Ordonnantie dijkonderhoud Waarde 1

(terug naar scherm Bijlagen)

Ordonnantie gemaeckt bij Jan Staes drossaert ten lande van Reemst als ambachtsheere,
schouijt scheepenen der prochije van Waerde, Damps (MPS: Daems?) Jan van Heecke mester
tot Monsterhouijck met Jan Adriaens Dijkgraeve 2 van die waeteringe als representeerende
mijne heere de prelaet, Ende die kercke van der Doest, meester Heijndrick secretaris van
Mechelen, zoe voor hem zelven als gedeputeerde van die gemeen geerfde wonende binnen
Mechelen, joncker Arent Butkens (MPS er staat: Butteckens), joncker Jan van Haesdonck,
Gillis Vijdt, zoe voor hem zelven als voor Rombout Vijdt zijnen broeder met diversche andere
gelande der prochie van Waerde voors. midtschaders Jan de Wijelmaecker als geerfde van
Waerde ende Westveerpolder:
inden eersten is geordonneert ende geaccordeert dat dat nu voortaen als in
d’ordonnantie in voorleden jaer gemaeckt den Westveerpolder gelden zal op zijn
gemeeten, gemet ende gemetsgelijcke met die voorn. prochije in alle rijswercken, zoe
van rijs steenen, welie rijs (MPS: wilgenten rijs) als arbeijt die gedaen ende geleijt
zullen werden voor den voors. polder behoudelijcken dat die zelve (W2-269, fol 16v)
polder in geen verder ongewoonlijcke costen met dier voorseijder prochije gelden zal,
dies zoe zal den zelfden polder oeck blijven belast in haeren dijcken
Die penninckmeester zullen van nu voort aen gehouden zijn alle die costen van
alzulcken rijswercken als voors. met alle zijn dependenties te brengen inde reeckening
in een capittel aen ende aen? zonder daer eenich ander uijtgeven daerinne te mengelen
es voorts geordonneert ende geaccordeert datmen tuijterste leggende vandt hooft
afbreecken zal alzoe leeche onder tleech waeter alst tselfde zoude moeggelijck weesen
om doene midtschaeders oock tnieuwe werck af te breecken ende op te ronden ofte
repareren zulcx als dat bij de breedste gelande, schouijt ende schepenen wel
ondersocht ende gevisiteert zijnde geordonneert zal werden, welck hooft ende
rijswerck ter zijden gemaeckt ende beswaert zal werden met steenen ter voornoemde
ordonnantie naer den heijs vande wercke, ten meesten orboor ende profijt vander
voors. prochije ende polder
(W2-270, fol l7) tot welcke werck ter voorn ordonnatie gecooren ende geordonneert
zal werden eende commijs die tselfde rijs, steenen met alle zijn dependentie op zijnen
eedt ontfangen zal tot alzulcken kueringen ende besteck als alle tselfde bij schouijt
ende schepenen ten minsten prijse op haerlieder eedt gecocht zal werden
welcke commijs alzulcxs gestelt wesende zal gehouden zijn zijn eedt te doene alle
tselfde rijs dat daer verwiecht (MPS: verwerkt) zal werden, indien tselfde niet en is
leverbaer volgende den coop ende kueringe te mencken (MPS: beknibbelen?) zulcxs
dat de voors. prochije ende polder zoe naer alst moegelijcken es, voldaen mach
werden, zal oock sweeren rechtveerdelijcken te kerfven (MPS: op de kerfstok zetten?)
ende alzoe sedullen van zijnen ontfangen onder zijn handt sulcxs als dat behoort te
passeeren, zal oock gehouden zijn te zweren die rijswerckers ende arbeijders haer
dachgelden getrouwelijck op te kerfven ende alsdan daervan rechtvaerdiche
ordonnantie onder zijn handt te passeeren
(W2-271, fol l7v) sal oock gehouden zijn opten eedt voors. alle steen scheepen haeren
zentbrief te vijfvrien? bij haeren peilbrief ofte die accorderen ende alsdan onder op den
zentbrief onder zijn handt te teijckenen ende te verifieren waer ende tot wadt daege die
voors steene gelost ende ontfangen zullen weesen
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RAZE 3518, fol 16, 21-5-1560. Maar let op de datering en de paginanummering van de akten in dit boek is
zeer verwarrend. Deze akte komt na een akte van 6-10-1565.
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Ende daer es geschoeten tot laste van den eerst 1560 overmidts tachterweesen van
zeeckeren rijs ende steenen over die prochije voors. 15 stuijvers ende tot laste van den
Westveerpolder 12 stuijvers om daermede te vervallen ende te betaelen alzulcke
achterstallen alsmen bevinden zal tot laste vanden voorn. prochije ende polder, naer
uijtwijsen dordonnantie opte laetste voorgaende reeckeninge gemaeckt te behoeren,
midtschaeders oock omme te vervallen ende te betaelen die profijtelijcke ende
noetelijcke wercken, diemen bevinden zal ter ordonnantie als vooren die voors.
prochije behoufelijcke gewracht? ende geleijt te werden, van welcke geschoeten die
penninckmeester nu ter tijt ontfangen zal die twee derdendelen ende tander derden
deel te Bamisse daernaervolgende
(W2-272, fol l8) Es noch geordonneert dat den nieuwen penninckmeester zal
gehouden weesen zijn reeckening te doene, van die gehele grootte zoe van die prochije
als van die voors. polder ende dat nae uijtwijsen die geteijckende overloopers3, welcke
reeckening hier furnieren zal naer uijtwijsen dese ordonnantie, ende dat naer stijl van
reeckening zulcxs dat int een bladt niet meer bevonden en wert, dan int andere ende
zal oock gehouden weesen gefurniert te zijne van dubbel van die zelfde reeckeninge
Es noch geordonneert ende geaccordeert datmen alle jaere den reeckening van die
voors. prochije ende polder doen zal den tweeden zaeterdach inde Vasten op 21-51560
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Als die nu eens bewaard gebleven zouden zijn!!!!

