[KAFT]
[Plakbriefje:]
Algemeen Rijksarchief
Grafelijkheidsrekenkamer
van HOLLAND
REKENINGEN
5150
1680
D SPRUIJTS
Tweede Rekeninge, als
Penninckmeester
van den
ZUIJDHOLLANTSEN POLDER
Omme de Graeffelijckheijt
Overgelevert bij Dirck Spruijt rendt1. in desen,
aen de heeren Carel van de
Boetselaer ende Wouter Lanschot als bij
de Ed: Mog:2 heeren Raden en meesters van
de rekeninge, der voors: Domeijnen van
d' heeren Staeten van Hollant ende West
Vrieslant,
specialijcke Gecommitteert tot het
hooren en opnemen deser rekeninge,
op den xviiide april xvic een en tachtich3,
in St. Joris Doele binnen Dordrecht,
in presentie van de Heeren, tot de Directie
deser Polder aengestelt ende Gecommittt.,
mitsgaders de Presente Ingelanden4,
die daer toe op Ordre van den gemelte
Heeren van de Rekeninge, door den Rendt:
zijn beschreven.
xixe Rekeninge
van desen Rendant
Vervolgt wel den tijdt
van de laetst voorgaende
rekeningh, als dese

Rekeninge, ende Bewijs,
die doende is Dirck Spruijt
als Penninckmeester
van den Zuijhollantsen
Polder, (bedijckt in den Jaere
xvic: negen en t'zeventich)
van den Ontfangk ende
uijtgeeff bij den selven gehadt
ende gedaen, over den Jaere
xvic: tachtich, gestelt in
Ponden5 van veertich grooten6,
Schellingen7 ende Deniers8
naer advenant.

[1r]

Ontfanck
ende eerstelijck van
omslaegen9 over twaelff hondert
seven en dertich mergen10, een
hondert

1 De competable, rekenplichtige die rekening en verantwoording moet afleggen
2 Edele Mogendheden
3 18 april 1681
4 iemand die eigendommen (land) heeft binnen een waterschap
5 betaalmiddel, 1 pond = 20 schellingen, sous, 1 pond = 240 penningen, deniers (d)
6 betaalmiddel, zilveren munten, waarde =12 penningen
7 betaalmiddel, 1 schelling = 12 denier (ca 11e eeuw)
8 betaalmiddel 1 denier = 3 miten. De denier was de voorloper van de penning
9 het aandeel in een belasting, bepaald naar een bepaalde maatstaf
10 landmaat, betekend letterlijk de hoeveelheid grond die voor de middag geploegd kan worden (ca 1 ha)

Bij acte van Omslagh,
als in den text, slaende
op dese ende
aengehaelde
partije.

vier en vijftich roeden11 lants, in de voors:
dijckagie, (volgens de gedaene metinge,
ende caerte, daer van zijnde) binnenbedijckt.
Op den xxviiide februarij
xvic Tachtich, hebben d'Ed: heeren
Gecommitteerdens van den
voors: Polder omgeslaegen
een somme van twintich ponden
te xl: grooten t'pondt per merge,
over den Jaere xvic: Tachtich,
ten laste van de respective
heeren Ingelanden, ende
twee ponden ten laste van den
respective bruijckers, soo
tot voldoeningen van het sloth
van de eerste gedaene rekeninge, der bedijckingen, als
het verhoogen van eenighe
gesoncke bestedingen van de
nieuwen gemaeckten
Zeedijck, het maecken ende
verdiepen van de respective
berm ende wegh-slooten,
watergangen, ende t'geen
noch verders daer aen dependeert, (in welcken voorschreven
omslagh van twintich ponden
de landen, die binnen de
Laer Somerdijck zijn leggende,
als noch, ende dat voor de laeste
maele, niet verder gehouden
zijn te betaelen, dan twee derde
parten per merge, in gevolge
seecker contract, in dato den
xxviide: april xvic: negen en
t'seventich welcken omslag
van twintich ponden, den
Penningmeester alhier
is verantwoordende, over
acht hondert ses en veertich
mergen een hondert seven
en veertich roeden landts,
die de Domeijnen van haer
Ed: Groot Mog: in de voors:
Dijckagie zijn competerende,
de somme van sestien duijsent
negen hondert vier en twintich

[1v]

[2r]

[2v]

11 Lengtemaat, in elk deel van het land anders van lengte, ongeveer tussen 3,60 en 4,10 meter

Ponden achttien Schellingen
twee Denier,dus alhier
de voors Somme van
xvim: ixc: xxiiii L12 xviii S13: ii D14
16924-18-2

12 L = Libra = Pond
13 S = Schellingen
14 D = Deniers

Ende over drie hondert een
en t'negentich mergen seven
roeden lants, de particuliere
competerende, waer van
alhier voor Ontfangh werdt
gebracht, over drie hondert
acht en dertich mergen drie
hondert ses en vijftich roeden,
zijnde de landen leggende
buijten de Laer Somerdijck,
mede tot gelijcke twintich
ponden per merge, de somme
van ses duijsent seven
hondert een en t'zeventich
ponden seventien schellingen
vijff denier, daeromme
alhier de voors somme
van
vimviic lxxi L xvii S v D.

[3r]

Ende noch, over de resterende
twee en vijftich mergen, twee
hondert een en vijftich roeden
landts, mede aen particuliere
behoorende, zijnde de landen
gelegen binnen de Laer
Somerdijck, de welcke ten
respecte van haere voorige
gedaene Somerdijcking ..,
alsnoch, en dat voor de
laetste mael, in der voors:
Omslagh van twintich ponden
per mergen, niet verder
gehouden zijn te betaelen,
dan twee derde parten,
in gevolge het voorschreve
contract van den seven
en twintighsten april xvic:
negen en t'zeventich, bedraegende

[3v]

[4r]
de voors twee derde parten
over de selve twee en vijftich
mergen twee hondert een en
vijftich roeden landts, de
somme van
vic: xcviii L xviii S: iiii D

1: Summa van den Ontfangh, xxiiiim: iiic: xcv L xiii
S: xi D
[ vacat 15]
Anderen Ontfanck
van den Laegen Omslagh,
over den Jaere xvic: Tachtich,
ommegeslaegen.
In gevolge de voors acte
van Omslagh, van den xxviiie
februarij xvic: tachtich, tot
laste van de respective
bruijckers omgeslaegen
twee Ponden per merge,
bedraegende over den geheelen
Zuijdhollantsen Polder, groot
twaelff hondert seven en dertich
mergen een hondert vier en
vijftich roede landts, de
somme van twee duijsent
vier hondert vier en t'zeventich
Ponden thien Schellingen, te
xl: grooten t'pondt, die desen
rendant alhier mede voor
Ontfanck, ten vollen is verantwoordende, dus hier de
voors:
xD

[vacat]
[5r]

[5v]

iim: iiiic L xxiiii S

iide: Summa van den ontfang,
per se.(?)
Summa Totalis van de geheelen Ontvang
deser rekeninge, bedraegt
iivim: viiic lxx L
iii S xi D
[vacat]
[vacat]
Utgeeff jegens den voors
Ontfanck,
15 Latijns voor “ledig”: een doelbewuste lege pagina

[6r]
[6v]
[7r]

Ende eerstelijck over het
sloth van de eerste gedaene rekeninge
van den Haere xvic: negen en t'zeventich.
Den rendant brengt alhier
de somme van negen duijsent
twee hondert ses en tachtich
Ponden acht Schellingen ses
Denier Obulus te xl: grooten
t'pondt, zijnde t'gene hij, bij
slote van zijne voorgaende
rekeninge, gedaen den xe: Januarij
xvic: Tachtich, te boven quam,
[7v]
ende t'gemeene landt aen
den selver schuldich bleeff, blijckens
bij de selve rekeninge fol: cxxxv.
daerom alhier de voors
ixm: iic lxxxvi L viii S vi
D Ob.
ende over drie maenden
Interest, tegens vijff ten
hondert, voor het verschoth
van de voors neghen
duijsent twee hondert ses
en tachtich Ponden acht
schellingen ses denier obulus,
t'zedert den xe: Januarij xvic:
Tachtich, tot den verval, ofte
verschijndaege van den voors
Omslagh, zijnde derthien April
daer aenvolgende, de somme
van
cxvi L 1 S ix D.

[8r]

1e. Summa van den uijtgeeff deser rekeninge,
ixm: iiiic ii L x S iii 1/2
D.
[vacat]
Anderen utgeeff van
t verhoogen van eenighe
bestedingen van den zeedijck,
t'repareren van den zeebraecken16
ende t'verdiepen van bermslooten,
Betaelt aen Arijen Florisz
de somme van een en veertich
Ponden seventien schellingen te
xl: grooten t'pondt, over ende
16 Stukken dijk waar de zee is doorheen gebroken

[8v]
[9r]
#arien-florisse

bij specificatie en
ordonnantie van
d'heeren
gecommitteerden
tot de directievan de
Polder, en quitantie,
slaende op dese ende
aengetoge partijen

in voldoeninge van de eerste
bestedinge, zijnde het verdiepen
van de bermsloot, beginnende
van den Oude Dussense Zeedijck,
tot aen de eerste Cromte aldaer,
op veertien voeten wijdt, in den
bodem acht voeten, ende ses
voeten diep beneden de kerff,
gehackt aen de bovenvlackte
van de oosterbinnepael van de
sluijs, leggende in peerboomsgath, opgenomen den veertiende
septemb: xvic: tachtich, ter
lengte van drie en t'negentich
roeden, bij hem aengenomen
om negen Schell: de roede, dus
hier bij ordonnantie, ende
quitantie van Steven Jans als
last hebbende van Arij Florisz de
voors somme van

[9v]
#dirk-cuijnderts

xvi L xvii S

Betaelt aen Dirck Cuijndertsz
de somme van twee en tachtich
Ponden sestien Schell: te xl: grooten
t'pondt over ende in voldoeninge
van het maecken van de tweede
bestedinge Bermsloots,
beginnende van de voorgaende
bestedinge, tot de tweede
cromte aldaer, ter wijtte
diepte, ende keure als vooren,
opgenomenden xxixe Junij xvic
tachtich, ter lengte van een hondert
vier en tachtich roeden, bij herbestedinge bij hem aengenomen om
negen schellinge de roede, daeromme
alhier bij ordonnantie ende
quitantie, de voor:
lxxxii L xvi S

[10r]

Betaelt aen Pieter Ariensz
Capitheijn, de somme van negen
en veertich ponden ses schellingen
drie denier, te xl: grooten t'pondt
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
derde bestedinge, tot de
derde bocht ofte cromte
aldaer, ter wijtte, diepte, ende
keure als vooren,opgenomen
den xxiiiie Julij xvic tachtich,
ter lengte van hondert een en
dertich roeden, ses voeten,bij
hem aengenomen, om seven schellingen
ses denier de roede, dus hier
bij ordonnantie ende quit: de voors: xlix L vi S iii D

[10v]
#capiteijn
#schouten

Betaelt aen Pieter Schouten
[11r]
de somme van hondert vier
en vijftich ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van de vierde bestedinghe,
tot aen de sluijs, leggende in
Peerboomsgath, ter wijtte,
diepte, ende keure als vooren,
opgenomen den xxiiiie Julij 1680,
ter lengte van drie hondert vijff
en tachtich roeden, bij hem aengenomen, om acht schellingen de roede,
daerom hier bij ordonnantie ende quit: de vrs: C liiii L
Betaelt aen Bastiaen
Jansz Wijn, de somme van
twee hondert achtien ponden
acht schellingen te xl: grooten t'pondt,
te weten hondert dertich ponden,

[11v]
#wijn

over ende in voldoeninge
van de vijffde bestedinghe,
zijnde de zeebraecken, beginnende
omtrent vijff en twintich roeden
bij westen de voors: sluijs,
ter lengte van omtrent hondert
tachtich roeden, de selve wel
ende behoorlijk gerepareert,
in gevolge de conditie van
bestedinge, ende acht en
tachtich ponden acht schellingen
over het macken, ende
opschieten van de bermsloot
beginnende van de voors sluijs,
tot aen de eerste bocht van de
Corte Raij, ter wijtte, diepte,
ende keure als vooren, opgenomen den ie ende xxixe Junij 1680
ter lengte van twee hondert
een en twintich roeden, bij hem
aengenomen om acht schellingen de
roede, oversulx alhier bij
ordonnantie ende quitantie,
de voorrs:
iicxviii L viii S
Betaelt aen Jan Cornelisse
Muijs, de somme van hondert
veertich ponden te xl: grooten
t'pondt, over, ende in voldoeninge van het maecken van de sesde
bestedinge daer aen volgende,
zijnde de zeebraecken beginnende
aen de voorgaende bestedinge
tot omtrent sestien roeden
voor bij den lesten hoeck van
de Corte Raij, ofte Haegcade
aldaer, lanck omtrent hondert
twintich roeden, de selve wel
ende behoorlijk te repareren,

[12r]
#muijs

[12v]
#van-der-stelt

in gevolge de conditie van de
bestedinge, opgenomen den
xixeJunij xvic tachtich, bij
herbestedinge bij hem aengenomen den hoop om de voors cxl L.
Daeromme alhier, bij ordonn:
ende quitantie, de selve

C xl L

Betaelt aen Cornelis
Aertsz van der Stelt, de
somme van twee en veertich
ponden sestien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken van de bermsloot
leggende langs de sesde
bestedinge, ter wijtte,
diepte, ende keure, als de
voorgaende bermslooten,
opgenomen den xxixe Junij
xvic tachtich, ter lengte van
hondert en seven roeden,
bij hem aengenomen om acht
schellingen de roede, dus bij ordonn: ende quit: d'vrs
xlii L xvi S
Betaelt aen Arij Jansz
van de Maes, ende Jan
Cornelis Visser, de somme
van ses en t'zeventich ponden,
te xl: grooten t'pondt, te weten,
dertich ponden, over ende in
voldoeninge van het repareren van de zeebraecken leggende
in den Zeedijck langs de sevende
bestedinge, ende ses en veertich
ponden, over het maecken
van de sevende bestedinge
bermsloots, beginnende van

[13r]

[13v]
#van-de-maes
#visser
#claijpole

de vooschreve Haegcade
aff, tot den heuvel van den
Heere Claijopool, ter wijtte,
diepte, ende keure als
vooren, opgenomen den xixe
ende xxixe Junij xvic tachtich
ter lengte van hondert vijftien
roeden, voors: bermsloot
aengenomen, om acht schellingen
de roede, dus hier bij
ordonnantie ende quit:
de voors
lxxvi L
Betaelt aen Adriaen Jansz
van de Maes, de somme van
seven en vijftich ponden, seven
schellingen ses deniers, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van de achtste bestedinghe
zijnde den bermsloot, beginnende
aen den voorn: heuvel, tot den
eersten volgende hoeck,off
cromte toe,ter wijtte, diepte
ende keure, als de voorgaende
bermslooten, opgenomen den
eersten junij xvic tachtich,
ter lengte van hondert vijff
en dertich roeden, bij hem
aengenomen om acht schellingen
ses denier de roede, oversulx
alhier, bij ordonnantie ende
quitantie, de voors:
lvii L vii S vi D
Betaelt aen Pieter Schouten
de somme van een hondert
drie ponden, thien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge

[14r]
#van-de-maes

[14v]
#schouten

van de negende bestedinge
bermsloots, beginnende van de hoeck
ter wijtte, diepte ende keure
als vooren, opgenomene den
xxixe Junij xvic tachtich ter
lengte van twee hondert
seven roeden, bij hem aengenomen omthien schellingen de roede,
daeromme alhier bij ordon:
ende quitantie de voors:
Betaelt aen Jan Cornelisz
Visser, de somme van acht
en t'zeventich ponden vijftien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninghe van
den thiende bestedinge
zijnde twee Hooghels op den
Zeedijck, als een eijnde van
vijff en twintich roeden lengte
wederzijdts de Nieuwe Steech
volgens de gesnede Cruijs.putten, ter hoogte van veertien
duijmen, wederzijts verstervende
op ses duijmen, noch een van
omtrent ses roeden,bij zuijden
de eerste cromte, aen t'paelken
No xiiii en van daer gaende
tot de pael No xiii, lanck
omtrent ses en dertich a veertich
roeden, alwaer in t'midden
verhoogt is tot vijftien a sestien
duijmen, en versturven aen de
paelkens op seven duijmen
verder buijten een spie van
ses voeten druijpens, opgenomen
den xxixe Junij xvic tachtich,
ter lengte van vijf en t'zeventich
roeden,bij hem aengenomen

[15r]
#visser

ciii L x S

[15v]

[16r]
#van-der-stelt

om een en twintich schellingen de
roede, dus hier bij ordonn:
ende quitantie, de voors
lxxviii L xv S
Betaelt aen Wouter van der
Stelt, de somme van twee hondert
vier en vijftich ponden acht schellingen
te xl: grooten t'pondt, te weten
twee hondert sestien ponden
over ende in voldoeninge van de
elfde bestedinge, zijnde
het verhoogen van de dijck,
beginnende aen de CamerseStege, tot aen de Pael No xii,
te verhoogen op acht a negen
duijmen, te weten aen de pael
geteijkent xx, versterven
op ses duijmen, eraan de pael
No xii op acht duijmen, doorgaens
egael van hoogte, volgens de
keure, opgenomen den xxiiie
Julij xvic tachtich, ter lengte
van ses en t'negentich roeden,
bij hem aengenomen om twee
ponden vijff schellingen de roede,
ende acht en dertich ponden acht
schellingen van ses en t'negentich
roeden bermsloots aldaer,
tot acht schellingen de roede, op ende
aengenomen als vooren,
daeromme alhier, bij
ordonnantie ende quitantie,
de voors somme van
iic liiii L viii S
Betaelt aen Gerridt Pietersz
Dormael, de somme van twee
hondert vier ponden, te xl:
grooten t'pondt, te weten

[16v]

[17r]
#dormael

hondert een en t'zestich ponden,
over ende in voldoeninge van
de twaelffde bestedinge,
zijnde t'verhoogen van den dijck
van de pael No xii tot No xi,
ter hoogte van twaelff, dertien
ende acht duijmen, ter keure als
vooren, opgenomen den xxiiie
Julij xvic tachtich, ter lengte
van hondert vijftien roeden,
bij hem aengenomen om acht
en twintich schellingen de roede,
ende drie en veertich ponden
over het maecken van hondert
seven roeden ses voeten bermsloots
aldaer,tot acht schellingen de roede,
op ende aengenomen als voren,
daerom alhier, bij ordonnantie
en quitantie, de voors:
iic iiii L
Betaelt aen Gerrit Pietersz
Dormael, de somme van hondert
twee en veertich ponden dertien
schellingen, te xl: grooten t'pondt,
te weten hondert acht en twintich
ponden vijff schellingen, over
ende in voldoeninge van de
dertiende bestedinge, zijnde
t'verhoogen van den dijck van de
pael No x1 tot No x doorgaens
te verhoogen op omtrent
vijftien duijmen, ter keure als voren
opgenomen den xxiiie Julij xvic
tachtich, ter lengte van seven
en vijftich roeden, bij hem aengenomen
om twee ponden vijff schellingen de
roede ende veertien ponden acht
schellingen, over het maecken
van ses en dertich roeden berm-

[17v]
#dormael

[18r]

sloots aldaer, tot acht schellingen
de roede, op ende aengenomen
als boven, daeromme hier
bij ordonnantie ende
quitantie, de voors
somme van
cxlii L xiii S

Betaelt aen Wijnant
Henricksz de somme van
hondert twee en veertich ponden
twee schellingen te xl: grooten
t'pondt, te weten, hondert achtien
ponden achtien schellingen, over ende in
voldoeningen van de veertiende
bestedinge, zijnde t'verhoogen
van de dijck beginnende van de
pael No x tot No ix, ter hoogte
ende keure als vooren opgenomen
den xiiie Julij xvic tachtich ter
lengte van acht en vijftich roeden,
bij hem aengenomen om twee
ponden eene schelling de roede,
ende drie en twintich ponden
vier schellingen, over het maecken
van acht en vijftich roeden
bermsloots aldaer, tot acht
schellingen de roede, op ende
aengenomen als boven
daeromme alhier volgens
ordonnantie ende quitantie
de voors
1c xiii L ii S
Betaelt aen Arien Jacobsz,
de somme van hondert acht
en t'zestich ponden drie schellingen
te xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van de vijftiende
bestedinge, zijnde t'verhoogen

[18v]
#wijnant-hendriks

[19r]
#arien-jacobs

van de dijck, beginnende van de
pael No ix tot No xiii, ter hoogte
ende keure als vooren, opgenomen den viiie october xvic tachtich,
ter lengte van negen en vijftich
roeden, bij hem aengenomen
om twee ponden negen
schellingen de roede mitsgaders
ende het maecken van negen
en vijftich roeden bermsloots
aldaer, tot acht schellingen de
roede, op ende aengenomen
als vooren, dus hier bij
ordonnantie ende quitantie
de voors
clxviii L iii S
Betaelt aen Cornelis Woutersz
Vinck, de somme van hondert
ses en t'zeventich pond en achtien
schellingen, groot xl: tpondt
te weten, hondert twee en
vijftich ponden tien schellingen
over ende in voldoeningen
van het maecken van de
sestiende bestedinge, zijnde
t'verhoogen van de dijck, beginnende van de pael No viii
tot de pael No vii doorgaens
te verhoogen omtrent
twintich duijmen ter keure
als vooren, opgenomen de xiiiie
september xvic tachtich, ter lengte
van een en t'zestich roeden, bij
hem aengenomen om twee
ponden thien schellingen
de roede, ende vier en twintich
ponden acht schellingen, over het
maecken van een en t'zestich
roeden bermsloots aldaer,

[19v]
#vinck

[20r]

tot acht schellingen de roede, op ende
aengenomen als vooren,
daeromme alhier volgens
ordonnantie ende quitantie
de voorschreve somme
van
clxxvi L xviii S
Betaelt aen Willem van der
Stelt, de somme van hondert
vijff en t'zestich ponden ses
schellingen, xl: grooten
t'pondt, te weten hondert
twee en veertich ponden
twee schellingen, over ende in
voldoeninge van het maecken
van de seventiende bestedinge,
zijnde t'verhoogen van den
dijck, beginnende van de
pael No vii tot de pael No vi
ter hoogte ende keure als
vooren, opgenomen den xxiiie
julij xvic tachtich, ter lengte
van acht en vijftich roeden, bij hem
aengenomen om twee ponden
negen schellingen de roede,
ende drie en twintich ponden
vier schellingen, over het maecken
van acht en vijftich roeden bermsloots,
aldaer, tot acht schellingen de roede,
op ende aengenomen als voren
Dus hier bij bij ordonnantie
ende quitantie, de voors
clxv L vi S
Betaelt aen Dirck de Both
de somme van hondert negen
en vijftich ponden ses schellingen
te xl: grooten t'pondt

[20v]
#van-der-stelt

[21r]
#de-bot

[21v]

te weten, hondert seven en
dertich ponden veertien schellingen
over ende in voldoeninge van
het maecken van de achtiende
bestedinge, zijnde t'verhoogen
van de dijck, beginnende
van de pael No vi tot de pael
No v, doorgaens te verhoogen
op omtrent achtien duijmen,
ter keure als vooren
opgenomen den xxixe junij
xvic tachtich, ter lengte
van vier en vijftich roeden,
bij hem aengenomen om twee
ponden elff schellingen de roede,
ende een en twintich ponden
twaelff schellingen, over het
maecken van vier en vijftich
roeden bermsloots aldaer
tot acht schellingen de roede
op ende aengenomen als
vooren. Daeromme alhier
de voors
cl1x L vi S
Betaelt aen Arien Jacobsz
de somme van hondert drie en
t'negentich ponden seven schellingen
ses denier, te xl: grooten t'pondt,
te weten hondert negen en
t'zestich ponden elff schellingen
ses denier, over ende in voldoeninge
van het maecken van de negentiende
bestedinge, zijnde t'verhoogen
van de dijck, beginnende
van de pael No v tot de pael No iiii
ter hoogte ende keure als vooren,
opgenomen den viiie october xvic
tachtich, ter lengte van negen
en vijftich roeden ses voeten,

[22r]
#arien-jacobs

[22v]
#van-cuijck

bij hem aengenomen om twee
ponden seventien schellingen
de roede, ende drie en twintich
ponden sestien schellingen,
over het maecken van negen
en vijftich roeden ses voeten
bermsloots aldaer, tot acht
schellingen de roede, op & aengenomen
als voren, daerom alhier bij
ordonnantie en quitantie d'voors
cxciii L vii S vi D
Betaelt aen Claes Jansz
van Cuijck, de somme van
een hondert en veertich
ponden ses schellingen xl: grooten
t'pondt, te weten hondert
vijftien ponden achtien schellingen
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
twintichste bestedinge,
zijnde t'verhoogen van den
dick, beginnende van de
pael No iiii tot de pael No iii,
ter hoogte ende keure als
vooren, opgenomen den xxiiie
Julij xvic tachtich, ter
lengte van een en t'zestich
roeden, bij hem aengenomen
om acht en dertich schellingen
de roede, ende vier en
twintich ponden acht schellingen
over het maecken van een
en t'zestich roeden bermsloots
aldaer, tot acht schellingen de
roede, op ende aengenomen
als voren. Dus hier bij ordon:
ende quitantie, de voors
cxl L vi S

[23r]

[23v]
#dingemans

Betaelt aen Hendrick
Dingemansz, de somme van
hondert een en vijftich ponden
veertien schellingen ses denier
te xl: grooten t'pondt, te weten
hondert seven en twintich ponden
achtien schellingen ses denier, over
ende in voldoeninge van het
maecken van de een en twintigste
bestedinge van t'verhoogen
van de dijck, beginnende van de
pael No iii, tot de pael No ii
[24r]
ter hoogte ende keure als
#wijnant-hendriks
vooren, opgenomen den xxiiie julij
c
xvi tachtich, ter lengte van
negen en vijftich roeden ses voeten
bij hem aengenomen om twee
ponden drie schellingen de roede.
ende drie en twintich ponden
sestien schellingen, over het maecken
van negen en vijftich roeden ses
voeten bermsloots aldaer
tot acht schellingen de roede, op ende
aengenomen als boven, daerom
alhier bij ordonnantie ende
quitantie, de voors somme
van
cl1 L xiiii S vi D
Betaelt aen Wijnant Hendricksz
de somme van hondert negen
en twintich ponden twaelff
schellingen te xl: grooten t'pondt,
te weten hondert thien ponden,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de twee en
twintichsten bestedinge van
t'verhoogen van den dijck, beginnende
van de pael No ii, tot de pael No i.

[24v]

Ter hoogte, ende keure als vooren,
opgenomen den xxiiie julij xvic tachtich
ter lengte van vijftich roeden, bij
hem aengenomen om twee
ponden vier schellingen de roede,
ende negentien ponden twaelff
schellingen, over het maecken
van negen en veertich roeden
bermsloots aldaer, tot acht
schellingen de roede, op ende aengenomen als boven, dus hier bij ordon: &
quitantie, de voors somme
van
cxxix L xii S

Betaelt aen Wijnant
Hendricksz de somme van
hondert een en dertich ponden
sestien schellingen, te weten hondert
elff ponden over ende in voldoeninge
van het maecken van de drie en
twintigste bestedinge van
t'verhoogen van den dijck, beginnende
van de pael No i, tot aen den
Oude dijck van den Althenaschen
Polder, ter hoogte ende keure
als vooren, opgenomen den xxiiie
Julij xvic tachtich, ter lengte
van vijff en vijftich roeden ses voeten
bij hem aengenomen om twee
ponden de roede, ende twintich
ponden sestien schellingen, over
het maecken van twee en vijftich
roeden bermsloots aldaer, tot
acht schellingen de roede, op ende
aengenomen, als boven,
oversulx alhier volgens
ordonnantie, ende
quitantie, de voorschreve
somme van
cxxxi L xvi S

[25r]
#wijnant-hendriks

[25v]
#walraven

Betaelt aen Willem Otten
Walraven de somme van vier
en t'zestich ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge,
van dat derselven heeft opgebroocken
ende gehaelt al het rijs17, waer
mede de zeebraecken omtrent
de peerboomse sluijs, zijn
beslaegen geweest, welck
rijs bij hem weder is verwerckt
tusschen de twee sluijsen aldaer,
met laegen en thuijnen, ende
bezoodt, als naer behooren,
omme aldaer te hebben een
bequaeme ladinge voor de
schepen, opgenomen den xxixe
junij xvic tachtich, daerom
alhier, bij ordonnantie, ende
quitantie, devoors
lxiiii L

[26r]

iie Summa van uijtgeeff deser rekeninge,
iiim iic lxviii L vii S ix D
[vacat]
Andere Uitgeeff van
het verdiepen ende verwijden
van de respective wegslooten
ende noodsaeckelijcke waetergangen.
Betaelt aen Arien Capiteijn
de somme van twee en dertich
ponden ses schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
van de eerste bestedinge
sloots, beginnende aen de

17 wilgen(rijs)hout

[26v]
[27r]
#capiteijn
#van-couwen

Nieuwe Steech, van den
Oude Dussensen-Dijck, aen
het huijs van Jan van Couwen
langs de westzijde van de
voors steech, tot de eerste
cromte aldaer, op thien voeten
wijdt, diep vijff voet beneden
de kerff in loco, aengewesen,
ende in den bodem ses voeten,
d'aerde daer uijt comende
over, ende tegens t'laegste
van de steech te verheelen,
alles volgens de generale
conditie van bestedinge,
daer van zijnde, gepresenteert
ende opgenomen den ie junij
xvic tachtich, ter lengte
van acht en t'zestich roeden,
bij hem aengenomen om
negen schellingen ses
denier de roede,dus
hier bij ordonnantie
ende quitantie, de
voorschreve somme
van
xxxii L vi S

Betaelt aen denselven
Arien Capiteijn, de somme
van seven en 't negentich
ponden thien schellingen,
te xl: grooten t'pont,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
tweede bestedinghe
sloots, beginnende van de
cromte van de eerste
bestedinge, tot Pleune-Steech
toe, aen wederzijde van de
Nieuwe Steech, op conditie,

[27v]

[28r]
#capiteijn

ende keure, als de eerste
bestedinge, de aerde daer
uijt comende, te smacken
twee voeten van de canten,
en tonnerondt over de steech
te vereffenen en slechten,
gepresenteert & opgenomen
den ie Junij xvic tachtich,
ter lengte van hondert dertich
roeden, bij hem aengenomen
om vijftien schellingen de dubbelde
roede, daerom alhier bij
ordonnantie ende quitantie,
de voors
xcii L x S
Betaelt aen Peter
Meerstensz van Dongen,
de somme van hondert een
ponden thien schellingen, te
xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken van de derde
bestedinge sloots, zijnde
de slooten wederzijts, de
geheele Pleune Steech,
op negen voeten wijdt, in den
bodem vier ende een halve
voeten, voorts op de generale
conditie, opgenomen den ie
junij xvic tachtich, ter lengte
van hondert veertich roeden,
bij hem aengenomen om
veertien schellingen ses
denier de dubbelde roede,
daeromme alhier bij
ordonn: & quit: de voors
ci L x S
Betaelt aen Joost Jansz Blom

[28v]
#van-dongen

[29r]
#blom

de somme van hondert
vier en dertich ponden vijff
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van de vierde bestedinge
sloots, zijnde de slooten
wederzijts de Nieuwe
Steech, beginnende van de
Pleune Steech, tot de eerste
westelijcke cromte,op
thien voeten wijdt, ses
in den bodem, en voorts
op de generale conditie,
opgenomen den ie junij
xvic tachtich, ter lengte
van hondert negen en
t'zeventich roeden, bij hem
aengenomen om vijftien
schellingen de dubbelde
roede, dus hier bij ordonn:
ende quitantie de voors
somme van
cxxxiiii L v S
Betaelt aen Gerridt
Sijmonsz Lensveldt, de
somme van hondert ses en
dertich ponden drie denier,
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van de
vijffde bestedinge sloots,
beginnende van de vierde
bestedinge, tot de Cortveltse
Steech toe, ter keure als voren,
opgenomen den ie junij xvic
tachtich, ter lengte van
hondert vijff en t'zeventich
roeden ses voeten, tot vijftien
schellingen ses denier de dubbelde
roede, dus hier, bij ordonn:

[29v]

[30r]
#lensvelt

[30v]
#van-der-stelt

ende quitantie, de voors

cxxxvi L - iii D

Betaelt aen Cornelis van der
Stelt, de somme van hondert
tachtich ponden, elff schellingen ses
denier, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van de sesde bestedinge
sloots, zijnde de CortveltseSteech, beginnende van de
[31r]
Nieuwe Steech tot aen de
#vermeulen
eerste cromte aldaer, ende
van daer tot aen het OudeStraetgen incluijs, ter wijtte,
diepte, ende keure als vooren,
opgenomen den een en dertigsten
meij xvic tachtich, t same
ter lengte van twee hondert
drie en dertich roeden, bij hem
aengenomen om vijftien
schellingen ses denier de dubbelde
roede, dus hier bij ordonnantie
en quitantie de voors
clxxx L xii S vi D
Betaelt aen Jacob Cornelisz
Vermeulen, ende Cornelis
van der Stelt, de somme
van twee hondert twaelff
ponden te xl: grooten t'pondt,
te weten hondert ponden
vijftien schellingen, over t'maecken
van de sloot en aen wederzijde
van de Nieuwe CortveltseSteech van het Oude Straetge,
tot aen Hillekensgath, ter
lengte van hondert dertich
roeden, bij hem aengenomen
om vijftien schellingen ses denier

[31v]
#van-der-stelt

de dubbelde roede, ende
hondert elff ponden vijff schellingen
over t'maecken van de slooten
van Hillekensgath, tot de
Kalversteech toe, lanck
hondert acht en t'zeventich
roeden, tot twaelff schellingen
ses denier de dubbelde
roede, maeckende te samen
de sevende bestedingen,
alles ter wijtte, diepte, ende
keure als vooren, opgenomen
den xxxie meij xvic tachtich,
dus hier bij ordonnantie &
quitantie, de voors
iic xii L
Betaelt aen Bastiaen
Koeckoeck, de somme van
vier en twintich ponden, drie schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
maecken van de achtste bestedinge
sloots, beginnende van de
Kalversteech, tot aen de
Cornsegantel Cade, (nevens
ende met het doorgraeven
van de verlaete Steech aldaer)
ter wijtte, diepte, ende keure
als vooren, opgenomen den
negen en twintigsten junij xvic
tachtich, ter lengte van ses en
veertich roeden, bij hem aengenomen om thien schellingen ses denier
de dubbelde roede, daeromme
alhier, bij ordonnantie en quit: d'vrs xxiiii L iii S
Betaelt aen Jan Aertsz
Mulder, de somme van ses

[32r]
#koeckoeck

[32v]
#mulder

en t'zestich ponden twaelff
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
van het maecken van de negende
bestedinge, zijnde een gedeelte
van de Nieuwe-Steech, beginnende
van de Cortveltse-Steech westwts
op, tot de geslaege pael van
No v staende omtrent ses
roeden door het Geijs(?), van
het landt, dat d'Hr Claijopool
van de Domeijnen is bruijckende
ter wijtte, diepte & keure
als vooren, opgenomen den
negen en twintigsten Junij
xvic tachtich, ter lengte van
vieren t'zeventich roeden,
bij hem aengenomen om
achtien schellingen de dubbelde
roede, dus hier, bij
ordonnantie & quitantie,
de voors somme van
lxvi L xii S
Betaelt aen Dirck de
Bodt, de somme van acht en
t'zestich ponden twaelff schellingen
te xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het maecken
van de thiende bestedinge,
beginnende van de negende
bestedinge,tot seecker
Oud Geultge aldaer, ter wijtte,
diepte, ende keure als vooren,
opgenomen den acht en twintigsten
september xvic tachtich, ter lengte
van acht en t'negentich roeden,
bij hem aengenomen om
veertien schellingen de dubbelde
roede, oversulx alhier, bij

[33r]
#claijpole

[33v]
#de-bot

[34r]
#van-der-stelt

ordonnantie ende quitantie,
de voors

lxviii L xii S

Betaelt aen Wouter van der
Stelt, de somme van twee
en t'zeventich ponden, seventien
schellingen te xl: grooten t'pondt,
over en in voldoeninge
van het maecken van de
elfde bestedinge daeraen
volgende, tot aen een gesneden
Gruijsput toe, ter wijtte,
diepte ende keure als vooren,
opgenomen den achtsten
october xvic tachtich, ter lengte
van vier en t'negentich roeden,
bij hem aengenomen om
vijftien schellingen ses denier de
dubbelde roede, dus hier
bij ordonn: & quit: de voors

[34v]
#de-bot

lxxii L xvii S

Betaelt aen Dirck Woutersz
Both,de somme van drie
en t'zestich ponden vijftien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
maecken van de twaelfde
bestedinge daer aen volgende
ter wijtte, diepte & keure als
vooren, opgenomen den acht
en twintigsten september xvic
tachtich, ter lengte van vijff
en tachtich roeden, bij hem
aengenomen om vijftien
schellingen de dubbelde roede,
oversulx bij ordonnantie
ende quitantie de voors
lxiii L xv S

[35r]
#van-den-heuvel

Betaelt aen Bastiaen van den
Heuvel,de somme van hondert
negen en tachtich ponden vier
schellingen, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de dertiende
bestedinge, zijnde den sloot,
loopende door de gedeelde
Peerboom, en Langewerff,
wederzijts door de cadens,
ter wijtte, diepte, & keure
als vooren, opgenomen den
negen en twintgsten junij xvic
tachtich, ter lengte van drie
hondert vier en veertich roeden
aengenomen om elff schellingen
de enckele roede, oversulx
alhier bij ordonnantie ende
quitantie de voors somme
van
clxxxix L iiii S
Betaelt aen Hendrick Dingemansz, de somme van hondert
twaelff ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
maecken van de veertiende
bestedinge, zijnde het Oudt
Straetge, beginnende aen de
verlengde Camerse-Steech,
tot de eerste cromte bij den
pael No viii ter wijtte, diepte,
ende keure als vooren, opgenomen den veertienden september,
xvic tachtich, ter lengte van
hondert en vijftich roeden,
bij hem aengenomen om
vijftien schellingen de dubbelde

[35v]
#dingemans

[36r]
#de-bot

roede, oversulx alhier
bij ordonn: en quit: de voors

cxii L x S

Betaelt aen Dirck Wouterse
de Bodt, de somme van vier
en tachtich ponden vijftien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
van de vijftiende bestedinge
daeraen volgende, beginnende
van de pael No viii, en gaet door
pael No vii, tot de pael No vi,
ter wijtte, diepte & keure als
vooren, lanck hondert en
dertien roeden, bij hem aengenomen
om vijftien schellingen de dubbelde roede,
daerom alhier bij ordonnantie
& quit: de voors
lxxxiiii L xv S
Betaelt aen Dirck Wouterse
de Bodt, de somme van
ses en vijftich ponden vijff schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van de
sestiende bestedinge daer aen
volgende, beginnende van de
pael No vi, tot de pael No v,
ofte wel tot de Corstveltse Steech,
ter wijtte, diepte, & keure
als vooren, ter lengte van
vijff en t'zeventich roeden,
bij hem aengenomen om xv Sch
de dubbelde roede, dus hier bij
ordonnantie en quit: de voors
lvi L v S
Betaelt aen Cornelis van der
Stelt, de somme van acht en

[36v]
#de-bot

[37r]

[37v]

veertich ponden vijftien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
maecken van de seventiende
bestedinge, beginnende aen
de voorgaende, en comt tot de
geul op Hillekens gath toe,
ter wijtte, diepte, ende keure
als vooren, opgenomen den xxxie
meij xvic tachtich, ter lengte van
acht en t'zeventich roeden, bij hem
aengenomen om twaelf schellingen vi D,
de dubbelde roede, oversulx hier
bij ordonnantie & quit: de voors
xlviii L xv S
Betaelt aen Lambert
Willemse van Es, de somme van
seven en tachtich ponden thien
schellingen te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
maecken van de achtiende
bestedinge daer aenvolgende,
tot de pael No v ter wijtte,
diepte, ende keure als voren,
opgenomen den ie junij xvic
tachtich, ter lengte van hondert
roeden, bij hem aengenomen
om seventien schellingen vi D de dubbelde
roede, daeromme alhier, bij
ordonn & quit de voors
lxxxvii L x S
Betaelt aen Sijmon Sijmonsz
Tabbert, de somme van ses
en tachtich ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de negentiende
bestedinge daer aen volgende,
tot de pael geteijkent met

#van-der-stelt

[38r]
#van-es

[38v]
#tabbert
#hendrik-thomas

No iiii ter wijtte, diepte, ende
keure als vooren, opgenomen
den xxiiie julij xvic tachtich, ter
lengte van ses en tachtich roeden,
bij herbestedinge bij hem
aengenomen om twintich schellingen
de dubbelde roede, daeromme
alhier, bij ordonnantie ende
quit: de voors
lxxxvi L
Betaelt aen Hendrick Thomasz
de somme van acht en vijftich
ponden twee schellingen ses denier
te xl: grooten t'pondt,over
ende in voldoeninge van het
maecken van de twintigste
bestedingen daer aen volgende,
tot de pael geteijkent met No iii.
ter wijtte, diepte, ende keure
als vooren, opgenomen den xxxie
meij xvic tachtich, ter lengte
van drie en t'negentich roeden,
bij hem aengenomen om twaelff
schellingen ses denier de dubbelde roede.
Dus bij ordonn: en quit: d'voors
lviii L ii S vi D
Betaelt aen Arien Aertsz
Capitheijn, de somme van
ses en vijftich ponden, vijf schellingen
te xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het maecken
van de een en twintigste bestedinge
daer aen volgende, tot de Pleune
Steech toe, de aerde te smacken
wederzijts op de steegh, ende
voorts ter wijtte, diepte, &
keure als vooren, opgenomen
den ie junij xvic tachtich, ter

[39r]

[39v]
#capiteijn

lengte van t'negentich roeden,
bij hem aengenomen om twaelff
schell: vi D de dubbelde roede, dus bij ordonnantie
ende quit: de voors
lvi L v S
Betaelt aen Lambert Willemse
van Es, de somme van vijff
en t'negentich ponden ses schellingen
ses denier, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de twee en
twintigste bestedinge daer
aen volgende, tot aen den ouden
Dijck, de aerde te schieten ende
effenen wederzijts op, ende over
de steech, ende voorts ter wijtte,
diepte, ende keure, als vooren,
opgenomen den xiiiie september xvic
tachtich, ter lengte van hondert
drie en twintich roeden bij
hem opgenomen de dubbelde
roede om vijftien schellingen
ses denier, oversulx
alhier, bij ordonnantie
ende quitantie, de voors
somme van
xcv L vi S vi D

Betaelt aen Bastiaen
Bastiaense Koeckoek, de
somme van ses en vijftich ponden
sestien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
van het maecken van de drie en
twintigste bestedinge, beginnende
aen de Kalversteech van den
Oude Dijck aff, en gaende
west aen, tot een geslaegen
pael aldaer, geteijkent

[40r]
#van-es

[40v]
#koeckoeck

met No ii ter wijtte, diepte,
ende keure als vooren, opgenomen den drie en twintigsten
julij xvic tachtich, ter lengte
van een en t'zeventich roeden,
bij hem aengenomen, de
dubbelde roede om sestien
schellingen, oversulx alhier,
bij ordonnantie ende quitantie,
de voors somme van
lvi L xvi S

Betaelt aen Jacob Goverd,
van Emmickhoven de somme
van vijff en t'zeventich ponden
vijff schellingen te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
vier en twintigste bestedinge
daer aen volgende, tot door het
Laer Dijckge, ter wijtte, diepte
ende keure als vooren, opgenomen
de xxviiie september xvic tachtich,
ter lengte van lxx roeden, bij hem
aengenomen bij herbestedinge,
de dubbelde roede om xxi S vi D.
Dus bij ordonn: en quit: de voors
lxxv L v S
Betaelt aen Arien Aertsz
Capitheijn, de somme van
hondert een pondt elff schellingen
negen denier, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoening
van het maecken van de xxv
bestedinge, beginnende
aen t'Laer Dijckge van de pael
Noiii tot de pael Noiiii,
ter wijtte, diepte, ende
keure als vooren, opgenomen

[41r]
#van-emmikhoven

[41v]
#capiteijn

den viiie october xvic tachtich, ter
lengte van vier en t'negentich
roeden ses voeten bij hem, bij
herbestedinge aengenomen
de dubbelde roede, om
een en twintich schellingen
ses denier, daeromme
alhier, volgens ordonn:
ende quitantie, de voors
ci L xi S 1 D

Betaelt aen Joost Jansse
Blom, de somme van vijftich
ponden veertien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
maecken van de ses en
twintigste bestedinge
daer aen volgende, comt tot
de pael No v, zijnde op de
sloot van Baeijenspoel,
ter wijtte, diepte, & keure
als vooren, opgenomen den
ie junij xvic tachtich, ter
lengte van acht en t'zeventich
roeden, bij hem aengenomen
de dubbelde roede om dertien
schellingen, daeromme
alhier, bij ordonnantie,
ende quitantie, de voors
l L xiiii S

[42r]
#blom

Betaelt aen Wouter
Willemse Kolleman, de somme
van tachtich ponden vijff schellingen
ses denier, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
seven en twintigste bestedinge daer aen volgende,

[42v]
#kolleman

tot aen het landt van den
heer van Dussen, genaemt
Brechten veertich mergen,
ter wijtte, diepte, ende
keure als vooren, opgenomen
den negen en twintigsten
junij xvic tachtich, ter lengte
van vier en tachtich roeden
ses voeten, bij herbestedinge
bij hem aengenomen, de
dubbelde roede om negentien
schellingen, oversulx alhier
de voorschreve somme
van
lxxx L v S vi D
De acht en twintigste
bestedinge daer aen volgende,
sijnde voor het landt van de
voornoemde Brechten veertich
mergen, toecomende de
heer van Dussen, lanck vijff
en t'zeventich roeden, het welcke
bij zijn Ed: voor het doen van dese
generale bestedinge, ten deele is
laeten graeven (met toesegginge,
dat hij deselve, op de keure, als voor
ende achter, soude doen opmaecken)
waer van zijn Ed: tot noch toe,
in gebreecke is gebleven, en heeft
vervolgens van dese ende: geen
betaelinge gerequireert, het
welcke alhier is dienende voor
Memorie
Betaelt aen Seger Bastiaense
Canis, de somme van hondert
twee ponden seventien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het

[43r]

[43v]
#canis

maecken van de negen en twintigste
bestedinge daer aen volgende,
gaet voorbij de pael No vii, tot
de pael No viii, tot de Cortveltse
Steech, ter wijtte, diepte,
ende keure als vooren,
opgenomen den ie juni xvic
tachtich, ter lengte van
hondert een en twintich roede
bij hem aengenomen de
dubbelde roede om seventien
schellingen, oversulx hier de voors
bij ordonn: & quit:
cii L xvii S
Betaelt aen Pieter Cornelisse
Groeneveldt, de somme van
een en t, zeventich ponden acht
schellingen te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge van
het maecken van de dertigste
bestedinge, zijnde de Middelt,
beginnende aen t'LaerDijckge
westwaerts op, te maecken
op thien voeten wijdt, ses voeten
in den bodem, en diep vijff voeten
beneden de kerff, gesneden
aen een boom, daer bij staende,
de aerde te smacken aen
wederzijde,opgenomen
den xiiiie September xvic
tachtich, ter lengte van
hondert en twee roeden,
bij herbestedinge bij hem
aengenomen om veertich
schellingen de roede,
daeromme alhier, bij
ordonnantie ende quit:,
de voors
lxxi L viii S

[44r]
#groenevelt

[44v]

[45r]
Betaelt aen Hendrick
#ganseman
Ganseman, de somme van
negen en t'zeventich ponden acht
schellingen ses denier, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de een en
dertigste bestedinge sloots,
zijnde het tweede, ofte resterende
gedeelte van de Middelt, gepreteert ende opgenomen, den
xxxie Meij xvic tachtich, ter lengte
van hondert ses en t'zeventich roeden
ses voeten, bij hem aengenomen
om negen schellingen de roede, dus bij ordonn & quit:
d'vrs
lxxix L viii S vi D

Betaelt aen Bastiaen Bastiaense
Kouckouck, de somme van
acht en dertich ponden te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
van de twee en dertigste bestedinge, zijnde het eerste gedeelte
van de sloot, gelegen binnen
tegens de Gantel Cade,
beginnende van t'eijnde
van de verlaete Kalversteech,
westwaerts op, soo verre den
Ouden sloodt streckt, te maecken
op twaelff voeten wijdt, in den
bodem ses voeten, en diep vier
voet en beneden het Peijl
gestelt aen de sloot van de Oude
Cornse-voor-Sluijs, d'aerde te
smacken op de cade, de selve te
verbreeden en effenen tot een
rijwegh, opgenomen den xxiiie Julij
xvic tachtich, ter lengte van

[45v]
#koeckoeck

[46r]

ses en t'zeventich roeden, bij
hem aengenomen om thien
schellingen de roede, oversulx
alhier, bij ordonnantie, &
quitantie, de voors
xxxviii L
Betaelt aen Dirck Wouterse
de Bodt, de somme van drie en
vijftich ponden achtien schellingen,
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van de
drie en dertigste bestedinge,
daer aen volgende, tot in Brechten
Geut bij de Cornsevoorsluijs
ter wijtte, diepte, ende
keure als vooren, opgenomen
den xxiiie Julij xvic tachtich,
ter lengte van negen en veertich
roeden, bij hem aengenomen
om twee en twintich schellingen
de roede, dus bij ordonnantie
ende quitantie, de voors
liii L xviii S
Betaelt aen Seger Bastiaense
Canis, de somme van ses en tachtich
ponden acht schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
van het maecken van de vier
en dertigste bestedinge, beginnende
van de verlaete Kalversteech,
tot aen de Oude Cornse-voor-sluijs,
langs de Gantel-cade, op twaelff
voeten wijdt, diep, ende ter
keure als vooren,opgenomen
den xxixe Junij xvic tachtich,
ter lengte van hondert vier
en veertich roeden, bij hem
aengenomen om twaelff schellingen

#de-bot

[46v]
#canis

[47r]
#van-der-stelt

de roede, daerom bij ordonn:
ende quitantie, de voors
lxxxvi L viii S
Betaelt aen Willem van der
Stelt, de somme van acht en
dertich ponden vijf schellingen
te xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
van de vijff en dertigste bestedinge
zijnde den sloot en Oude-Creecke,
loopende door den Boerenverdriet
beginnende buijten aen de
cade van de Cornse uijtwateringe,
en alsoo nevens de cade, door de
Sluijsputh, en cade henen, tot
door de Creeck aen seeckere
gekerffde boom aldaer, ter
wijtte, diepte ende keure
als vooren, opgenomen den
negentienden junij xvic
tachtich, ter lengte van
hondert en twee roeden
bij hem aengenomen, om
seven schellingen ses denier
de roede, daeromme hier,
volgens ordonnantie,
ende quitantie, de
voors
xxxviii L v S
Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme van twee
en veertich ponden vijf schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoening van het
maecken van de ses en dertigste
bestedinge, beginnende van
de voors boom, tot in de Oude
verlaete Gantel, ter wijtte,

[47v]

[48r]
#noteboom

diepte, ende keure als vooren,
opgenomen den xxixe Junij xvic tachtich
ter lengte van hondert en
dertich roeden, bij hem aengenomen
om ses schellingen ses denier de roede,
oversulx alhier, bij ordonnantie
ende quitantie, de voors
xlii L v S
Betaelt aen Baltus Jansse
Verhoeven, de somme van
seven en dertich ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
van de seven en dertichste bestedinge,
zijnde den Cornse-Gantel Sloodt,
beginnende aen de Oude
Cornse-voorsluijs, noordoostwts
op, tot aen de pael geteijkent
No 1, wijdt thien voeten, in den
bodem ses voeten, en diep vier
voeten beneden de kerff aen
seecker paeltgen aldaer gesneden,
opgenomen den negentienden
Junij xvic tachtich, ter lengte
van hondert roeden, bij hem
aengenomen om seven schellingen
ses denier de roede, oversulx
bij ordonnantie ende quitantie,
de voors somme van
xxxvii L x S
Betaelt aen Wijnant Hendricx
de somme van negen en dertich
ponden, te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge van
het maecken van de acht en
dertigste bestedinge daer aen
volgende, tot aen de pael No ii,
ter wijtte, diepte, ende keure

[48v]
#verhoeven

[49r]
#wijnant-hendriks

[49v]
#hendrik-thomas

als vooren, opgenomen den
tweeden november xvic tachtich,
ter lengte van hondert en
vier roeden, bij herbestedinge
bij hem aengenomen om seven
schellingen ses denier de roede,dus
bij ordonn: en quit: de voors
xxxix L
Betaelt aen Hendrick Thomasse
de somme van vijff en dertich
ponden veertien schellingen te xl:
grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken
van de negen en dertigste
bestedinge sloots daer aen volgende,
tot aen de pael No iii ter wijtte,
diepte, ende keure als vooren,
opgenomen den veertienden
september xvic tachtich, ter
lengte van hondert en twee roeden
bij hem aengenomen om seven schellingen
de roede, oversulx hier de voors
xxxv L xiiii S
Betaelt aen Willem Joppen
de somme van vijff en dertich
ponden sestien schellingen drie denier,
te xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het maecken
van de veertigste bestedinge
sloots daer aen volgende, tot aen de
pael No iiii ter wijtte, diepte,
ende keure als vooren, opgenomen den tweeden November xvic
tachtich, ter lengte van vijff en
t'negentich roeden ses voeten,
bij hem aengenomen de roede
om seven schellingen ses denier, daerom
hier de voors bij ordonn: & quit:
xxxv L xvi S iii

[50r]
#joppen

[50v]

D
Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme van seven
en dertich ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het maecken
van de een en veertigste
bestedinge sloots daer aen volgende
tot aen de pael No v ter
wijtte, diepte, ende keure als
vooren, opgenomen den veertiende
September xvic tachtich, ter lengte
van hondert roeden, bij hem aengenomen om seven schellingen ses denier
de roede, daeromme alhier
bij ordonn: en quit: de voors
xxxvii L x S
Betaelt aen Jan Aertse Mulder
de somme van vier en twintich
ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de twee
en veertigste bestedinge
sloots, beginnende van de
een en veertigste bestedinge,
tot aen de berm, ofte den
Dijcksloodt, ter wijtte, diepte
ende keure als vooren, opgenomen
den xxixe Junij xvic tachtich, ter
lengte van vier en t'zestich
roeden, bij hem aengenomen om seven schellingen
ses denier de roede, dus bij ordonn: en quit: d'vrs
xxiiii L
Betaelt aen denselven Mulder,
de somme van hondert

[51r]
#noteboom
#mulder

[51v]
#mulder
#groenevelt

[52r]

negen ponden, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
van de drie en veertigste
bestedinge, zijnde de bermsloot, beginnende van
Dirck Groenevelt zuijdwaerts
op, tot aen de Emmichovens
cade ende sluijs toe, op thien
voeten wijdt, ses voeten in den
bodem, ende diep als de
dijckberm slooten aldaer,
opgenomen den xixe Junij xvic
tachtich, ter lengte van
hondert negen roeden, bij
hem aengenomen om twintich
schellingen de roede, oversulx alhier
bij ordonn: & quit: de voors somme van
cix L

Betaelt aen Jan van Gendt,
de somme van drie en t'zestich
ponden, te xl: grooten t'pondt,
zijnde t'gene d'heeren gecommitteerdens hem hebben toegeleijt, over
ende in voldoeninge van het
maecken van de xliiiie bestedinge,
zijnde den bermsloot beginnende
van de Emmickhovense sluijs,
tot aen de Oude verlande Gantel
achter de Bruijn henen (mitsgaders
het doorgraven van de cade van de
Gijsbert) ter lengte van clxi roeden,
Dus bij ordonn: en quit: de voors
vxiii L
Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme van vier
en t'negentich ponden achtien
schellingen, te xl: grooten t'pondt,

[52r]
#van-gendt
#de-bruijn

[53r]
#noteboom

over ende in voldoeninge
van het maecken van de vijff
en veertigste bestedinge,
beginnende aen de Oude
Cornse voorsluijs, langs den
Dussensen Dijck, door Jan Pieters
Sloot, tot de Laerdijck toe, ter
wijtte, diepte, ende keure als voren,
opgenomen den 14e September xvic tachtich,
ter lengte van hondert ses en veertich roede,
bij hem aengenomen om dertien schellingen
de roede, dus bij ordonn: en quit: d'vrs
xciiii L xviii S
Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, de somme
van acht en vijftich ponden vijftien
schellingen te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de ses en
veertigste bestedinge, beginnende
van de voorgaende tot aen de
Kalversteech toe, ter wijtte,
diepte, ende keure als vooren,
opgenomen den xxviiie September xvic
tachtich, ter lengte van vier en
t'negentich roede bij hem aengenomen
om twaelff schellingen ses denier de roede,
daeromme alhier bij ordonn: en quit: d'vrs
lviii L xv S
Betaelt aen Hendrick
Ganseman, de somme van
twee en t'negentich ponden
veertien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over & in
voldoeninge van de seven en
veertigste bestedinge

[53v]
#vinck

[54r]
#ganseman

daer aen volgende, beginnende
van de ses en veertigste bestedinge,
tot de Suijder Schenckel van de
Laerdijk toe, ter wijtte, diepte
ende keure als vooren, opgenomen
den xxixe Junij 1680, ter lengte van
hondert vier roeden ses voeten, bij hem
aengenomen om twaelff schellingen de roede,
oversulx bij ordonn: en quit: de voors
xcii L xiiii S
Betaelt aen Steven Janse
Mick, de somme van twee
en vijftich ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van de
acht en veertigste bestedinge,
daer aen volgende, beginnende
van de voorgaende, tot aen de
Nieuwe-Steech toe, ter wijtte,
diepte, ende keure als vooren,
opgenomen den xxixe Junij xvic
tachtich, ter lengte van hondert
veertich roeden, bij hem aengenomen
om seven schellinge ses denier de roede,
dus hier, bij ordonn: en quit: d'voors
Betaelt aen Jacob Crab,
ende Jacob Vermeulen
de somme van hondert negentien
ponden veertien schellingen te xl:
grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het opgraeven
van de Oude Middelt, gelegen
aen de Zuijdzijde van de Omloop,
omtrent de Laer, op thien
voeten wijdt, vijff voeten
in den bodem, ende soo diep,

[54v]
#mick
#crab
#vermeulen

lii L x S

[55r]

als de andere uijtwaterende
slooten aldaer, bij hem aengenomen de lengte van twee
hondert twee en vijftich roeden,
tot negen schellingen
ses denier de roede, dus
bij ordonn: en quit: de voors

cxix L xiiii S

iiie Summa van uijtgeeff deser rekeningh,
iiim viic xli L xvii S ix D
[vacat]
Anderen Uitgeeff van
t'verlenge van Stege, het graven
van sluijs, geul, ende zijl Putten,
mitsgaders verscheijde andere
gemaeckte aerdwercken
Betaelt aen Pieter Cornelisse
Groenevelt, de somme
van hondert twee ponden
twaelff schellingen te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het
maecken van de eerste helft
van het verlenge van de
Cortveltse Steech, beginnende
van de Nieuwe-Steech Zuijdwts
op, de Steech breedt laetende
twintich voeten, de slooten
wederzijdts wijdt negen voeten,
in den bodem vijff voeten, en
diep een halve voet ondieper,
als de bestede bermslooten,
de aerde, wederzijdts uijt de
slooten comende, te smacken
ende te verwercken tonnerondt,
over de voors Steech, opgenomen den xixe Junij xvic tachtich

[55v]
[56r]
#groenevelt

[56v]

ter lengte van hondert veertien
roeden, bij hem aengenomen
de dubbelde roede om
achtien schellingen, oversulx
alhier, bij ordonnantie
ende quitantie, de
voorschreve somme
van
cii L xii S

Betaelt aen Jacob Adriaense
Schout, de somme van ses en
t'negentich ponden eene schelling
te xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het maecken
van de wederhelft van het verlenge van de Cortveltse-Steech,
beginnende van de eerste
helft zuijdwaerts op, tot aen
de Nieuwen Dijck, ter
breette, wijtte, diepte &
keure als vooren, opgenomen den xixe Junij xvic
tachtich, ter lengte van
hondert dertien roeden,
bij hem aengenomen om
seventien schellingen de
dubbelde roede, daeromme
alhier, bij ordonnantie
ende quitantie, de voors
somme van
xcvi L 1 S
Betaelt aen Cornelisse
van der Stelt, de somme
van tachtich ponden te
xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
opgraven, maecken, ende
toevollen van drie distincte

[57r]
#schouten

[57v]
#van-der-stelt

putten, als een op het eijnde
van de Calversteech, tot
inbrenginge van een koocker,
de tweede aen t'eijnde van de
Cortveltse-Steech bij de
Cornse Gantel, tot inlegginge
van een sluijsge, en de derde
in de Cortveltse Steech in den
dam, leggende door Hillekens
gath, tot inlegginge van een
keul, opgenomen den viiie October
xvic tachtich, dus hier, bij
ordonnantie ende quitantie,
de voors
lxxx L
Betaelt aen Cornelis Wouterse
Vinck, desomme van ses en
twintich ponden, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
van het opgraeven, maecken
ende toevollen van twee distincte
putten, als de Oude Geul int
Out Straetge voor Hillegath,
tot inlegginge van een Nieuw
Sluijsge, ende in de Pleune Steech
tegens het Oudt Straetge voors,
mede tot inbrengen van
een sluijsge, opgenomen den
xxviiie September xvic tachtich,
oversulx hier, bij ordonnantie
ende quitantie, de voors
Betaelt aen Bastiaen
Bastiaense Koeckoeck,
de somme van sestien ponden,
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
aenaerden van de brugge,

[58r]
#vinck

[58v]
#koeckoeck

xxvi L

[59r]
#van-der-stelt

leggende aen t'eijnde van de
Nieuw gemaeckte wegh
aen de zuijdzijde aldaer opgenomen den xxiie Julij xvic tachtich,
dus hier bij ordonnantie, &
quitantie, de voors
xvi L
Betaelt aen Cornelis Ariense
van der Stelt, de somme
van vijff en twintich ponden,
te xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het aenaerden
van de brugh, leggende aen de
noordzijde van de nieuwe gemaeckte
wegh, comende aen de Nieuwe
Steech, omtrent Peerboomsgath, opgenomen den xxviie Julij
xvic tachtich, comt daeromme
alhier, bij ordonnantie ende
quitantie, de voors
xxv L
Betaelt aen Arien Gerrits
Noteboom, de somme van ses
en dertich ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het uijtgraeven van de Geul,
gelegen hebbende aen de Noordzijde
n Peerbooms gath, het afdammen,
maecken, ende weder removeren
van de selve dammen, opgenomen
den xiiiie September xvic tachtich
oversulx bij ordonnantie, ende
quitantie alhier de voors
Betaelt aen Jacob Cornelisse
Vermeulen, de somme van twee
en veertich ponden, te xl: grooten

[59v]
#noteboom

[60r]
#vermeulen

xxxvi L

t'pondt, over ende in voldoeninge
van t'verhoogen van de stoup,
leggende t'eijnde van de Cornsegantelcade, tegens den Ouden
Dussensen Dijck, boven ter breette
van drie roeden, ter halven op
achtien voeten, lanck seven
roeden ses voeten, verstervende
aldaer ter breette van de wegh,
wel sadt van aerde, en tonnerondt,
opgenomen den viiie Octob: xvie
tachtich, dus bij ordonnantie
ende quitantie, de voors

[60v]
#groenevelt

xlii L

Betaelt aen Pieter Cornelisse
Groeneveldt, de somme van
achtien ponden vijftien schellingen, te
xl: grooten t'pondt,over ende
in voldoeninge van het maecken
van de eerste bestedinge
van het verbreeden van de cade
langs de Cornse-gantel, beginnende
van de Cortveltse-Steech
zuijdwaerts op, tot de verlaete
Calversteech, op achtien voeten
viercant, met bequame
loopen binnen en buijten, tot
gebruick voor een rij-path,
doorgaende op vijftien duijmen
beneden het bovenvlack van de
brugge, leggende op t’eijnde
van de Cortveltse Steech, opgenomen den acht en twintigsten
September xvic tachtich, ter
lengte van vijff en t'zeventich
roeden, bij hem aengenomen
om vijff schellingen de
roede, comt daeromme
alhier, bij ordonnantie

[61r]

ende quitantie, de voors
somme van

xviii L xv S

Betaelt aen Wouter Ariense
Teulinck, de somme van twee
en twintich ponden, in voldoeninge
van het maecken van de tweede
bestedinge van het verbreeden
van de cade, langs de voor
Cornse-Gantel, comende tot
aen de Brugge, leggende voorbij
Brechtengeut, ter breette
ende keure als vooren, en volgens
de conditie daer van zijnde, opgenomen
den viiie October xvic tachtich, daerom
alhier, bij ordonn: en quit: de voors
Betaelt aen Jan Aerts Mulder,
de somme van veertien ponden
te xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het blooten
van de Nieuwe Steech, beginnende
van den Oude Dussensche Dijck,
tot den Nieuwe Zuijdhollandschen
Dijck toe, alle dijstelen en ruijgten
tot den grondt aff te slaen, ende
de sporen wel, ende behoorlijck
te effenen, slechten ende vollen,
opgenomen bij de hoop den xxviiie
September xvic tachtich, dus hier
bij ordonnantie ende quitantie
de voors
xiiii L
Betaelt aen Arien Gerritse
Noteboom, de somme van een en
twintich ponden, te xl: grooten
t'pondt, zoo over & in voldoeninge

[61v]
#teuling
#mulder

xxii L

[62r]

[62v]
#noteboom

van het blooten van het geheel
Oudt Straetge, van den Ouden Tol
den Nieuwe Dijck, als de geheel,
soo Oude, als Nieuwe Cortveltse Steech,
alle dijstelen en ruijgten, tot de
grondt toe aff te slaen, ende de
sporen en laegtens wel, ende
behoorlijck te effenen, slechten &
vollen, opgenomen bij de hoop,
den xxviiie September xvic tachtich,
oversulx alhier bij ordonnantie
ende quitantie, de voors
xxi L
Betaelt aen Cornelis Wouterse
Vinck, de somme van seven
ponden thien schellingen te xl:
grooten t'pondt,over ende in
voldoeninge van het blooten van de
geheele Calversteech, alle dijstelen
ende ruijgten, tot de grondt toe,
aff te slaen, ende de spooren ende
laegtens wel & behoorlijck
te effenen, slechten ende vollen,
besteedt bij den hoop, en opgenomen
den xxviiie September xvic tachtich,
dus hier bij ordonnantie ende
quitantie, de voors
vii L x S
Betaelt aen Bastiaen Bastiaense
Koeckoeck, de somme van negen
ponden thien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het blooten van de geheele cade,
langs de Cornse Gantel, beginnende
van den Oude Dussensen-Dijck zuijdwestwaerts op, tot de Nieuwe
Cornse-voorsluijs, alle dijstelen &
ruijgten, tot de grondt toe aff te
slaen, ende de spooren en laegtens
wel, en behoorlijck te effenen, slechten

[63r]
#vinck
#koeckoeck

[63v]
#koeckoeck

ende vollen,besteedt bij den hoop,
en opgenomen den xxviiie September
xvic tachtich, comt daeromme
bij ordonn: & quit: alhier de voors ix L x S
Betaelt aen Bastiaen Bastiaense
Koeckoeck, de somme van dertich
schellingen te xl: grooten't'pondt,
over ende in voldoeninge van
het blooten van de geheele
Pleunesteech, beginnende van de
Nieuwe-Steech, tot het Oude
Straetge, alle dijstelen18 & ruijgten
tot den grondt toe aff te slaen,
ende de sporen en kennelijcke
laegtens, wel ende behoorlijck
te effenen, slechten & vollen,
besteedt bij den hoop, en opgenomen
den xxviiie September xvic tachtich,
comt oversulx alhier,bij ordonn:
ende quitantie, de voors
xxx S
Betaelt aen Jan van Gendt,
de somme van vijff ponden, te
xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het aenaerden
van de bruggen, aen wederzijde
van de Oude Cornse-voor-sluijs,
besteedt bij den hoop, en opgenomen
den xiiiie September xvic tachtich,
oversulx, bij ordonnantie ende
quitantie, de voors
vL
Betaelt aen Arien Cornelisse
Leechganger, de somme van
dertich ponden, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge

18 distels

[64r]
#van-gendt

[64v]
#leegganger

van het graven van een puth, in de
Cornse Gantel, alwaer ingeleijt
is een wachtgeul tot uijtwateringe
van den Boerenverdriet, & Gijsbert
mitsgaders het aenaerden
van de selve besteedt bij den
hoop, en opgenomen den xxviiie
September xvic tachtich, comt
daeromme alhier bij ordonn:
end quit: de voors
xxx L
Betaelt aen Wouter Ariense
Teuling, de somme van acht en
dertich ponden te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
van het verhoogen, ende egael
maecken van den binnenberm
van den Zeedijck, beginnende aen
de Stoup bij t'huijs van de
heer Claijpool, oostwaerts op,
ter lengte van drie en twintich
roeden, ende voorts volgens
de keure & besteck daer van
zijnde, besteedt bij den hoop, en
aengenomen, den xxviiie October xvic
tachtich, dus bij ordonnantie
& quitantie de voors
xxxviii L
Betaelt aen Willem Otten
Walraven, de somme van twee
en twintich ponden eene schelling,
te xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van bij hem aengenomen te zijn, ende gemaeckt te
hebben, t'verhoogen van seker sinckinge,
ter lengte van een en veertich
roeden, in de cade, leggende
langs den Bleeckwaerdt,
dus bij ordonnantie & quit:

[65r]
#teuling
#claijpole

[65v]
#walraven

[66r]
#vermeulen

de voors

xxii L 1 S

Betaelt aen Jacob Cornelisse
Vermeulen, de somme van veertien
ponden seven schellingen ses denier
te xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het doorgraven
van de speckdammen omtrent
Jan Reijerveldt, ende het openen
van de achtercade aldaer, omme
het vloedtwater van de sluijs
te diverteren19, ter wijtte van
seven voeten, diep, ende in den
bodem drie voeten, opgenomen
den xxiiiie Julij xvic tachtich
ter lengte van acht en
twintich roeden negen
voeten, bij hem aengenomen
om thien schellingen de roede,
comt daeromme alhier
bij ordonnantie en quitantie,
de voors
xiiii L vii S vi D
Betaelt aen de heer Burgemr
Johan ten Hage, de somme
van ses en dertich ponden, te
xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van de schaede,
die de bedijckers van den
Zuijdhollantsen Polder, in den
voorleden jaere xvic negen
en t'zeventich, door het
leggen van de achtercade
over zijne buijte-landen,
zijn Ed: hebben aengebracht,
in gevolge de geannexeerde
attestatie, oversulx alhier
bij ordonnantie, & quitantie
van D: Tenhagen, de voors

19 Af te leiden

[66v]
#ten-hage

[67r]

xxxvi L
iiiie Summa van den uijtgeeff deser Rekeningh
vic L xiii L vi S vi D
[vacat]
Anderen uitgeeff van
het schoonmaecken van den
Gemeenlants wateringen
soo van creecken, killen20, berm,
ban, en wegh-slooten, alle
gelegen in den Zuijdhollantsen
Polder.
Betaelt aen Bastiaen
Bastiaense Koeckoeck, de
somme van veertich ponden
te xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het schoonmaecken van de eerste bestedinge,
zijnde den bermsloot, beginnende
aen den Oude Dussensen Dijck
ende comt tot de PeerboomseSluijs toe, ter lengte van
omtrent acht honderd roeden,
bij den hoop aengenomen, volgens
de conditie ende besteck, in
dato xxviiie September tachtich,
die hier nevens werdt overgelevert, met ordonnantie &
behoorlijke quitantie, daeromme
hier de voors
xiiii L
Betaelt aen Gerrit Sijmonsz
Lensvelt, de somme van
twintich ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van de tweede bestedinge
daer aen volgende, comt van
de voorn Peerboomse Sluijs aff,

20 Kil: geul of rivierbedding

[67v]
[68r]
#koeckoeck

[68v]
#lensvelt

[69r]
#dingemans

tot de twee sluijsen, op de CornseGantel toe, lanck thien hondert
roeden, aengenomen bij den
hoop, oversulx alhier, volgens
besteck, ordonnantie, &
quitantie, de voors
Betaelt aen Hendrick Dingemansz, de somme van veertien
ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de derde
bestedinge daer aen volgende,
zijnde wederom van den bermsloot van de voorn twee sluijsen
aff, tot aen den dijck van den
Nieuwen Althenaschen Polder,
lanck omtrent ses hondert
roeden, bij den hoop aengenomen
als blijckt, bij besteck, ordonn:
ende quit:, oversulx hier de voors

xx L

[69v]
#dingemans

xiiii L

Betaelt aen Hendrick Dingemans
de somme van twaelff ponden
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
maecken van de vierde
bestedinge, begint aen de
voorgaende, zijnde den
bermsloot langs den
Bleeckwaert, ende Gijsbert,
tot de Oude Cornse-voorsluijs
toe, en van de voorn sluijs,
langs de Cornse-Gantel-Cade,
tot den Oude Dussensen Dijck
toe, lanck omtrent negen
hondert roeden, bij den hoop
aengenomen als vooren, dus
hier bij besteck, ordonn: & quit:, d'vrs

[70r]

xii L

Betaelt aen Bastiaen Bastiaense
Koeckoeck, de somme van
elff ponden te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
van het maecken van de vijfde
bestedinge, daer aen volgende,
zijnde den bermsloot, beginnende
aen Jan Pieter sloot van de
Gantse Cade aff, tot aen de
Nieuwe-Steech van Kouwen toe,
lanck omtrent vijff hondert
vijff en twintich roeden, aengenomen bij den hoop als vooren, dus
bij besteck, ordonn: & quit:, de voors
Betaelt aen Jan Aertse Mulder,
de somme van negentien
ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
sesde bestedinge, zijnde de
wegslooten, weersijts de
Nieuwesteech, beginnende
van den Dussensen Dijck aff,
en comende tot de Cortveltsesteech toe, daer in begrepen
de slooten weersijts de
geheele Pleunesteech,
te samen lanck omtrent
seven hondert en veertich
dubbelde roeden, aengenomen bij den hoop als
vooren, daeromme hier
bijbesteck, ordonnantie
ende quitantie, de voors
xix L

Betaelt aen Joost Blom,
de somme van twaelff ponden
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
maecken van de sevende

[70v]
#koeckoeck
#van-couwen
#mulder

xi L

[71r]

[71v]
#blom
#noteboom

bestedinge, zijnde de slooten van
de voorn Nieuwe-Steech,
beginnende aen de voorn
Cortveltse-Steech, en comt
tot aen den Zeedijck toe,
lanck omtrent vijf hondert
en thien dubbelde roeden, bij den
hoop aengenomen als vooren,
dus bij besteck, ordonn: en quit: de voors
Betaelt aen Arij Gerritse Noteboom
de somme van elff ponden
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
maecken van de achtste
bestedingen, zijnde de slooten
wederzijts de Voogthwerfsesteech,
ende de Cortveltse Stegen,
van den Zeedijck aff, tot het
Out Straetgen toe, ter lengte
van omtrent vijf hondert
dubbelde roeden, bij den hoop
aengenomen als vooren, daerom
bij besteck, ordonn: en quit:, de voors
Betaelt aen Lambert Dielise
Goethart, de somme van
twee en dertich ponden te
xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van de negende
bestedinge, zijnde het geheele
Peerboomsgath, van de Nieuwe
Stege tot de Peerboomse Sluijs
toe, en den Ban-sloot, loopende
door den geheele Peerboom,
ende Langewerff, beginnende
aen t'vooren Peerboomsgath,
tot door het Wijtvlietsgath,
heen, ende aen den Zeedijck
toe, lanck seven hondert
t'zestich enckelde roeden, bij

xii L

[72r]

xi L

[72v]
#goedhart

den hoop als vooren, oversulx
alhier, bij besteck, ordonnantie, ende quitantie,
de voors
xxxii L

Betaelt aen Hendrick Dingemanse, de somme van veertien
ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
thiende bestedinge,
zijnde de wegslooten
wederzijts t'Oude-Straetge
van den Dussensen Dijck
aff, tot de Cortveltse Steech
toe, lanck omtrent vijff
hondert t'zestich dubbelde
roeden, aengenomen
bij den hoop, als vooren,
comt derhalven alhier,
volgens besteck, ordonnantie, ende quitantie,
de voors
xiiii L

[73r]
#dingemans

Betaelt aen Dirck Wouterse
de Both, de somme van ses
ponden thien schellingen, te
xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het
maecken van de elffde
bestedinge, zijnde t'resterende
van t'Oude-Straetge, van de
voors Cortveltse Steech aff,
tot den Zeedijck toe, de
geheel Camerse Steege
weersijts daer in begrepen,
lanck omtrent drie hondert
vijff en tachtich dubbelde
roeden, bij den hoop aengenomen
als vooren, dus hier bij
besteck, ordonnantie,

[73v]
#de-bot

ende quitantie, de voors

vi L x S

Betaelt aen Lambert
Dielis Goethart, de somme
van acht ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken van de twaelfde
bestedingen, zijnde de slooten
weerzijts de geheele
Nieuwe Cortveltse-Steech,
van 't Oude Straetgen aff,
tot den Cornse Gantel toe,
lanck omtrent drie hondert
t'zestich dubbelde roeden,
bij den hoop aengenomen
als vooren, comt oversulx
volgens besteck, ordonn:
ende quit: de voors
viii L x S

[74r]
#goedhart

Betaelt aen Theunis
Janse Roubos, de somme van
vijff en twintich ponden thien
schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van het maecken van de
dertiende bestedingen, zijnde
de Kille, ofte waeteringhe
genaemt Hillekensgath,
beginnende van t'OudeStraetgen aff, tot aen de
Zuijdelijckste-Sluijs, gelegen
in den Zeedijck, op de CornseGantel, lanck omtrent
vier hondert dertich roeden,
als mede de uijtwateringe
buijten de Sluijs, en tot de
Gantel toe, t'samen
aengenomen bij den hoop
als vooren, comt oversulx
alhier, bij besteck, ordonn:

[74v]
#roubos

[75r]
#oliphant

ende quitantie, de voors

xxv L x S

Betaelt aen Joris Claesse
Olijphant, de somme van
vier en twintich ponden thien
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de
veertiende bestedinge,
zijnde de Middelt, ende
Brechte Geut, beginnende
van het Laerdijckge aff, door
de Cortveltse Steech, tot aen
het eijnde van t'voornoemde
Hillekensgath toe, lanck
omtrent ses hondert vijftich
roeden, aengenomen bij den
hoop, dus hier bij besteck,
ordonnantie, ende quitantie,
de voors
xxiiii L x S
Betaelt aen Cornelis Wouterse
Vinck, de somme van vijftien
ponden, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
vijftiende bestedinge
zijnde de slooten weerzijts
de Kalversteech, van den
Dussensen Dijck aff, tot aen
de Nieuwe Cortveltse Stege
toe, lanck omtrent ses
hondert dubbelden roeden,
bij den hoop aengenomen
als vooren, oversulx, bij besteck,
ordonnantie, ende quitantie,
de voors
Betaelt aen Wijnant Hendricx
de somme van ses ponden te

[75v]
#vinck

[76r]
#wijnant-hendriks

xv L

xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninghe
van het maecken van de
sestiende bestedinge, zijnde
de Middelt, gelegen benoorden
den ommeloop van de Laer,
beginnende aen Jan PietersSloot westwaerts op, tot aen
de voorn Kalversteech, lanck
t'zestich roeden,bij den hoop
aengenomen, dus bij besteck,
ordonn: en quit:, de voors

[76v]
#mulder

vi L

Betaelt aen Jan Aertse
Mulder, de somme van
drie ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
seventiende bestedinge,
zijnde den sloot langs de
Gantelcade, van de Oude
Cornse voor sluijs aff, tot in
het eijnde van Brechte-geut
lanck omtrent twee hondert
t'zestich roeden, bij den hoop
aengenomen, daeromme hier,
bij besteck, ordonn: & quit: de
voors
iii L x S
Betaelt aen Wijnant Henricx
de somme van drie ponden
thien schellingen, over ende
in voldoeninge van het
maecken van de achtiende
bestedinge, zijnde de
Kille, loopende door
den Boerenverdriet,
beginnende van de
verlaete Gantel aff,
door het Oude-Sluijsken,

[77r]
#wijnant-hendriks

[77v]

langs de cade, tot aen het
Geulken toe, gelegen in de
Cornse Gantelcade, lanck
omtrent twee hondert
dertich roeden, bij hem
aengenomen, bij den
hoop, komt oversulx
alhier, volgens besteck,
ordonnantie, & quitantie
de voorschreve somme
van

[78r]

iii L x S

ve Summa van uijtgeeff deser rekeningh,
iic lii L
[78v]

[vacat]
volgens besteck
ordonnantie en
quitanci

Anderen uitgeeff van
het maecken, leveren, leggen
ende verleggen van houte
geulen, koockers21 & zijlen22
Betaelt aen Cornelis Janse
van de Lindt, de somme
van elff hondert en veertich
ponden, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken, leveren
ende leggen van de houte
geul, op het eijnde van de
Nieuwe Verlengde Steech,
tegen de wegh, ofte cade van
de Cornse Gantel, idem
het maecken ende leggen
van een nieuwe geul,in de
plaets van een oude wachtgeul,
gelegen hebbende in de steech
ofte wegh, genaemt het
Oude Straetge, noch t'maecken,
leveren ende leggen van een
nieuwen houten koocker,
in het eijnde van de Kalversteech,
tegens de verlengde NieuweSteech, t.maecken leveren

[79r]
#van-der-linden

[79v]

21 verbinding die watergangen met elkaar verbindt, vaak gelegen in wegen en toegangsdammen?
22 langstelige houten hamers o.m. om palen in de grond te slaan.

ende leggen van een nieuwen
houten koocker, in het eijnde
van de Pleunesteech, tegens
t voorn Oude-Straetge, t'uijtbreecken van een wachtgeul
in Peerboomsgath, ende
t'wederleggen van de selve,
in de Nieuwe verlengde-Stege,
voor, ende tot de doorwateringe
van Hillekensgath, t'maecken
van een brugge, over de voors
wachtgeul, t'uijtbreecken
van een wachtgeul, leggende
in de Nieuwe Steech, ende
t'weder leggen van de selve
geul in de wegh, beginnende
van den Boerenverdriet,
ende belendende tegen den
Nieuwen gemaeckten Buijtendijck, omtrent de CornseGantel, het drooghouden
van de putte, daer de voorn
wachtgeule in geleijt zijn,
mitsgaders, over t'drijven,
dichtmaecken ende teren
van alle de koockers wachtgeulen ende bruggen
aengenomen bij den hoop,
oversulx alhier, volgens de
conditie ende besteck daer
van zijnde, (met de opneminge
van alle de voors wercken,
in dato xviiie Meij, ende negen
September xvic tachtich respective)
de voors somme van
xic xl L
Betaelt aen Jan Janse van
Lindt, de somme van vier
hondert t'zeventich ponden
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken, ende leggen
van een nieuwe-brugge

[80r]

[80v]
#van-der-linden

[81r]

in den Nieuwen wegh, ende
over het Peerboomsgath,
het maecken ende leggen
van een nieuwe Geul
ofte brugge, aen het eijnde
van den selven wegh, en tegen
den berm van den Buijtendijck, mitsgaders, over
drijven dichtmaecken ende
teren van de selve brugh
ende geul, alles volgens
het besteck, daer van
zijnde, ende d'opneminge
van de voors gemaeckte
wercken, van dato sevenden
Junij, ende negenden
September xvic tachtich,
daeromme hier, bij besteck,
ordonnantie ende quitantie,
de voors
iiiic lxx L
Betaelt aen Cornelis
Jansse van de Lindt, de
somme van twintich ponden,
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
eenich buijten-werck
gemaeckt te hebben, zooaen de wachtgeul van de
Nieuwe-Steech, als de
wachtgeul aen de
Kalversteech, mitsgaders
over leverantie van houdt
ende Ijserwerck daer toe
behoorende, alles volgens
de nevensgaende rekeninge,
tauxatie23 van den sestienden
September xvic tachtich, ordonn:
ende quitantie, dus hier de
voors
xx L
vie Summa van uijtgeef deser rekeningh
xvic xxx L

23 schatting, waardering

[81v]
#van-der-linden

[82r]

Bij declaratj,
ordonnantj, en
quitanci

[vacat]
Anderen Uijtgeeff van
verscheijde saecken, alles, volgens
ordonnantien ende quitantien.
Betaelt aen Hendrick de
Vos fabrijcq, de somme van
hondert dertich ponden thien
schellingen, te xl:grooten
t'pondt, over en in
voldoeninge zijner declaratie van vacatien24 ende
verschoth25, gedaen ende
gehadt in den jaer xvic
tachtich, ten dienste van
den Zuijdhollantsen polder,
comt daeromme alhier,
volgens zijn nevensgaende
declaratie, ordonnantie, &
quitantie, de voors somme
van
cxxx L x S
Betaelt aen Cornelis Groenevelt,
de somme van seven en veertich
ponden twaelff schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van zijne
declaratie van wagevrachten
ten dienste van de voors polder
in den jaere xvic tachtich gedaen,
comt oversulx alhier bij zijne
nevensgaende declaratie,
ordonnantie, ende
quitantie, de voorschreve
somme van
xlvii L xii S
Betaelt aen Hr Mattheus
van Nispen lantmeter, de
somme van sestien ponden
twee schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over en in voldoeninge
zijner declaratie van verschot,

24 Zitgeld, arbeid en tijd aan iets besteed
25 voorschot

[82v]
[83r]
#de-vos

[83v]
#groenevelt

[84r]
#van-nispen

reijs ende teercost, als over
het drucken van billietten
tot bestedinge en herbestedinge
van verscheijde wercken, het
drucken van brieven van waerschouwinge,
wegens den omslach, mitsgaders
over het drucken van de
quitantien van den hoogen
ende laegen omslach, alles
ten dienste van den voors
polder, in den jaere xvic tachtich
gedaen. Oversulx alhier, bij
sijne nevensgaende declaratie,
ordonnantie, ende quitantie,
de voors somme van
xvi L ii S
Betaelt aen Willem Otten,
Walraven, over ende in
voldoeninge zijner declaratie
van verdiende dachgelden
nevens zijn zoon, zoo met den
lantmeter te assisteren, als
d' Ed. heeren Gecommitteerden,
met zijn schuijt ende persoon,
gedurende tijd deser rekeninge
tot den dienst van desen polder
sich heeft laeten emploijeren,
dus hier, volgens zijne
declaratie, ordonnantie &
quitantie, de somme
van
lxxx L vii S
Den rendant heeft op ordre,
ende met kennisse van d'Ed:
heeren Gecommitteerdens,
betaelt over verscheijde
noodige kleijnigheden,
tijde deser rekeninge,
volgens de nevensgaende
notitie, ordonnantie, ende
quitantie, de somme van
lxxvi L x S iiii D ob
Betaelt aen Willem Otten
Walraven herbergier, wonende

[84v]
#walraven

[85r]

[85v]
#walraven

met kennisse
& affirmatie
van d'Heeren
gecommittns

omtrent de voors Dijckagie,
over extraordinaire verteringe
ende verblijff van d'Ed: heeren
Gecommitteerdens met haren
gevolge, t'zijnen huijse gedaen
ende gevallen, t'zedert het
doen van de laetste gedaene
rekeninge, tot het perfectioneren
van alle de bestede, & opgenome
wercken, de somme
van
iiiic lxxxii L xv S
Betaelt aen Hermanus van
Esch, de somme van elff
ponden ses schellingen, te
xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge zijner declaratie van 't copieren, ende
schrijven van verscheijde
documenten, ten dienste
van desen polder in den jaere
xvic tachtich gedaen, daerom
alhier, volgens de voornoemde
declaratie, ordonnantie
ende quitantie, de voors
somme van
xi L vi S

......at voor
gemael, en
..... omende,
volgens reglement

Werden alhier gebracht
de teercosten bij d' Ed:
heeren Gecommitteerdens
gedaen, ende gevallen ten
huijse van Willem Raalshoff,
conchergie in St Joris Doele,
alhier binnen Dordrecht,
soo bij occasie26 van de visitatie27,
als op het doen van dese
rekeninge, met d' Ed: Mog:
heeren Commissarissen van
de Rekeningen, als verscheijde
particuliere Ingelanden,
de somme van hondert en
twintich ponden
Aen den voors conchergie

26 gelegenheid
27 bezoek

[86r]
#van-es

[86v]
#raalhoff

[87r]
#raalhoff

cxx L

ordinaris

van den Doele, voor dat
aldaer dese rekeninge is
gedaen, de somme van drie ponden
drie schellingen

iii L iii S

viie Summa van uijtgeeff deser Rekeninge
ixc lxviii L v S iiii 1/2 D
[87v]

[vacat]
[vacat]
[vacat]
[vacat]
[vacat]

[88r]
[88v]
[89r]
[89v]

Anderen Uijtgeeff van
tractementen, ende verschoth
van de Ed: heeren Gecommitteerdens, Penninckmeester, lantmeter,
ende bode.

Bij declaratj en
quitancj

De Heer Mr Cornelis Pompe
van Meerdervoort, in zijn
leven Raedt ende Rentmeester
Generael van Zuijd Hollandt,
heeft als Gecommitteerde
van, ende wegens d'Ed: Mog:
Heeren Raeden ende Meesters
van de Rekeningen der Domeijnen van de heeren Staeten van
Hollandt & West Vrieslt tijde deser
rekeninge, tot zijnen sterfdage den xiiiie
November xvic tachtich bedient,
en bijgewoont de Directie van
alle de bestedingen, tot voltreckinge
van de binnewercken der
bedijckinge, die in den jaere
xvic negen en t'zeventich, zijnde
geweest het Dijckjaer) niet
conden werden gemaeckt, &,
tijde deser rekeninge, eerst
zijn geperfectioneert, waer
over zijn Ed: voor tractement
werdt toegeleijdt, de somme van
lxxx L
De Reijscosten, ende verschoth,
bij zijn Ed: gedaen, & door
den rendant betaelt, bedragen,

[90r]
#van-meerdervoort

[90v]
#van-meerdervoort

volgens de nevensgaende
declaratie, ende quitantie,
de somme van
xxix L xvi S

d'Heer Burgemeester Willem
de Witt, jegenwoordigh Raedt
ende Rentmr Generael van
Zuijdhollandt, werdt in de voors
qualiteijt, als Gecommitteerde,
wegens de Domeijnen van haer
Ed: Groot Mog: t'zedert
den aenvanck van zijn Gts
bedieninge, tot het sluijten
deser, toegeleijt, de somme
van

[91r]
#de-wit
#hallinck

xl L

d'Heer Burgemeester Johan
Hallincg, als mede Gecommitteerde
van d'Ed: Mog: heeren van de Reken[inge]
werdt over zijne bedieninge,
tijde deser gedaen, voor tractement
toegeleijt, de somme van
xcc L
bij declaratj, en
quitancj

[91v]
#hallinck
#van-axele

De Reijscosten ende verschoth, bij
zijn Ed:, tijde deser gedaen,
ende door den rendt betaelt,
bedragen, volgens de nevensgaende
declaratie, ende quitantie,
de somme van
xcviii L xviii S
d'Heer van Dussen, M: Jacot
van Axele, werdt toegeleijt,
voor zijn Gts tractement,
als Gecommitteerde,
de somme van
De Reijscosten ende verschoth
bij zijn Ed: gedaen, bedraecht
d'Heer Bailliu Mr Hendrick
van Nispen, werdt toegeleijt
voor zijn Edts tractement,
als Gecommitteerde, de

lxxx L

[92r]
#van-axele
#van-nispen

somme van

bij declaratj &
quitancj

De Reijscosten ende verschoth,
bij zijn Gts, tijde deser, gedaen,
ende door den rendt betaelt,
bedraegt, volgens de nevensgaende
declaratie ende quitantie, de
somme van
xlvi L x S

lxxx L

[92v]
#van-nispen
#van-wevelinkhoven

d'Heer Johan van Wevelinchoven
werdt toegeleijt voor zijn Gts
tractement, als Gecommitt:
de somme van
lxxx L

bij declaratj &
quitancj

bij zijn Ed: tijde deser gedaen,
ende door den rendant betaelt,
bedraecht, volgens de nevens
gaende declaratie, &, quitantie,
de somme van
xliiii L xvii S

[93r]
#van-wevelinkhoven
#de-roij

Joris de Roij, werdt toegeleijdt,
voor zijn tractement,
als Gecommitteerde,
de somme van
lxxx L

bij declaratj &
quitancj

de Reijscosten ende verschoth.
bij denselven gedaen, & door
den rendant betaelt, bedragen
volgens de nevensgaende
declaratie, ende quitantie,
de somme van
xcviii L iii S
Dirck Spruijt als Penningmr
van de voors Dijckagie, werdt
toegeleijt voor zijn tractement,
de somme van
iiic xv L
De Reijscosten ende verschoth,
bij denselven, (met kennisse,
ende door ordre van de voorn
Ed: heeren Gecommitteerdens)
tijde deser gedaen, bedragen,

[93v]
#spruijt

kennisse van
gecommitterdens
declaratj odonnantj
quitancj

volgens de nevensgaende[94r]
declaratie, ordonnantie,
ende quitantie, de somme
van
cxcii L ix S
Mattheus van Nispen, heeft,
als lantmeter, alle de voors
bestedingen bedient, ende
bijgewoont, waer voor zijn
G: werdt toegeleijt, de somme
van twee hondert ponden, dus

Hendrick van Hoff, heeft
als Bode, tijde deser rekeninge.
transeat dese mael,
de heeren Gecommitteerdes,
in toecomende volgens
ende desen Polder bedient,
t'reglement
waer over hem werdt toegeleijt
de somme van t'zestich ponden

[94r]
#van-nispen
#van-hoff

iic L

[94v]

lx L

viiie Summa van uijtgeeff deser Rekeningh
xvic xlv L xiii S

transeat, als
voorgaende
rekeningh

Anderen Uitgeeff van
het minuteren, grosseren
ende doubleren deser rekeninge,
t'appostilleren28, ende vergelijcken,
van dien, mitsgaders de noodige
gerequireerde zegels, tot de
selve
Comt over t'minuteren,
grosseren & doubleren
deser rekeninge groot twee
hondert een en t'negentich
blaedren, de somme
van

xliii L xiii S

Noch voor t'doubleren van
een rekeninge, als dese,
voor d'Ed: Mog: heeren van
de Rekeninge, groot seven
en t'negentich bladeren,
mede tot drie schellingen t'blath,
als vooren, de somme van
xiiii L xi S
28 kanttekeningen maken

[95r]

[95v]

Comt voor het appostilleren
deser rekeninge, de somme
van
xii L xii S
Den Penningmeester
voor het vergelijcken van de
appostillen op de doublen,
de somme van

als in voorgaende
rekeningh

[96r]

ix L ix S

Den rendant brengt alhier
de somme van vijff en twintich
ponden vijff schellingen een denier Ob:
te xl: grooten t'pondt, bij hem
betaelt voor drie distincte
cleijn zegels, als een van vier
en twintich ponden vier
denier Obulus, geappliceert
tot een omslagh van
de rekeninge voor den
rendant, ende twee, ijder
van twaelff schellingen vier denier ob:
d'Eene voor d'Ed: Mog: heeren
van de Rekeninge, & d'ander
voor het Gemeens Landt
Daeromme alhier de voors
somme van
xxv L v S 1 D Ob

[96v]

En voor t'inbinden deser
rekeninge, met twee doublen
van dien, ijder tot dertich schellingen
munte deser rekeninge, de
somme van
iiii L x S
ixe Summa van uijtgeeff deser Rekeningh
cx L i D Obs
Summa Totalis van den uijtgeeff deser Rekeningh
xxim vic L xxxii S ix D Obs
[97r]
Ende den ontfanck hier voren fol: v verso
m
c
bedraegt
xxvi viii lxx L iii S xi
D

Vereffent, comt meer ontfangen dan uijtgegeven
en blijft den rendant aen t'Gemeene Landt schuldich,

de Summa van vijff duijssent een hondert acht en
tachtich
ponden drie schellingen een denier Obs
vm clxxxviii L iii S i D Obs
Aldus gehoort, gerekent ende gesloten, ten
dage, jaere, en plaetse, als in t'hooft deser geroert
D. Boetselaer
W. de Witth

W. van Lantschot
Johan Hullincg
Henr van Nispen
Jo: van Wevelinchoven
1681
De Roij

