] Waarborggelden van Dirk Vroegrijk ontvangen.
[5] Verantwoording ontvangst lastgelden over
1787.
[6] Vaststelling datum zitdag inning belastingen en
overboeking eigendommen. Aankondiging inzake
aandammingen en de schouw erover zal worden
gedaan.
[7] (Voorzetting vergadering met schepen B.
Bloot.)

Besluiten ambachtsbestuur Moordrecht 1778-1788

42

De bekendmaking van de biddag is van het
rechthuis gelezen.

rechthuis volgens de lijst van Ruysch toch nog een
fles wijn krijgen.

[8] Ruysch doet mededeling van het teruggeven
van wapens die gebruikt zijn voor de wacht,
volgens plan van burgemeesters van Rotterdam.

[2] De kastelein heeft opdracht gekregen tot
uitreiken van de wijn. Verder zal het ambacht
twee tonnen bier geven, één in herberg "'t
Fortuin" en één in herberg "de Posthoorn".

[9] Ruysch geeft de sleutels van het wachthuis
terug en verzoekt om Aaltje Duykel,
schoonnmaakster van het wachthuis, een
beloning te geven voor extra werk. Ruysch zal het
octrooi van de wacht terugbezorgen ter
secretarie.

240 -- 29-03-1788 (blz. 130v)
[1] Verantwoording ontvangst huur- en erfpacht
gelden (visserij, gras, rietgewas, enz.)

243 -- 30-04-1788 (blz. 131v)
[1] (Buitengewone vergadering met schepenen en
secretaris, uitgezonderd Keyser, Koot, De Bruin en
Paauw.)
Representerend ambachtsheer baron Collot
d'Escury legt als zodanig zijn functie neer per 0101-1788. Ook treedt hij af als baljuw en dijkgraaf
van Schieland.

[3] Het contract inzake de volmolens is naar
Gouda opgezonden met het verzoek zich hieraan
te houden.
ZIE: 27-12-1787 nr. 1

[2] De aftredende ambachtsheer heeft zich
gedurende 8 jaar een goed bestuurder getoond en
was geliefd bij zowel de leden van het gerecht als
bij de burgerij. Er wordt een commissie ingesteld
bestaande uit de schout, ambachtsbewaarder
W.B. van Leeuwen en schepen Kl. A. van Leeuwen
voor betuiging van leedwezen en om te verzoeken
terug te komen op zijn beslissing.

241 -- 18-04-1788 (blz. 130v)

244 -- 03-05-1788 (blz. 132v)

[1] Inspectie van de Handmolen (molenaar
vertrekt). Oud ijzer dat onbruikbaar is voor het
ambacht zal worden verkocht.

[1] Zitdag inning belasting- en vroedvrouwgelden.

[2] Zitdag inning belastingen en overboeking
eigendommen.

[2] De daken van de beide molens zullen worden
gerepareerd.
[3] Opsomming van te verrichten reparaties aan
de postbruggen en diverse banwerken (nummers
vermeld) door Diepenhorst.

242 -- 25-04-1788 (blz. 131r)
[1] (Vergadering met schepenen, uitgezonderd
Keizer, De Bruin en D. Pauw.)
Officieren en korporaals van de wacht hebben de
verwachte fles wijn met hemelvaartsdag niet
gekregen. Hoewel zij extra turfkaarten hebben
ontvangen, zullen zij van de kastelein van het

[2] Oud ijzer van de Handmolen verkocht aan smid
P. van der Voorn.
[3] Corn. Diepenhout gecontinueerd als
ambachtstimmerman.
[4] Verantwoording ontvangst belastingen.

245 -- 07-05-1788 (blz. 133r)
[1] De commissie brengt rapport uit. Baron
d'Escury wordt lid van het college van de
admiraliteit, daarom treeedt hij af als
ambachtsheer van Moordrecht. Het college van
burgemeesters van Rotterdam heeft zijn
goedkeuring daaraan gehecht, waarmee deze zaak

Besluiten ambachtsbestuur Moordrecht 1778-1788

43

haar beslag heet gekregen. Hij stelt het verzoek
zeer op prijs.

[1] Controle kas. De sleutel van de kist is aan Corn.
Goor ter hand gesteld.

[2] Besloten wordt een uittreksel uit de notulen
van heden en die van 30-04-1788 aan
ambachtsheer baron d'Escury te doen toekomen.

[2] Rekening van de waarborggelden over mei
1787 tot mei 1788 gecontroleerd.
[3] Ontvangst rentegelden (Gouda).

[3] Het nieuwe gerecht zal met de verandering van
ambachtsheer bekend gemaakt worden.
[4] De dag waarop wijn en bier zijn uitgereikt is
rustig verlopen.
ZIE: 25-04-1788 nr. 2
[5] Goedkeuring en ondertekening notulen van
30-4-1788.

246 -- 10-05-1788 (blz. 134r)
[1] Uitbetaling traktementen. Controle van de kas.
Wegens ziekte van de nieuw gekozen
ambachtsbewaarder Willem de Jong is de sleutel
nog in bewaring bij Muyt.
[2] Schilder Klapmuts zal de brug aan de Kerklaan
schilderen.
[3] Diverse onderhoudswerkzaamheden zijn
opgedragen aan Corn. Diepenhorst.

247 -- 17-05-1788 (blz. 134v)
[1] Verrekening inkomsten (rentegelden) en
uitgaven gedaan door de schout.

248 -- 02-07-1788 (blz. 134v)

[4] Goedkeuring en ondertekening noutulen.

250 -- 12-07-1788 (blz. 135r)
[1] Opsomming van te verrichten
herstelwerkzaamheden aan de Mallemolen en de
Handmolen; o.a. een reparatie voor rekening van
smid Van der Voorn.
[2] Vaststelling datum voor controle van de
bruggen.
[3] Molenaars Van Leeuwen (Mallemolen) en
Boelhouwer (Handmolen) verbruiken
verschillende hoeveelheden raapolie en kaarsen.
Bepaling vaste hoeveelheden.
[4] Bovengenoemde molenaars verbruiken
verschillende hoeveelheden paardevet en reuzel;
zij betrekken die van zeilmaker J. Verhaer te
Gouda; strengere controle zal plaatsvinden.
[5] Rente zal worden geïnd.

251 -- 16-07-1788 (blz. 136r)
[1] Zitdag inning belastingen en
vroedvrouwgelden.

[2] Vaststelling van de data van de molenschouw
en de zitdag voor inning belastingen.

[2] Opsomming van te verrichten werkzaamhden
aan heiwerk in het veen, houtakkers, brug bij
Jannetje Barents, Scheepmakersbrug,
Broekwegsbrug, Uitwegsbrug, Alpherbrug in de
Tiendeweg, Postbrug, de kwakel, Mallemolen. C.
Diepenhorst wordt aangezegd spoed te maken
met deze werkzaamheden.

[3] Stukken in gereedheid gebracht voor het innen
van rente (Gouda).

252 -- 28-07-1788 (blz. 136v)

249 -- 12-07-1788 (blz. 134v)

[1] Puin van Eldert Leeflang is aangekocht voor
heiwerk in het Veen.

[1] De nieuw gekozen ambachtsbewaarder Willem
de Jong is overleden. In zijn plaats is Cornelis Goor
beëdigd.

Besluiten ambachtsbestuur Moordrecht 1778-1788

44

[2] Oud eikenhout van timmerman Verschoor te
Gouda aangekocht voor de bruggen.

254 -- 29-08-1788 (blz. 138r)

[3] Opsomming van te verrichten
herstelwerkzaamheden aan: Alpherbrug in
Tiendeweg, heiwerk in het Veen, Handmolen,
Mallemolen, wachthuis (nieuwe vlag), sluisje van
de Mallemolen aan de Gouwe (B. Kerver).

[1] Aangezien Buis te duur was is een bovenas
gekocht bij Scharlee te Jutfaas.

[4] Van der Starre, venend in Zevenhuizen,
gebruikt de zoden niet voor aandamming. Men zal
hem aanzeggen dit voortaan wel te doen.

[3] De aankoop van de bovenas is ter secretarie
van het hoogheemraadschap aangetekend.

[2] De ambachtsrekening gecontroleerd. Zeker
bedrag zal van het gewest worden teruggevraagd.

255 -- 03-09-1788 (blz. 138r)
253 -- 15-08-1788 (blz. 137r)
[1] Door het hoogheemraadschap is het
stagturven geïnspecteerd:
a. scheuren in de dam bij de Veensluis zullen
moeten worden gevuld;
b. de heg tussen het ambachtserf en het huis van
Eld. Leeflang in het Buurpad zal door G. van Vliet
worden gesnoeid;
c. schilder Klapmuts zal de Uitwegsbrug en de
brug bij Klaas Stam schilderen;
d. timmerman De Jong zal de maat nemen van de
bovenas van de Mallemolen; deze moet
vernieuwd worden.
[2] De lijst van dijkplichtigen voor dit jaar is
opgemaakt.
[3] De volgende personen zal worden aangezegd
hun verplichtingen inzake aandamming wegens
geconstateerde gebreken na te komen: Pieter van
Alphen, Corn. en Jan Muit, Carel Lankouw, Dirk
van der Toorn.
[4] Het wordt Dirk van den Toorn bovendien
verboden zijn aarde in de plas te brengen.
[5] Rente geïnd. Obligaties (uit Den Haag)
terugontvangen. Ontvangst voorschot weekgeld
adjudant Van Genderen.
[6] Ambachtsbewaarder Goor zal een ijzeren plaat
voor de Handmolen kopen.
[7] De molenaar van de Mallemolen zal worden
gevraagd ervoor te zorgen dat er minder ruiten in
zijn woonhuis worden gebroken.

[1] Zitdag voor aantekening van de in 1788
geveende roetalen.
[2] Genoemde personen zulen hun verplichtingen
nakomen.
ZIE: 15-08-1788 nr. 3
[3] Leendert van der Starre en Klaas Stam zulen
worden verzocht hun aarde voor aandamming
tegen het heiwerk te gebruiken.
[4] Pieter van Alphen verzoekt om op eigen kosten
een brugje naast de kwakel te mogen plaatsen; dit
wordt toegestaan.
[5] Pieter van Alphen huurt een wetering bij de
kwakel (van de Lely).
[6] Huis en dam geïnspecteerd en in orde
bevonden.
[7] Gelden voor diverse doeleinden aan de schout
ter hand gesteld.
[8] G. Evenblij klaagt dat de molenaars te veel
water laten binnenlopen teneinde meer vis en
paling te kunnen vangen; dit zal hun verboden
worden.

256 -- 10-09-1788 (blz. 138v)
[1] Vaststelling datum betaling leveranciers.
[2] Pieter van Alphen mag hout kopen van het
ambacht voor het drogen van zijn turf.
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[3] Heiwerk zal met riet gevuld worden.
[4] Niet duidelijk is of de molenaar van de
Mallemolen te veel water laat binnenlopen.
[5] De hoogte van het geheven molengeld zal
worden afgelezen.

257 -- 19-09-1788 (blz. 138v)
[1] Betalingen hebben plaatsgevonden;
verrekening ontvangen gelden van Klaas Stam.
[2] Betaling aan leveranciers heeft
plaatsgevonden.
[3] De bovenas die is aangekocht is in orde
bevonden.
[4] Pieter van Alphen heeft toestemming gekregen
om een schuur te plaatsen. Hij zal jaarlijks aan het
ambacht een pachtsom betalen.
[5] Goedkeuring en ondertekening notulen.
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