Andere declaratie van mijne gedaen besoingie
ter instantie en begheerte van mijn heeren
Burgemeesteren deser Stede van Alckmaer
Also mijn Heeren die Burgemeesteren achtervolgende
den resolutie der vroedschappen deser stede, hebben willen
doen snijden een plate van deser stede aen Cornelis Iacobsz Drebbel dat welck voor hem niet en was practicabel sonder te hebben een pourtracte en platteforme van
dese stede, soo ist dat ick bij die Heeren Burgermeesteren
ben versocht om den voornoemden Cornelis Iacobs hier toe te
helpen ende te assisteren, dat welck ick ter cause van dien
niet en hebbe connen weygeren, maer in alles mijn neerste vlijt ende devoir gedaen, ende met gheen cleijne moeijten daer inne gebesoigneert ende gevackeert, sulx dat
die plate deur 't selve behulp ten vollen effecte gebracht is … also wel reden is dat mijn oock werdt
behoorlicke contentement gedaen van dese mijne gedaen
besoingie ende stuck van mijne ampte vant lantmeterschap bij den Hove van Hollandt geadmitteert. So heb
ick wel willen dese Declaratie aen mijn Heeren Burgemeesteren overleggen versouckende hier van Ordinantie welx begrotinge ick stelle ter discretie van
mijn Heeren

Adriaen Anthoniszoon

Voor dese moeijten est hem(?)
toegevoegt 30 f

Wy ordonneren Doctor Adam van Foreest, tresorier der stede
Alckmaer, te betalen in handen van mr Adriaen Anthonisz
en Dirck Ariaensz, Lantmeters, die somme van drie
hondert zes en vijftig gulden ter cause dat zij niet
alleene alle dese Stadt Landen gemeten en daervan een caertbouck gemaect hebben maer oock verscheyden
Lijnbanen ende andere lijnen(?) gemeten ende de stadt
… hebben mitsgaders een pourtraicte
en platteforme van dese stadt dan naer dese
plaet gesneden … en de plaetsnijder in ..

…in Alckmaer …
die 15(?) febraury anno 15 negen en tnegentich
C. Coomans

Doet Medemblick

Welcke somme van 356 gulden ter cause (x) wij mr
Adriaen Anthonisz en hr Dirck Ariaensz (x) bekennen
mits deze ontfange te hebben uyt handen van (x)
D. Adam van Foreest tresorier ter …ijse hantscrifte
hier onder gestelt in Daegen en Jaeren (x)
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