Werkzaamheden uit de arbeidsboeken 304 en 305 die per
werksoort betaald werden
seizoensgebondenlente:
250 roe met aardappels gepoot f 3,121/2
66 roe gespit kweekerij à 7 [cent] f 4,62
12 roe gedolven kweekerij à 20 [cent] f 2,40
de molshope in het wijland gelijkt f 3,de bagger uit de sloote over het land gebragt Morgestuk f 4,20 boome gehakt à 13 [cent] f 2,60
de zooije langs de weg bij Haagwijk geslage en aangekand f 11,de Voorlaan van de straat tot de spoor schoongemaakt f 7,de Voorlaan gemaait f 14,de Achterlaan schoongemaakt f 10,6 vragte schilpe f 2,kerseboomgaart schoongemaakt f 5,50
peen gewijd f 5,zomer:
het Morgestuk gemaait f 6,dito opgehooit f15,dito wegrijde f 2,50
4 druivekaste geknipt f 8,aardappele schoffele f 3,500 roe aardappele en tarwe geschoffeld en gewijd f 11,25
herfst:
steenkoole gelost f 4,50
het aardappele land opgeruimd f 4,Oranjepolder en Duvenvoorse moolesloot opgesloot f 3,hegge knippen in de Sanderij f 3,sant kruiye f 24,sloote Roozenburg f 12,mest op de 14 Hond gekard f 2,50
10 schuite bagger à 60 [cent] f 6,op het zant kruiye f 24,winter:
30 ijke en beuke boome omgehakt f 3,75
zout strooye 14 hond f 4,50
100 roe aardappel geschoffeld en gewijd f 2,50
blad harke achter het huis van de rijlaan tot de ijskelder en flotbrug f 30,-
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verklaring van enkele woorden:
akkerland / weiland / hooiland:
akkerland = bouwland, geschikt om gewassen op te verbouwen,
weiland = geschikt om koeien op te laten weiden = grazen,
hooiland = alleen geschikt om gras op te verbouwen, want te nat/slap om het
gewicht van grazend vee te dragen
hond = oppervlaktemaat
morgen = oppervlaktemaat
Morgestuk = mogelijk een stuk land ter grootte van een morgen
roe = oppervlaktemaat
schilpe = schelpen (bedekking van de paden en vanwege het zeezout aan de
schelpen bescherming tegen onkruid)
wijden, gewijd = wieden, gewied
zooije = zode, plag
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