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[Plakbriefje:]
Algemeen Rijksarchief
Grafelijkheidsrekenkamer
van HOLLAND
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5151
1681
DIRCK SPRUIJTS
Derde Rekeninghe, als
Penningmeester
van den
ZUIJDHOLLANTSEN-POLDER
Omme t'Hoff,
Overgelevert bij Dirck Spruijt
rendant in desen, aen d'Heer Carel van den
Boetselaer, ende Wouter Lanschot,
als bij d'Ed: Mog: Heeren Raden ende Meesters
van de rekeningen der Domeijnen van d'Heeren
Staten van Hollant, ende Westvrieslant,
specialijcke Gecommitteert tot het
hoore en opnemen deser Rekeningen, op
den xde april 1682 in St: Joris Doele binnen
Dord[recht] in presentie van den Heeren, tot de
directi
deser Polder aengestelt ende gecommitteert
mitsgaders de presente Ingelande, die
daer toe, op ordre van de Gemelte Heeren
van de Rekeninge, door den rend[an]t zijn
beschreven.

Rekeninge, ende Bewijs,
die doende is Dirck Spruijt
als penningmeester van den
Zuijdhollantsen Polder (bedijckt
in den Jaere xvic: negen en
t'zeventich)
van den Ontfangh ende Uijtgeeff
bij den selven gehadt ende
gedaen, over den Jaere xvic:
een en tachtich, gestelt in
ponden van veertich grooten,
schellingen ende deniers naer
advenant.

xixe Rekeninge
van desen Rendant

Ontfanck,
Vervolgt wel den tijdt
van de laetst voorgaende
rekeningh, als dese

Ende eerstelijck, van
hooge ommeslaegen over twaelff
hondert seven en dertich mergen
een hondert vier en vijftich roeden
lants,

[1r]

bij Acte van Omslagh
als inden text, staende
op dese, en aengehaelde
partijen

[1v]
inde voorschr: dijckagie binnen bedijckt, volgende gedaene metinge, ende caerte daer van zijnde.
Op den xviiien april xvic een
en tachtich, hebben de Heeren
Gecommitteerdens, van den voorsr:
Polder, naer het sluijten van den
Gemeenlants Rekeninge, van den
Jaere xvic tachtich, (nevens de
presente Ingelanden) ommegeslaegen
een somme van twee Ponden per
merge, over den jaere xvic een en
tachtich, ten laste van de respective
Heeren Eijgenaeren, soo tot het
verhoogen van eenige gesackte
bestedingen van den Nieuwen gemaekten
Zeedijck, als andere Noodsackelijkheden,
welcken ommeslaegh den Penningmr
alhier is verantwoordende, over de
[2r]
voorsr twaelff hondert seven en
dertich mergen, een hondert vier
en vijftich roeden landts, de somme
van twee duijsent vier hondert
vier en t'zeventich ponden tien schell[ingen],
te xl: grooten t'pondt, dus alhier
de voors
iim: iiiic: lxxiiii L
x Sch

ie Summa van den Ontfangh
per se..

conform den
omslagh, als in den
text

[vacat]
Anderen Ontfanck van
den laegen ommeslagh, over den
jaere xvic een en tachtich.
In gevolge de voors: acte van omslagh,
van den xviiien April xvic een ende
tachtich, tot laste van de respective
bruijckers omgeslaegen gelijcke
twee ponden per merge, tot betalinge
van binnelantse noodsaeckelijkheden
bedraegende, over den geheelen ZuijdHollantsen Polder, groot twaelff
hondert seven en dertich mergen
een hondert vier en vijftich roeden
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 voorsr:
iim iiiic lxxiiii L x Sch

[2v]
[3r]

iie Summa van den Ontfangh
per se.
[3v]

[vacat]
wert wel gebracht,
Anderen Ontfanck van
en is de correctie op de het sloth van de laetst ghedaene
laest voorgaende
rekeninge van den jaere xvic
rekeningh
tachtich.
fol: 97: gedaen
Den rendant brengt alhier de somme
van vijff duijsent een hondert acht
en tachtich ponden drie schellingen
een denier obulus, zijnde t'gene hij
bij slote van zijne voorgaende rekeninge,
(gedaen den achtienden april xvic een
en tachtich) aen t' Gemeene-landt
schuldigh is gebleven, blijckende bij
de selve rekeninge fol: xcvii, daeromme
alhier de voorsr
clxxxviii L iii Sch 1 D Obs

[4r]

vm

iiie Summa van den Ontfangh,
per se.
Summa Totalis van den Ontfanck deser rekeninge,
tien duijsent een hondert seven en dertich ponden
drie Schellingen
een denier Obulus
xm 1c xxxvii L iii Sch 1 D Obs

bij besteck, ordonn:
van de heeren
Gecommitt:
en quitantie vande
respective
aennemers, slaende
op dese, en aengehaelde
partijen

[vacat]
[vacat]
[vacat]
Utgeeff jegens den voorsrontfanck.
Ende eerstelijck van t'verhoogen
van eenige bestedingen van den Zeedijck,
't repareren van den Zeebraecken ende anders
den Zeedijck concernerende.
Betaelt aen Gijsbert Crijnen Craij,
de somme van een hondert vijff en tachtich
ponden te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van 't verhoogen
van de eerste bestedinge van den Zee-

[4v]
[5r]
[5v]
[6r]
#craeij

dijck, beginnende van het geslaege
paeltge omtrent de Emmickovense
sluijs, zuijdwaerts op, doorgaende te
hoogen dertien a veertien duijmen,
op een roe cruijns, van de binnekant
affblijvende eene voet, buijtewaerts
anderhalve roede loops, buijten de
voornoemde roede cruijns aff te druijpen,
en wel geschaept zijnde, te oversetten
met een groeszoode van ses duijmen
dick, alles volgens de generaele conditie
ende het peijl van negen voeten acht
duijmen boven den sonnewachter van het
duijckertge, gelegen bij de Emmichovense
sluijs, opgenomen den xxe Junij xvic een
en tachtich ter lengte van vijftich roeden,
bij hem aengenomen om drie ponden
veertien schellingen de roede, dus hier bij
ordonnantie ende quitantie de voorsr
somme van
clxxxv L
Betaelt aen Hermen Stevense
Snijer, de somme van twee hondert
twintich ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het
verhoogen van de tweede bestedinge
dijcx, beginnende van de eerste
bestedinge zuijdwaerts op, alles te
maecken ter hoogte ende keure, volgens
de generale conditie ende het peijl,
opgenomen den xxe Junij xvic een en tachtich,
ter lengte van vijftich roeden, bij hem
aengenomen om vier ponden acht schellingen
de roede, dus hier bij ordonnantie
ende quitantie, de voorsr:
iic xx L
Betaelt aen Hermen Swets, de somme
van twee hondert twee en veertich
ponden elff schellingen te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het
verhoogen van de derde bestedinghe
dijcx daer aen volgende, ter hoogte,
aenleggens, ende keure, volgens de
generale conditie ende het peijl,
opgenomen den xxe Junij xvic een en
tachtich, ter lengte van negen en veertich
roeden ses voeten, bij hem aengenomen
om vier ponden achtien schellingen de roede

[6v]
#snijer

[7r]
#swets

[7v]
#van-sgravendeel

daeromme, volgens ordonnantie ende
quitantie, alhier de voorsr somme
van
iic xlii L xi Sch
Betaelt aen Cornelis Ariense van
's Gravendeel, de somme van twee
hondert vijff en t'zestich ponden te xl:
grooten 't pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken ende verhoogen
van de vierde bestedinge dijcx daer
aenvolgende, ter hoogte, aenleggens
ende keure, volgens de generale
conditie, ende het peijl, opgenomen
den xxviiie Junij xvic een en tachtich,
ter lengte van vijftich roeden,
bij hem aengenomen om vijff ponden
ses schellingen de roede, oversulx alhier
bij ordonnantie ende quitantie, de
voorsr somme van
iic lxv L
Betaelt aen Jan Rochusse Koijwijck
de somme van twee hondert twee
en 't sestich ponden thien schellingen
te xl: grooten 't pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken ende
verhoogen van de vijfde bestedinge
dijcx daer aen volgende, ter hoogte,
aenleggens, ende keure, volgens
de generaele conditie ende het peijl,
opgenomen den xxe Junij xvic een en
tachtich, ter lengte van vijftich
roeden, bij hem aengenomen om
vijff ponden vijff schellingen de roede,
comt daeromme alhier, volgens
ordonnantie ende quitantie de voorsr
somme van
iic lxii L x Sch
Betaelt aen Hermen Swets
de somme van twee hondert drie
en 't zeventich ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken ende verhoogen
van de sesde bestedinge dijck daer
aen volgende, ter hoogte, aenleggens
ende keure, volgens de generaele
conditie ende het peijl, opgenomen
den xxe Junij xvic een en tachtich

[8r]
#koijwijck

[8v]
#swets

ter lengte van twee en vijftich roede
bij hem aengenomen om vijff ponden
vijff schellingen de roede, Dus
hier, bij ordonnantie ende
quitantie de voorsr somme
van
iic lxxiii L

[9r]
#van-son

Betaelt aen Maerten Cornelisse
van Son, de somme van drie hondert
ses ponden achtien schellingen te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken ende verhoogen
van de sevende bestedinge dijcx
daer aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens, ende keure, volgens
de generaele conditie ende het
peijl, opgenomen den xixe Junij xvic
een en tachtich, ter lengte van
negen en veertich roeden ses voeten
bij hem aengenomen om ses ponden
vier schellingen de roede, daerom
[9v]
alhier bij ordonnantie ende quit:
c
de voorsr
iii vi L xviii Sch #bullen
Betaelt aen Arien Theunisse Bullen
de somme van twee hondert vijff
en tachtich ponden te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninghe
van het maecken ende verhoogen
van de achtste bestedinge dijcx
daer aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens ende keure, volgens
de generaele conditie ende het peijl
opgenomen de xixe Junij xvic
een en tachtich, ter lengte van
vijftich roeden, bij hem aengenomen
om vijff ponden veertien schellingen
de roede, daeromme alhier
volgens ordonnantie ende
quitantie de voorschreve
somme van
iic lxxxv L
Betaelt aen Wouter Ariensse
Teulinck, de somme van drie
hondert vijff en twintich ponden
te xl: grooten t' pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken

[10r]
#teuling

ende verhoogen van de negende
bestedinge dijcx daer aenvolgende,
ter hoogte, aenleggens ende keure,
volgens de generale conditie,
ende het peijl, opgenomen den
negentiende Junij xvic een en
tachtich, ter lengte van vijftich
roeden, bij hem aengenomen om
ses ponden tien schellingen de roede,
oversulx alhier, bij ordonnantie
ende quitantie, de voorschreve
somme van
iiic xxv L
Betaelt aen Hendrick Dingemansse
de somme van twee hondert tachtich
ponden, te xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het maecken
ende verhoogen van de thiende
bestedinge dijcx daer aenvolgende,
ter hoogte, aenleggens, ende keure,
volgens de generale conditie,
ende het peijl, opgenomen den
negentienden Junij xvic een
en tachtich ter lengte van ses
en vijftich roeden, bij hem aengenomen om vijff ponden de roede
daeromme alhier, bij ordonnantie
ende quitantie, voorsr somme
van
iic lxxx L
Betaelt aen Pieter van St: Maertensdijck, de somme van twee en vijftich
ponden vijff schellingen negen deniers,
over ende in voldoeninge van het
maecken ende verhoogen van de elfde
bestedinge dijcx, daer aenvolgende,
ter hoochte, aenleggens ende keure,
volgens de generale conditie, ende
het peijl. Opgenomen den xxviien
Junij xvic een en tachtich, ter lengte
van twee en twintich roeden drie
voeten, bij hem aengenomen om twee
ponden seven schellingen de roede,
dus bij ordonnantie & quitantie,
alhier de voorschreve somme
van
lii L v Sch ix D

[10v]
#dingemans

[11r]
#st-maertensdijck

[11v]
#wijnant-hendriks

Betaelt aen Wijnant Henricx,
de somme van vijff en 't negentich
ponden negentien schellingen
te xl: grooten 't pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
ende verhoogen van de twaelfde
bestedinge dijkx daer aenvolgende,
ter hoogte, aenleggens & keure,
volgens de generaele conditie, ende
het peijl. Opgenomen den negentiende
Junij xvic een en tachtich, ter
lengte van vijftich roeden ses voeten,
bij hem aengenomen om acht en
dertich schellingen de roede, oversulx
alhier bij ordonnantie, ende
quitantie, de voorsr somme
van
xcv L xix Sch
Betaelt aen Dirck Woutersse de Bodt
de somme van een hondert ses ponden
acht schellingen ses denier te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken ende verhoogen
van de dertiende bestedinge dijcx
daer aenvolgende, ter hoogte, aenleggens,
ende keure, volgens de generaele
conditie ende het peijl, opgenomen
den xixen Junij xvic een en tachtich,
ter lengte van negen en veertich roeden
ses voeten, bij hem aengenomen om
twee ponden, drie schellingen de roede,
dus hier, bij ordonnantie, ende
quitantie, de voorschreve somme
van
cvi L viii Sch vi
D
Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme van een hondert
seventien ponden thien schellingen, te
xl: grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken ende
verhoogen van de veertiende bestedinge dijcx daer aenvolgende, ter
hoogte, aenleggens, ende keure,
volgens de generaele conditie, ende
het peijl. Opgenomen den negentienden
Junij xvic een en tachtich, ter lengte
van vijftich roeden schaers, bij hem

[12r]
#de-bot

[12v]
#noteboom

aengenomen om twee ponden seven
schellingen de roede, daeromme
bij ordonnantie ende quitantie,
alhier de voorsr somme van
cxvii L x Sch
Betaelt aen Jan Aertsse Mulder
de somme van een hondert 't zeventich
ponden te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het maecken
ende verhoogen van de vijftiende
bestedinge dijcx daer aenvolgende,
ter hoogte, aenleggens, ende keure,
volgens de generaele conditie, ende
het peijl, opgenomen den negentienden
Junij xvic een en tachtich ter lengte
van vijftich roeden, bij hem aengenomen
om drie ponden acht schellingen de roede,
oversulx alhier, bij ordonnantie
ende quitantie, de voorsr somme van

[13r]
#mulder

clxx L

Betaelt aen Willem Henricxsse
de somme van een hondert vijff en
't zestich ponden, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het
maecken ende verhoogen van de
sestiende bestedinge dijcx daer aen
volgende, ter hoogte, aenleggens &
keure, volgens de generaele conditie
ende peijl. Opgenomen den negentiende
Junij xvic een en tachtich, ter lengte
van vijftich roeden schaers, bij hem
aengenomen, om drie ponden ses schellingen
de roede, dus bij ordonnantie en
quitantie, de voorsr
clxv L
Betaelt aen Hendrick Dingemansse
de somme van een hondert vijff en
tachtich ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het
maecken ende verhoogen van de
seventiende bestedinge dijcx daer
aenvolgende, ter hoogte aenleggens
ende keure, volgens de generaele
conditie ende het peijl. Opgenomen
den seven en twintichsten Junij xvic
een en tachtich, ter lengte van vijftich
roeden, bij hem aengenomen om drie ponden

[13v]
#willem-hendriks
#dingemans

[14r]
#mulder

veertien schellingen de roede, daeromme
alhier, bij ordonnantie, ende
quitantie, de voorschreve somme
van

clxxxv L

Betaelt aen Jan Aertse Mulder,
de somme van een hondert vijff en
vijftich ponden te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge van het
maecken ende verhoogen van de
achtiende bestedinge dijcx daer aen
volgend, ter hoogte, aenleggens ende
keure, volgens de generale conditie
ende peijl, opgenomen den negentiende
Junij xvic een en tachtich, ter lengte
van vijftich roeden, bij hem aengenomen
om drie ponden twee schellingen de roede.
Comt daeromme alhier, bij ordonnantie
ende quitantie, de voorsr somme
van
clv L
Betaelt aen Hendrick Roelhuijben
van Oosterhoudt, de somme van een
hondert tachtich ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van
het maecken ende verhoogen van de
negentiende bestedinge dijcx daer
aen volgende, ter hoochte, aenleggens,
ende keure, volgens de generaele
conditie, ende het peijl, opgenomen
den xxviien Junij xvic een en tachtich, ter
lengte van vijftich roeden, bij hem
aengenomen om drie ponden twaelff
schellingen de roede, oversulx alhier,
bij ordonnantie ende quitantie, de
voorsr somme van
clxxx L
Betaelt aen Wouter van der Stelt,
de somme van een hondert twee en
't zeventich ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken ende
verhoogen van de twintigste bestedinge dijcx, daer aenvolgende
ter hoogte, aenleggens, & keure,
volgens de generale conditie, ende
het peijl. Opgenomen den xxviien Junij

[14v]
#van-oosterhout

[15r]
#van-der-stelt

[15v]
#cleijndier

xvic een en tachtich, ter lengte van vijftich
roeden, bij hem aengenomen om drie
ponden negen schellingen de roede,
dus bij ordonnantie & quitantie,
alhier de voorsr somme van
clxxii L x
Sch
Betaelt aen Cornelis Jacobsse Cleijndier, de somme van een hondert vijff en
veertich ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het
maecken ende verhoogen van de een
en twintigste bestedinge dijcx daer
daer aenvolgende, ter hoogte, aenleggens
ende keure, volgens de generaele conditie
ende het peijl. Opgenomen den xxviien Junij
xvic een en tachtich, ter lengte van
vijftich roeden, bij hem aengenomen om
twee ponden xviii Sch de roede, oversulx
hier uitgetogen de voorsr somme
van
cxlv L
Betaelt aen Pieter Cornelisse van
Dongen de somme van twee hondert
ponden te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het maecken
ende verhoogen van de twee en
twintigste bestedinge dijcx daer aen
volgende, ter hoogte, aenleggens ende
keure, volgens de generaele conditie
ende het peijl. Opgenomen den xixde
Junij xvic een en tachtich, ter lengte
van vijftich roeden, bij hem aengenomen
om vier ponden de roede, dus hier
bij ordonnatie ende quitantie, de
voorsr somme van
iic L
Betaelt aen Bastiaen Bastiaensse
Koeckoeck de somme van een hondert
seven en tachtich ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken, ende
verhoogen van de drie en twintigste
bestedinge dijcx daer aenvolgende,
ter hoogte, aenleggens ende keure,
volgens de generale conditie ende
het peijl. Opgenomen den twintigsten

[16r]
#van-dongen

[16v]
#koeckoeck

Junij xvic een en tachtich, ter lengte
van vijftich roeden, bij hem aengenomen
om drie ponden vijftien schellingen de
roede, comt daeromme alhier
[17r]
bij ordonnantie ende quitantie,
de voorsr somme van
clxxxvii L x Sch #groenevelt
Betaelt aen Pieter Cornelisse Groenevelt, de somme van een hondert vijff
en t'zeventich ponden, te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken ende verhoogen
van de vier en twintigste bestedinge
dijcx daer aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens, ende keure, volgens
de generaele conditie ende het
peijl, opgenomen den twintigsten
Junij xvic een en tachtich, ter lengte
van vijftich roeden, bij hem aengenomen
om drie ponden thien schellingen de roede,
oversulx bij ordonnantie ende
quitantie, alhier de voorsr somme van
clxxv L

Betaelt aen Gerrit Sijmonse
Lensvelt, de somme van hondert
vijff en 't zeventich ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninghe
van het maecken ende verhoogen van
de vijff en twintigste bestedinghe
dijcx daer aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens ende keure, volgens de
generaele conditie ende het peijl.
Opgenomen den xxen Junij xvic [een en] tachtich,
ter lengte van vijftich roeden, bij hem
aengenomen om drie ponden thien
schellingen de roede, dus bij ordonnatie
ende quitantie, alhier de voorsr
somme van
clxxv L
Betaelt aen Dirck de Bodt,
de somme van een hondert seven
en veertich ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken ende
verhoogen van de ses en twintigste
bestedinge dijcx daer aenvolgende,
ter hoogte, aenleggens ende keure,

[17v]
#lensvelt
#de-bot

[18r]
#de-bot

volgens de generaele conditie &
het peijl, opgenomen den xxe Junij xvic
een en tachtich, ter lengte van
negen en vijftich roeden, bij hem aengenomen om twee ponden thien schellingen
de roede, oversulx bij ordonnantie
ende quitantie, alhier de voorsr
somme van
cxlvii L x Sch
Betaelt aen Dirck de Bodt, de
somme van acht en veertich ponden,
te xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
van een nieuwe stoup, te beginnen
ses roeden van de Vooghwerfse-Steech,
ter lengte van thien roeden, tien voeten
breedt op zijn cruijn, ijder voet hoogte
een voet druijpens. Mitsgaders
het verheelen van den Binnenloop
van den dijck, beginnende van de
Stoup voor het huijs van Hendrick
Lenssen, tot derdhalve roede door
het Keijn, aldaer op den dijck staende,
en sulx een lengte van vijff roeden,
den dijck aldaer breedt maeckende
een roede, binnewaerts volsettende
met een kegge van een roe druijpens,
wel op te setten met vlet aerd
onder de lijn, en weerzijts te
verheelen, bij hem aengenomen
den hoop omme de voorsr xlviii L.
Comt daeromme alhier volgens
ordonnantie ende quitantie
de selve somme van
xlviii L

Betaelt aen Wouter Ariensse
Teulingh, de somme van hondert
twee en dertich ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het verhoogen van de
eerste bestedinge van den Zeedijck,
beginnende aen t'einde van t'laetste
nieuw gemaackt werck van Dirck
de Bodt, en gaende oostwaerts op,
voor bij het huijs van Hendrick
Lensen, tot aen de pael geteijckent
No i. doorgaende te hoogen omtrent
twee en twintich duijmen, op een

[18v]
#lense

[19r]
#teuling
#de-bot
#lense
#van-couwen

roede cruijns, aen de binnekant
verheelende nae den ouden loop, wel
ongenect onder de lijn, en buijtewaert
soo veel voeten druijpens, als bij de
Heeren besteders, is geëxpresseert,
en wel geschaept zijnde te oversetten
met een groeszoode van ses duijmen
dick, alles volgens de generaele
conditie, ende de peijl, staende
op de Peerboomse-Sluijs, en voor het
huijs van Jan van Kouwen, opgenomen den tweeden Augusti xvic
een en tachtich, ter lengte van
vijftich roeden, bij hem aengenomen
om twee ponden dertich schellingen de roede.
Comt daeromme bij ordonnantie
ende quitantie, alhier de voorsr somme
van
cxxxii L x Sch
Betaelt aen Wijnant Henricxsse
de somme van vijff en 't zeventich
ponden te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het maecken
ende verhoogen van de tweede bestedinge dijcx daer aenvolgende, ter
hoogte, aenleggens ende keure, in
gevolge de generaele conditie, ende
het peijl, opgenomen den dertiende
september xvic een en tachtich, ter
lengte van vijftich roeden, bij hem
aengenomen om dertich schellingen de
roede, oversulx alhier bij ordonn:
ende quitantie, de voorsr somme
van
lxxv L
Betaelt aen Cornelis Jacobse
Cleijndier, de somme van hondert
vijff en twintich ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken ende verhoogen
van de derde bestedinge dijcx,
daer aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens, ende keure, in gevolge
de generaele conditie, ende het
peijl, opgenomen den tweeden
augusti xvic een en tachtich,
ter lengte van vijftich roeden,
bij hem aengenomen om twee ponden

[19v]
#wijnant-hendriks

[20r]
#cleijndier

thien schellingen de roede, comt daerom
alhier, bij ordonnantie, ende
quitantie, de voorsr somme
van
cxxv L
Betaelt aen Arien Aertse
Capitheijn, de somme van een
hondert twintich ponden te xl.
grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken
ende verhoogen van de vierde
bestedinge dijcx daer aenvolgende
ter hoogte, aenleggens ende
keure, in gevolge de generaele
conditie ende het peijl. Opgenomen den tweeden augusti xvic een en
tachtich, ter lengte van vijftich
roeden. Oversulx alhier, bij
ordonnantie ende quitantie,
de voorsr somme van
cxx L

[20v]
#capiteijn

[21r]
#capiteijn

Betaelt aen Pieter@: Capitheijn
de somme van 't negentich ponden
te xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
ende verhoogen van de vijfde bestedinge
dijcx daer aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens, ende keure, in gevolge
de generaele conditie ende het
peijl. Opgenomen den tweeden
augusti xvic een en tachtich, ter
lengte van vijftich roeden, bij hem
aengenomen om ses en dertich schellingen
de roede. Dus hier bij ordonnantie
ende quitantie, de voorsr somme van
xc L

Betaelt aen Barent Theunisse
de somme van vijff en tachtich ponden
te xl: grooten t'pondt, over, ende
in voldoeninge van het maecken
ende verhoogen van de sesde bestedinge
dijcx daer aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens, ende keure, in gevolge
de generaele conditie ende het peijl,
opgenomen den tweeden augusti xvic
een en tachtich, ter lengte van vijftich
roeden, bij hem aengenomen om

[21v]
#barent-thonis
#cleijndier

vier en dertich schellingen de roede,
oversulx bij ordonnantie & quitantie
de voorsr somme van
lxxxv L
Betaelt aen Cornelis Jacobse
Cleijndier, de somme van vijff en
't negentich ponden te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge van
het maecken ende verhoogen
van de sevende bestedinge dijcx
daer aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens ende keure, in gevolge
de generaele conditie ende het
peijl, opgenomen den tweeden
augusti xvic een en tachtich, ter
lengte van vijftich roeden,
bij hem aengenomen om acht en
dertich schellingen de roede. Comt
daeromme alhier, bij ordonnantie
ende quitantie, de voorsr somme
van
xcv L
Betaelt aen Lambert Dielisse
Goethart, de somme van een
hondert ponden te xl: grooten
't pondt, over, ende in voldoeninge
van het maecken ende verhoogen
van de achtste bestedinge dijcx,
daer aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens, ende keure, volgens
de generaele conditie, ende het
peijl, opgenomen den tweeden
augusti xvic een en tachtich, ter
lengte van vijftich roeden, bij hem
aengenomen om twee ponden de
roede, oversulx bij ordonnantie,
ende quitantie, alhier de voorsr
somme van

[22r]
#goedhart

[22v]
#de-bot

cL

Betaelt aen Dirck de Bodt,
de somme van seven en 't zeventich
ponden thien schellingen te xl: grooten
't pondt, over, ende in voldoeninge
van het maecken ende verhoogen
van de negende bestedinge dijcx
daer aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens ende keure, in gevolge

[23r]
#gerrit-dirkse

de generaele conditie, ende het
peijl, opgenomen den tweeden
augusti xvic een en tachtich,
ter lengte van vijftich roeden,
bij hem aengenomen om een
en dertich schellingen de roede, comt
daeromme alhier, bij ordonnantie
ende quitantie, de voorsr
somme van
lxxvii L x Sch
Betaelt aen Gerrit Dircxse
de somme van hondert seven
pond thien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken ende verhoogen
van de thiende bestedinge dijcx
daer aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens ende keure, in gevolge
de generaele conditie ende het
peijl, opgenomen den dertienden
september xvic een en tachtich, ter
lengte van vijftich roeden, bij hem
aengenomen om twee ponden drie
schellingen de roede, comt hier als
bij ordonnantie, ende quitantie,
de voorsr somme van
cvii L x Sch
Betaelt aen Lambert Jan Huijbertse
de somme van een hondert twintich
ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken ende verhoogen
van de elfde bestedinge dijcx
daer aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens ende keure, in gevolge
de generaele conditie & het peijl,
opgenomen den dertienden september
xvic een en tachtich, ter lengte van
vijftich roeden, bij hem aengenomen
om twee ponden acht schellingen de roede,
oversulx, bij ordonnantie ende
quitantie, alhier de voorsr
somme van
cxx L
Betaelt aen Cornelis Wouterse
Vinck, de somme van een hondert
ponden te xl: grooten t'pondt,

[23v]
#huijbertse

[24r]

[24v]
#vinck

#van-der-stelt

over ende in voldoeninge van
het maecken ende verhoogen
van de twaelffde bestedinghe
dijcx daer aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens ende keure in gevolge
de generale conditie ende het
peijl, opgenomen den dertienden
september xvic een en tachtich, ter
lengte van vijftich roeden, bij hem
aengenomen om twee ponden de
roede. Comt daeromme alhier,
bij ordonnantie ende quitantie,
de voorsr somme van
cL
Betaelt aen Willem van der Stelt,
de somme van een hondert seven
ponden thien schellingen te xl: grooten
't pondt, over, ende in voldoeninge
van het maecken ende verhoogen
van de dertiende bestedinge
dijcx daer aenvolgende, ter
hoogte, aenleggens, ende keure,
in gevolge de generaele conditie
ende het peijl, opgenomen den
tweeden augusti xvic een en
tachtich, ter lengte van vijftich
roeden, bij hem aengenomen
om twee ponden drie schellingen de
roede, oversulx bij ordonn:
en quit: de voorsr
cvii L x Sch
Betaelt aen Jan Cornelisse Muijs
de somme van een hondert en
veertich ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken ende verhoogen
van de veertiende bestedinge
dijcx daer aenvolgende, ter
hoogte, aenleggens & keure,
in gevolge de generale conditie
ende het peijl, opgenomen den
tweeden augusti xvic een en
tachtich, ter lengte van vijftich
roeden, bij hem aengenomen om
twee ponden xvi sch: de roede,
dus hier, bij ordonnantie, ende
quitantie, de voorsr somme van

[25r]
#muijs

[25v]

cxl L

Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme van seven
en 't negentich ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
ende verhoogen van de vijftiende
bestedinge dijcx daer aenvolgende,
ter hoogte, aenleggens, ende
keure, in gevolge de generaele
conditie ende het peijl, opgenomen
den dertienden september xvic een
en tachtich, ter lengte van vijftich
roeden, bij hem aengenomen om
negen en dertich schellingen de roede,
comt oversulx alhier bij ordonn:,
ende quit: de voorsr somme van
xcvii L x Sch
Betaelt aen Dirck de Bodt
de somme van twee en tachtich
ponden, te xl: grooten t'pondt,
over end in voldoeninge van
het maecken ende verhoogen
van de sestiende bestedinge dijcx
daer aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens ende keure, in gevolge
de generaele conditie & het peijl,
opgenomen den tweeden augusti
xvic een en tachtich, ter lengte
van veertich roeden, bij hem aen
genomen om twee ponden eene
schellinge de roede, dus hier bij
ordonnantie ende quit: de
voorsr somme van

[26r]
#noteboom
#de-bot

[26v]
#herman-stevense

lxxxii L

Betaelt aen Hermen Stevense
de somme van negen en tachtich
ponden veertien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken
ende verhoogen van de seventiende
bestedinge dijcx daer aenvolgende,
ter hoogte, aenleggens, ende
keure, in gevolge de generaele
conditie ende het peijl, opgenomen
den elffden octob: xvic een en tachtich,
ter lengte van ses en twintich
roeden, bij hem aengenomen om

[27r]
#muijs

drie ponden negen schellingen de roede,
oversulx bij ordonn: ende quit: de voorsr
xiiii Sch

lxxxix L

Betaelt aen Jan Cornelisse
Muijs de somme van ses en
't zeventich ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het verhoogen van de ladinge
buijtendijcx, tusschen de twee groote
uijtwaterende sluijsen: ende het
maecken van twee stouppen aldaer,
om bequaem van buijten, naer
binnen over den dijck te comen
rijden, ter breette van negen
voeten en lanck ses roeden, op ijder
voet hoogte te maecken twee
voeten druijpens, en te besetten
met zoden van ses duijmen dick,
de ladinge doorgaende te verhoogen
ter lengte van acht roeden, en ter
hoogte van het peijl, gesneden aen
de wangh van de oostersse-sluijs,
alles in gevolge van de conditie
van bestedinge, waer op het voorsr
werck, bij den hoop, bij hem is aengenomen,
gepresenteert ende opgenomen den
tweeden augusti xvic een en tachtich,
daeromme alhier, bij ordonn: ende
quitantie, de voorsr somme van
lxxvi L

bij specificatie,
attestatie en quitanti,
dese en twee volg&
partijen

[28r]
Betaelt in december xvic een
en tachtich, aen verscheijde arbeijders,
ende eenige ingecoste materiaelen
tot de reparatie, ende beslaen van de
gevalle zeebraecken aen den zeedijck
volgens de nevensgaende
specificatie, de somme van twee
hondert seven en dertich ponden
vijff schellingen ses deniers, te xl: grooten
t'pondt, dus bij ordonnantie, en
quitantie, de voorsr somme van
iic: xxxvii L v Sch vi D
Betaelt in Januario xvic
twee en tachtich, de somme van

[27v]

twee hondert elff ponden twee
schellingen ses denier, te xl:
grooten t'pondt, over, & ter
saecken als vooren, dus hier
bij specificatie, ordonnantie,
ende quitantie, de voorsr somme
van
iic: xi L ii Sch vi D
Betaelt aen Cornelis Bastiaense Kuijcken, de somme van
een hondert vijff en tachtich ponden
eene schellingh, te xl: grooten
t'pondt, over, ende ter saecke
van gelevert rijs, staecken &
latten in Januario xvic twee en
tachtich, alle geëmploijeert,
ende verwerckt aende voorsr
zeebraecken, alles blijckende bij
specificatie, attestatie, ordonnantie
ende quitantie, over sulx hier
de voorsr somme van
clxxxv L 1 Sch

[28v]
#kuijcken

[29r]

1e summa van den uijtgeeff deser rekeninge
viim vc lxxvi L v Sch iii D

bij ordonnanci &
quitanci, behalven
daer anders voor
hooft

[vacat]
Anderen utgeeff van
verscheijde binnelandtsche
noodsaeckelijckheden.

geteijkent staet

Betaelt aen Pieter Ariense
van St: Maertensdijck, de somme
van negen ponden negen schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
vereffenen ende verhoogen van den
binnenberm van de zeedijck, aen
wederzijde het einde van de Camersestege, omme de stoup aldaer, des
te bequamen op, ende aff te connen rijden, bij hem gepresenteert,
en opgenomen den dertienden september
xvic een en tachtich, daeromme
alhier, bij ordonantie & quit:
de voorsr somme van
ix L 1x Sch

[29v]
[30r]
#st-maertensdijck

Betaelt aen Cornelis Wouterse
Vinck, de somme van vijff ponden
vijftien schellingen, te xl: grooten t'pont,
over ende in voldoeninge van
het removeren ende uijthaelen
van twee dammen, leggende
binnensdijcx, d'eene in de uijtwaterende creecke van Hillekensgath, aen 't oosteijnde van Canissenhoeck, ende d'ander in Brechtegeut,
aen de oostkant van de brugge aldaer, d'aerde
uijt te wercken gelijcx, & ter diepte
van de grondt, als aen wederzijde,
bij hem gepresenteert & opgenomen den
xvic october 1681: dus bij ordonn: ende quit:
de voorsr somme van
v L xv Sch
Betaelt aen Jan Aerts Mulder
de somme van ses en dertich ponden
twee schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de sloodt, langs
de zuijdzijde van de Nieuwe-Steech,
beginnende van Jan van Kouwen,
westwaerts op, tot aen de Wielsloot,
ofte eerste cromte, op negen voeten
wijdt, diep twee ende een halve voeten
benden den gesneden kerff, aen het
laetste paeltje aldaer, en in den
bodem vijff voeten, ter lengte van
ses en 't zeventich roeden, bij hem
aengenomen om negen schellinge ses
denier de roede, oversulx bij ordonn:
ende quit: de voorsr somme van
xxxvi L ii Sch
Betaelt aen Claes Willemse
Donckersloodt, de somme van
acht en twintich ponden te xl:
grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge zijner declaratie
van verdiende arbeijts loonen
van timmerwerck, & eenige
gedaene leverantie, 't zedert
den xixde november xvic een en
tachtich, tot den xxie maert xvic
twee en tachtich, alles ter behouve
van desen polder, daeromme alhier,
bij declaratie, ordonnantie &

[30v]
#vinck
#mulder

[31r]

[31v]
#donkersloot

quitantie, de voorsr somme van
xxviii L
iie summa van uijtgeeff deser rekeninghe
lxxix L vi Sch
volgens acte van
bestedinge,
attestatie

Anderen uitgeeff van
het schoonmaecken van den
gemeenlants wateringen,
ordonnanci en quitanci zoo van creecken, killen, berm,
ban en weghslooten, alle gelegen
in den Zuijdhollantsen polder,
besteedt ende gemaeckt in het
voorjaar xvic een en tachtich.
Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme van dertien
ponden tien schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de eerste
bestedinge, zijnde de bermsloot, beginnende van de Dussensen dijck tot aen
den hoeck van de Nieuwendijck, bij het
staekje van Wevelinckhoven, lanck
omtrent vier hondert veertich roeden.
bij den hoop aengenomen, volgens
conditie, ende besteck, in dato den
thienden junij xvic een en tachtich,
die hier nevens werdt overgelevert
met ordonnantie, ende behoorlijcke
quitantie, daeromme alhier de
voorsr
xiii L x Sch
Betaelt aen Arie Barend
Groenevelt, de somme van tien
ponden vijftien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over ende in voldoeninge van het maecken van de
tweede bestedinge daer aenvolgende,
comt tot de Peerbooms sluijs toe,
aengenomen bij de hoop, oversulx
alhier, bij ordonnantie op t'besteck,
ende quitantie de voorsr somme
van
x L xv Sch
Betaelt aen Gijsbert Huij-

[32r]
#noteboom
#van-wevelinkhoven

[32v]
#groenevelt

[33r]
#gijsbert-huijberts

bertse, de somme van elff ponden
vijftien schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de derde bestedinge, van de voorn: Peerboomse sluijs
aff, tot aen de Verlengde NieuweStege toe, lanck omtrent vijff
hondert roeden, aengenomen
bij den hoop als vooren, comt daeromme
alhier, volgens besteck, ordonnantie,
ende quit: de voorsr somme van
xi L xv Sch

Betaelt aen Zeger Bastiaense
Canis, de somme van elff ponden
vijftien schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de vierde
bestedinge, beginnende aen de
voorn: Nieuwe-Steech, en comt
tot de Zuidelijckste-sluijs, op de
Cornsegantel toe, lanck omtrent
vijff hondert roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens besteck, ordonnantie ende quitantie, dus hier
de voorsr
xi L xv Sch
Betaelt aen Bastiaen Koeckoeck
de somme van vijff ponden tien
schellingen, te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de vijfde
bestedingen daer aenvolgende,
van de Cornse sluijs aff, tot de
Emmichovense sluijs toe, lanck
omtrent twee hondert tachtich
roeden, aengenomen bij den hoop,
volgens besteck, dus bij ordonn:
ende quitantie, de voorsr

[33v]
#canis
#koeckoeck

[34r]
#canis

v L x Sch

Betaelt aen Zeger Bastiaense
Canis, de somme van vijff ponden
tien schellingen, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het
maecken van de sesde bestedinge
daer aenvolgende, comt tot den
ouden dijck, bij Dirck Groenevelt
toe, lanck omtrent drie hondert

[34v]
#camp

roeden, aengenomen bij den hoop,
dus bij besteck, ordonnantie,
ende quitantie, de voorsr somme
van
Betaelt aen Cornelis Cornelisse
Camp, de somme van vijff ponden
tien schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de sevende
bestedinge daer aenvolgende,
beginnende aen de voorgaende,
is den bermsloot, loopende
langs de Bleeckwaert, ende
Gijsbert, tot aen de Oude Cornsevoorsluijs, ofte het huijs van de
Bruijn toe, lanck omtrent
drie hondert roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens besteck,
ordonnantie, ende quitantie,
de voorsr

v L x Sch

[35r]
#straff

v L x Sch

Betaelt aen Pieter Straff,
de somme van elff ponden vijff schellingen, te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
maecken van de achtste bestedinge,
daer aenvolgende, beginnende
aen de voorn: voorsluijs, ende
loopt langs de Gantelcade,
tot aen den Ouden Dussensen Dijck,
lanck bij nae ses hondert roeden,
aengenomen bij den hoop, volgens
besteck, ordonnantie, ende
quitantie, de voorsr somme van
xi L v Sch
Betaelt aen Arie Jansse Vos,
de somme van thien ponden tien
schellingen te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
't maecken van de negende
bestedinge, zijnde den sloodt,
genaemt Jan Pieterssloodt,
beginnende aen de voorn: Gantelcade,
en loopende langs de Ouden Dussensen Dijck,
tot aen de Nieuwe-Steege
achter Jan van Kouwen toe,

[35v]
#vos

[36r]
#van-couwen

lanck omtrent vijff hondert
vijff en dertich roeden, bij den hoop
aengenomen, dus bij besteck,
ordonnantie ende quitantie,
de voorsr somme van
x L x Sch
Betaelt aen Hendrick Ganseman,
de somme van tien ponden vijff
schellingen, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het
maecken van de tiende bestedinge,
zijnde de wegslooten weerzijts de
Nieuwe-Steech, van de Ouden Dijck voorsr aff,
tot de Pleune ofte Kercksteech toe,
de selve Pleunesteech, van de
Nieuwe-Steech aff, tot het
Oude Straetje toe daerinne sal wesen
begrepen, te saemen lanck omtrent
drie hondert twintich dubbelde
roeden, bij den hoop aengenomen
volgens besteck, ordonnantie
ende quitantie, dus de voorsr
x L v Sch
Betaelt aen Gijsbert Gijsbertse,
de somme van negen ponden vijftien
schellingen te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het
maecken van de elffde bestedinge,
zijnde de slooten weerzijts van de
Nieuwe-Steech, van de voorn:
Pleunesteech aff, tot de
Cortveltse stege toe, bij de geul
aldaer, lanck omtrent drie
hondert vijf en 't zestich dubbelde
roeden, bij den hoop aengenomen,
volgens besteck, ordonnantie
ende quitantie, de voorsr somme
van
ix L xv Sch
Betaelt aen Bastiaen Aertse
de somme van negen ponden, te xl:
grooten 't pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken van
de twaelffde bestedinge, beginnende
aen de voorn: Cortveltse steege, en gaet ten
eijnde uijt, tot in den bermsloot aen de zeedijck,
dese, bij de aennemers, tegens

#ganseman

[36v]
#gijsbert-gijsbertse

[37r]
#bastiaen-aerts

[37v]

den anderen in twee gedeelt, waer
van de eene helft, van de voorn: stege
aff, ter lengte van omtrent twee
hondert 't zestich dubbelde roeden,
bij den hoop aengenomen, volgens
besteck, ordonnantie & quit:
de voorsr somme van
ix L
Betaelt aen Cornelis Wouterse
Vinck, de somme van tien ponden
te xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
van de dertiende bestedinge, zijnde de volgende helft,
ende comt tot den Dijck toe, lanck
als vooren, aengenomen bij den
hoop, volgens besteck, ordonn:
ende quitantie, daeromme alhier
de voorsr somme van

#vinck

[38r]
#dingemans

xL

Betaelt aen Willem Dingemanse,
de somme van seven ponden vijftien
schellingen, te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het maecken
van de veertiende bestedinge, zijnde
de slooten weerzijts de Vooghwerffsesteech, van den zeedijck tot de
Nieuwe steech, lanck omtrent
twee hondert dertich dubbelde
roeden, aengenomen bij den hoop,
dus hier volgens besteck, ordonn:
ende quitantie, de voorsr
vii L xv Sch

Betaelt aen Willem Cornelisse
Rijcken, de somme van acht ponden
te xl: grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken van de
vijftiende bestedinge, zijnde de
Cortveltse steech, ter wederzijden,
van 't Out Straetgen aff, tot de Nieuwe
Stege toe, lanck omtrent twee
hondert veertich roeden, aengenomen bij den hoop, volgens besteck,
ordonnantie ende quitantie, dus
de voorsr
viii L

[38v]
#rijke
#huijbertse

Betaelt aen Lambert Jan
Huijberde, de somme van een en
twintich ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de sestiende
bestedinge, zijnde het schoonmaecken
van 't geheele Peerboomsgadt, van
de Nieuwe-Steege aff, tot de
Peerboomse-sluijs toe, lanck
omtrent drie hondert vijftich
enkelde roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens besteck,
ordonnantie ende quitantie,
de voorsr somme van
Betaelt aen Pieter Groenevelt,
de somme van negen ponden, te xl:
grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken
van de seventiende bestedinge
zijnde den bansloot, loopende
door den geheelen Peerboom, ende
Langenwerff, van het Peerboomsgath aff, tot door Wijffvlietsgath,
aen de Zeedijck toe, lanck omtrent
vier hondert veertich enckelde
roeden, aengenomen bij den hoop,
volgens besteck, ordonnantie,
ende quitantie, de voorsr somme
van
ix L
Betaelt aen Hendrick Ganseman, de somme van negen
ponden, te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het maecken
van de achtiende bestedinge,
zijnde de wegslooten weersijts het
Oude Straetge, beginnende aen
den Dussensen dijck, tot den westersen
sloodt van den langen Camp, lanck
omtrent drie hondert dubbelde
roeden, bij den hoop aengenomen,
volgens besteck, ordonnantie,
ende quitantie, de voorsr
ix L
Betaelt aen Sacharias
Gerritse Vromen, de somme

[39r]
#groenevelt

xxi L

[39v]
#ganseman

[40r]
#sacharias-gerrits

van seven ponden, vijftien
schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de negentiende
bestedinge daer aenvolgende,
comt tot de Nieuwe Cortveltse
stege toe, lanck omtrent twee
hondert 't zestich dubbelde roeden
aengenomen bij de hoop, dus
bij besteck, ordonnantie, ende
quitantie, de voorsr somme van
vii L xv Sch
Betaelt aen Theunis Janse
Roubosch, de somme van vijff
ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de twintigste
bestedinge daer aenvolgende,
zijnde het resterende gedeelte
weersijts van het Oude Straetge,
van de voorn: Cortveltse stege
aff, tot aen de eerste cromte
van de wegh bij de Camerse stege,
off wel bij den westersen sloot,
van den kleijnen Brasser, lanck
omtrent hondert tachtich dubbelde
roeden, aengenomen bij den
hoop, volgens besteck, ordonn:
ende quitantie, de voorsr
Betaelt aen den voorn: Roubosch,
de somme van ses ponden
vijff schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken
van de een en twintigste bestedinge, zijnde de slooten weersijts
de Camerse stege, van de voorn:
cromte aff, tot aend de Zeedijck
toe, lanck omtrent twee
hondert ses roeden dubbelt,
aengenomen bij den hoop, sulx
bij besteck, ordonnantie ende
quitantie, dus de voorsr
Betaelt aen Bastiaen
Aertse, de somme van acht

[40v]
#roubos

[41r]
#roubos

vL

[41v]
#bastiaen-aerts

vi L v Sch

ponden vijftien schellingen, te
xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
van de twee en twintigste
bestedinge, zijnde de slooten
weersijts de Nieuwe Cortveltsestege, van 't Oude Straetgen aff,
tot aen de brugge, gelegen over
Brechten geut, lanck omtrent
twee hondert sestien dubbelde
roeden, aengenomen bij den hoop,
volgens besteck, ordonnantie
ende quitantie, de voorsr

[42r]
#camp

viii L xv Sch

Betaelt aen Cornelis Cornelisse
Camp, de somme van vijff
ponden tien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoenige
van het maecken van de drie en twintigste
bestedinge daer aenvolgende,
zijnde de slooten weersijts de
selve stege, van Brechtengeut
aff, tot de Cornse Gantel-cade
toe lanck omtrent hondert
veertich dubbelde roeden, bij den
hoop aengenomen, volgens
besteck, ordonnantie, ende
quit: dus de voorsr
v L x Sch
Betaelt aen Hendrick Ganseman, de somme van twintich
ponden vijftien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken van
de vier en twintigste bestedinge,
zijnde de kille ofte wateringe genaemt
Hillekensgath, beginnende
aen t'Oude-Straetgen, en gaende
tot de Zuijdelijckste sluijs, op de
Cornsegantel gelegen, hier onder
mede begrepen de uijtwateringe
buijtendijcx, tot in de Gantel
toe, lanck omtrent vier hondert
dertich roeden, bij den hoop aengenomen, volgens besteck,
ordonnantie ende quitantie,
dus de voorsr somme van
xx L xv Sch

[42v]
#ganseman

[43r]
#joppen

Betaelt aen Willem Joppen,
de somme van seven ponden tien
schellingen, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van de vijff
en twintigste bestedinge, zijnde
zijnde de Middelt, van 't Laerdijckje aff, ende vervolgens,
tot aen de Westersen sloot van
Brechten veertich mergen toe,
lanck omtrent drie hondert
't zestich enckelde roeden, bij den
hoop, aengenomen volgens
besteck, ordonnantie & quit:
dus de voorsr
vii L x Sch
Betaelt aen Arien Barende
Groeneveldt, de somme van
veertien ponden vijff schellingen te xl:
grooten 't pondt, over, ende in
voldoeninge van het maecken van
de ses en twintigste bestedinge,
zijnde de kille genaemt Brechten
Geut, beginnende van den
voornoemden Westersen sloot
van Brechten veertich mergen
aff, tot aen t' eijnde van Hillekensgath, door de Cortveltse-Steege,
lanck omtrent drie hondert
tien roeden enkelt, aengenomen bij den hoop, volgens besteck,
ordonnantie ende quitantie, de
voorsr somme van
xiiii L v Sch
Betaelt aen Hendrick Ganseman, de somme van acht ponden
vijftien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de
seven en twintigste
bestedinge, zijnde
de slooten weersijts de Kalversteech, beginnende aen de Ouden
Dussensen dijck, tot bij den ooster
sloot van Baeijenspool, lanck
omtrent drie hondert vijftien
dubbelde roeden, aengenomen
bij den hoop, volgende besteck,

[43v]
#groenevelt

[44r]
#ganseman

[44v]
#joppen

ordonnantie ende quitantie,
dus de voorsr somme van
Betaelt aen Willem Joppen,
de somme van acht ponden vijff
schellingen te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het
maecken van de acht en
twintigste bestedinge,
daer aenvolgende, zijnde de
slooten weersijts de selve Kalversteeghe, van de voorsr oostersloot
aff, tot aen de Nieuwe Cortveltse
Stege toe, lanck omtrent twee
hondert vijff en tachtich dubbelde
roeden, aengenomen bij den
hoop, in gevolge t'besteck,
dus bij ordonnantie ende quit:
de voorsr somme van

viii L xv Sch

[45r]
#vinck

viii L v Sch

Betaelt aen Cornelis Wouterse
Vinck, de somme van drie ponden
tien schellingen, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de negen en twintigste bestedinge, zijnde de
Middelt, gelegen benoorden
de Ommeloop van de Laer,
beginnende aen Jan Pieterssloot westwaerts op, tot aen de
Kalversteech toe, lanck omtrent
twee hondert 't zestich enckelde
roeden, bij den hoop, volgende
besteck, ordonnantie, ende
quitantie, de voorsr somme
van
iii L x Sch
Betaelt aen Willem Cornelisse
Rijcken, de somme van vijff
ponden vijff schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de dertigste
bestedinge, zijnde den sloot
langs de Gantelcade, beginnende
aen de Oude Cornse voorsluijs
westwaerts op, tot aen het
eijnde van Brechtengeut, lanck

[45v]
#rijke

[46r]
#de-bot

omtrent twee hondert 't zestich
enckelde roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens besteck
ordonnantie ende quitantiem
de voorsr

v L v Sch

Betaelt aen Dirck de Bodt,
de somme van vier ponden tien
schellingen, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de een en dertigste,
zijnde de laetste bestedinge
veertich roeden, aengenomen bij
den hoop, volgens de conditie van
bestedinge, van dato xxviie september
xvic een en tachtich, met ordonnantie,
ende behoorlijcke quitantie, dienende
op dese, ende volgende posten, dus
de voorsr
Betaelt aen Gerrit Sijmonse
Lensvelt, de somme van ses ponden
te xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van de tweede
bestedinge daer aenvolgende,
comt tot de Peerboomse-sluijs
toe, lanck omtrent vier hondert
roeden, aengenomen bij den hoop
volgens besteck, ordonnantie,
ende quitantie, de voorsr somme
van
vi L

[47v]
#lensvelt

vii L

[48r]
#ganseman

Betaelt aen Hendrick Pieterse
Ganseman, de somme van ses
ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de derde bestedinge, van de voorn: Peerboomse sluijs
aff, tot aen de verlengde Nieuwe
Stege toe, lanck omtrent vijff
hondert roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens besteck,
ordonnantie ende quitantie, de
voorsr somme van
vi L

Betaelt aen Jan Theunisse

[48v]

Drossert, de somme van seven
ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de vierde
bestedinge, beginnende aen de
voorn: Nieuwe-steech, comt
tot de zuijdelijckste-sluijs, op
de Cornse Gantel toe, lanck
omtrent vijff hondert vijftien
roeden, aengenomen bij den hoop,
dus volgens besteck, ordonn:
ende quitantie, de voorsr somme
van

#drossaert
#walraven

vii L

Betaelt aen Willem Otten,
de somme van vijff ponden tien
schellingen, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de vijffde bestedinge, van de Cornse-sluijs aff,
tot de Emmichovense sluijs toe,
lanck omtrent twee hondert
tachtich roeden, aengenomen bij
den hoop, volgens besteck, ordonn:
ende quitantie, de voorsr somme
van
v L x Sch
Betaelt aen Willem Otten, de
somme van vijff ponden tien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
maecken van de sesde
bestedinge daer aenvolgende
comt tot den Oude Dijck, bij
Dirck Groenevelt toe, lanck
omtrent drie hondert roeden,
aengenomen bij den hoop, volgens
besteck, ordonnantie, ende
quitantie, de voorsr somme van
v L x Sch
Betaelt aen Jan den Drossert,
de somme van twee ponden
vijftien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over & in
voldoeninge van het maecken
van de sevende bestedinge,
daer aenvolgende, beginnende

[49r]
#walraven

[49v]
#groenevelt
#drossaert

aen de voorgaende, is den
Bermsloot, loopende langs
den Bleeckwaerdt, ende
Gijsbert, tot aen de Oude
Cornse-voor-sluijs ofte het
huijs van de Bruijn toe,
lanck omtrent drie hondert
roeden, aengenomen bij den
hoop, volgens besteck, ordon:
ende quitantie, de voorsr somme van

[50r]
#de-bruijn
#goedhart

ii L xv Sch

Betaelt aen Lambert Dielisse
Goethart, de somme van
ses ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van
het maecken van de achtste
bestedinge, beginnende aen de
voorn: voorsluijs, en loopt langs
de Gantelcade, tot aen den
ouden Dussensen Dijck, lanck
bij nae ses hondert roeden,
aengenomen bij den hoop, volgens
besteck, ordonnantie, ende
quitantie, de voorsr somme van
vi L
Betaelt aen Pieter van Delden
de somme van vijff ponden tien
schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de negende
bestedinge, zijnde den sloodt,
genaemt Jan Pieters Sloodt,
beginnende aen de voornoemde
Gantelcade, en loopende langs
den Ouden Dussensen Dijck, tot
aen de Nieuwe-Stege, achter
Jan van Kouwen toe, lanck
omtrent vijff hondert vijff
en dertich roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens besteck,
ordonnantie ende quitantie,
dus de voorsr somme van
Betaelt aen Gerrit Dircxse
de Luack, de somme van ses
ponden vijff schellingen, te xl:

[50v]
#van-delden

[51r]
#van-couwen
#de-luack

v L x Sch

[51v]

grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken
van de thiende bestedinge,
zijnde de weghslooten weerzijts
de Nieuwe Steech, van den
Oude Dijck voorsr aff, tot de
Pleune, ofte Kercksteech toe,
deselve Pleunesteech, van de
Nieuwe-Steech aff, tot het
Oude Straetge toe daer inne
zal wesen begrepen, te samen
lanck omtrent drie hondert xx
dubbelde roede, aengenomen
bij den hoop, in gevolge het
besteck, ordonnantie,
ende quitantie, oversulx
alhier de voorschreve somme
van

vi L v Sch

Betaelt aen Bastiaen
Koeckoeck, de somme van seven
ponden vijff schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over, ende in
voldoende van het maecken
van de elffde bestedinge, zijnde
de slooten weersijts van de Nieuwe
Steech, van de voorn: Pleunesteech
aff, tot de Cortveltse Stege toe,
bij de geul aldaer, lanck omtrent
drie hondert vijff ent'zestich dubbelde
roeden, aengenomen bij den hoop,
volgens besteck, ordonnantie,
ende quit: dus d'voorsr
vii L v Sch
Betaelt aen Jacob Anthonisse
van Crimpen, de somme van vijff
ponden vijftien schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de twaelfde
bestedinge, begint aen de voorn:
Cortveltse-stege, en gaet ten eijnde
uijt, tot in den Bermsloodt aen
den Zeedijck, dese bij de
aennemers in twee
parthijen verdeelt, waer
van de eerste helft
van de voornoemde
steege aff, lanck

[52r]
#koeckoeck

[52v]
#van-crimpen

omtrent twee hondert
dertich dubbelde roeden,
bij den hoop aengenomen,
volgens besteck, ordonnantie, ende quit:.
Daeromme alhier de voorsr
somme van

Betaelt aen de voorn:
van Crimpen, de somme van
ses ponden tien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over, ende in
voldoeninge van het maecken
van de dertiende bestedinge,
zijnde de volgende helft, en comt
tot den dijck toe, lanck als
vooren, aengenomen bij den
hoop, volgens besteck, ordon:
ende quitantie, de voorsr
somme van

v L xv Sch

[53r]
#van-crimpen
#van-crimpen

vi L x Sch

Betaelt aen den selven van
Crimpen, de somme van drie
ponden vijftien schellingen te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninge,
van het maecken van de veertiende
bestedinge, zijnde de slooten
weerzijts de Vooghwerffse steech,
van den Zeedijck, tot de Nieuwe
Steech, lanck twee hondert
dertich dubbelde roeden,
aengenomen bij den hoop,
volgens besteck, ordon:
ende quit: de voorsr somme van
iii L xv Sch
Betaelt aen Bastiaen Bastiaense
Koeckoeck, de somme van vier
ponden tien schellingen te xl: grooten
't pondt, over & in voldoeninge
van het maecken van de vijftiende
bestedinge, zijnde de
Cortveltse Steech ter wederzijde,
van t'Out Straetje aff, tot de
Nieuwe-Steege toe, lanck
omtrent twee hondert veertich
roeden, aengenomen bij den
hoop, volgens besteck, ordon:

[53v]
#koeckoeck

[54r]
#roubos

ende quit: de voorsr somme van

iiii L x Sch

Betaelt aen Theunis Jansse Roubosch,
de somme van vijftien ponden
te xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het maecken van de
zestiende bestedinge , zijnde het schoonmaecken
van 't geheel Peerboomsgath,
van de Nieuwe-Steegh aff tot
de Peerboomse sluijs toe, lanck
omtrent drie hondert vijftich
enckelde roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens besteck,
ordonnantie, ende quitantie,
de voorsr
xv L
Betaelt aen Wouter Ariense
Teulingh, de somme van ses ponden
vijff schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de seventiende
bestedinge, zijnde de bansloot,
loopende door den geheele Peerboom
ende Langewerff, van het Peerboomsgath aff, tot door Wijffvlietsgath aen den Zeedick toe, lanck
omtrent vier hondert veertich
enckelde roeden, aengenomen
bij den hoop, volgende besteck,
ordonnantie ende quitantie,
de voorsr
vi L v Sch
Betaelt aen Bastiaen Koeckoeck,
de somme van vijff ponden vijftien
schellingen te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de achtiende bestedinge, zijnde de weghslooten
weerzijts het Oude-Straetje,
beginnende aen de Dussensen dijck,
tot den westersen sloodt van den
Langen Camp, lanck omtrent
drie hondert dubbelde roeden,
aengenomen bij den hoop, in gevolge
besteck, ordonnantie, ende
quitantie, dus de voorsr
somme van

[54v]
#teuling

[55r]
#koeckoeck

[55v]
#noteboom

v L xv

Sch
Betaelt aen Arie Gerritse Noteboom, de somme van vijff ponden
vijff schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de negentiende bestedinge daer
aenvolgende, comt tot de
Nieuwe Cortveltse Stege toe,
lanck omtrent twee hondert
't zestich dubbelde roeden, bij den
hoop aengenomen, volgens
besteck, ordonnantie, ende
quitantie, dus de voorsr
Betaelt aen Sijmon Tabbert,
de somme van twee ponden
tien schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de twintigste
bestedinge, daer aenvolgende,
zijnde het resterende gedeelte
weerzijts van het Oud Straetje,
van de voorn: Cortveltse Stege
aff, aen de eerste cromte van
de wegh, bij de Camerse Stege,
ofte wel bij den westersen sloot
van den kleijnen Brasser, lanck
omtrent hondert tachtich dubbelde
roeden, aengenomen bij den hoop,
volgens besteck, ordonnantie
ende quitantie, dus de voorsr
somme van

[56r]
#tabbert

v L v Sch

[56v]
#ganseman

ii L x Sch

Betaelt aen Hendrick Ganseman,
de somme van vier ponden tien
schellingen, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de een en
twintigste bestedinge, zijnde
de slooten weerzijts de Camerse Stege,
van de voorn: cromte aff, tot
aen den Zeedijck toe, lanck
omtrent twee hondert en ses
dubbelde roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens besteck

[57r]
#capiteijn

ordonnantie ende quitantie,
dus de voorsr
Betaelt aen Arien Aertse
Capiteijns, de somme van vier
ponden thien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over, ende in
voldoeninge van het maecken
van de twee en twintigste
bestedinge, zijnde de slooten
weerzijts de Cortveltse Steech,
van 't Oude Straetjen aff, tot aen
de Brugge, gelegen over
Brechtengeut, lanck omtrent
twee hondert en sestien dubbelde
roeden, aengenomen bij den hoop,
volgens besteck, ordonnantie,
ende quitantie, dus de voors:
somme van

iiii L x Sch

[57v]
#vroome

iiii L x Sch

Betaelt aen Sacharias Gerritse
Vroomen, de somme van drie
ponden, te xl: grooten t' pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de drie en
twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de slooten, weerzijts de selve steech,
van Brechten geut aff, tot de
Cornse Gantelcade toe, lanck
omtrent hondert veertich,
dubbelde roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens besteck,
ordonnantie, & quitantie, de
voorsr somme van
iii L
Betaelt aen Arie Theunisse
Bullen, de somme van sestien
ponden, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de vier en
twintigste bestedinge,
zijnde de kille ofte uijtwateringe,
genaemt Hillekensgath
beginnende aen t'Oude
Straetge, en gaende tot de
Zuijdelijckste sluijs op de

[58r]
#bullen

[58v]
#goedhart

Cornse Gantel gelegen, hier
onder mede begrepen de
uijtwateringe buijtendijcx,
tot inde Gantel toe, lanck
omtrent vier hondert dertich
roeden, aengenomen bij den hoop,
dus volgens besteck, ordonn:
ende quit: de voorsr somme van

xvi L

Betaelt aen Lambert Dielisse
Goethart, de somme van drie
ponden thien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken
van de vijff en twintigste
bestedinge, zijnde de Middelt,
van 't Laerdijckje aff, en vervolgens,
tot aen den westersen sloot van
Brechten veertich mergen toe,
lanck omtrent drie hondert
't zestich enckelde roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
besteck, ordonnantie, ende
quitantie, de voorsr somme van
iii L x Sch
Betaelt aen Arien Barende
Groenevelt, de somme van
acht ponden vijff schellingen te xl:
grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken van de
ses en twintigste bestedinge zijnde
de kille, genaemt Brechtengeut,
beginnende van den voornoemde
westersen sloot, van Brechten Veertich
mergen aff, tot aen 't eijnde van
Hillekensgath, door de Cortveltse
Steege, lanck omtrent drie hondert tien enckelde roeden, aengenomen bij den hoop, dus bij besteck,
ordonnantie, ende quit: de voorsr
somme van
viii L v Sch
Betaelt aen Cornelis Wouterse
Vinck, de somme van vier ponden
vijftien schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken van de seven en

[59r]
#groenevelt

[59v]
#vinck

twintigste bestedinge, zijnde
de slooten weerzijts de Kalversteech, beginnende aen de Ouden
Dussensen-dijck, tot bij den oostersloot van Baeijen Poel, lanck
omtrent drie hondert vijftien
dubbelde roeden, aengenomen
bij den hoop, dus bij besteck,
ordonnantie ende quitantie
de voorsr
iiii L xv Sch
Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme van vier
ponden vijff schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over, ende in
voldoeninge van het maecken
van de acht en twintigste bestedinge
daer aen volgende, zijnde de
slooten weerzijts de selve stege,
van de voorsr: oostersloot aff, tot
aen de Nieuwe Cortveltse Stege
toe, lanck omtrent twee hondert
vijff en tachtich dubbelde roeden,
aengenomen bij den hoop, volgens
besteck, ordonnantie ende
quitantie, de voorsr somme
van
iiii L v Sch
Betaelt aen Sacharias
Vroomen, ses en twintich schellingen
munte deser rekeninge,
over ende in voldoeninghe
van het maecken van de negen en
twintigste bestedinge zijnde
de Middelt, gelegen benoorden
den Ommeloop van de Laer,
beginnende aen Jan Pietersloot,
westwaerts op, tot aen de Kalversteech
toe, lanck omtrent twee hondert
't zestich enckelde roeden, bij den
hoop aengenomen, dus volgens
besteck, ordonnantie, ende
quitantie, de voorsr somme van
xxvi Sch
Betaelt aen Jan Pieterse
Schoonderwoerdt, de somme
van twee ponden vijftien schellingen

[60r]
#noteboom

[60v]
#sacharias-gerrits

[61r]
#schoonderwoerd

over, ende in voldoeninge van het maecken
van de dertigste
bestedinge, zijnde de sloot
langs de Gantelcade, beginnende aen de Oude Cornse-voorsluijs, westwaerts op, tot aen
het eijnde van de Brechtengeut
lanck omtrent twee hondert
't zestich enckelde roeden,
aengenomen bij den hoop,
volgens besteck, ordonn:
ende quit:. dus de voorsr
Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme van twee
ponden vijftien schellingen, te
xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
van de een en dertigste bestedinge
is de kille, loopende door den
Boerenverdriet, van de verlaete
Gantel aff, door het Oud
Sluijsken, ende Cade, tot aen
het Geulken, uijtwaterende
op de Cornse Gantel, lanck
omtrent twee hondert dertich
roeden, aengenomen bij den
hoop, dus bij besteck, ordonn:
ende quitantie, de voorsr

[61v]
#noteboom

ii L xv Sch

[62r]

ii L xv Sch

iiiie: Summa van uijtgeeff deser rekeningh,
clxxv L xi Sch

bij declaraci
ordonnanci ende
quitanci

[vacat]
Anderen Uitgeeff van
verscheijde saecke, alles
volgens ordonnantie, ende
quitantie
Betaelt aen Dirck de Bodt
de somme van twintich ponden
te xl: grooten t'pondt, over ende
in voldoening van het removeren
van twee dammen, leggende
buijtendijcx, in de uijtwateringe
van de sluijse, omtrent Hillekens

[62v]
[63r]
#de-bot

gath, ter diepte, ende gelijcx
den dorpel van de voorn: sluijs,
en dat ter breette van de Geul,
bij hem gepresenteert, en
opgenomen den xvie october xvic
een en tachtich, dus ij ordonn:
ende quit: de voorsr

xx L

Betaelt aen Johan van
Esch, de somme van sestien
ponden vier schellingen, te xl:
grooten t' pondt, over ende in
voldoeninge zijner specificatie
van drucken van buier?en quitancien,
Oa: ten dienste van deser polder
in den jaere xvic: een en tachtich
gedaen, dus bij de selve specificatie,
ordonnantie, ende quitancie,
de voors: somme van
xvi L iiii Sch
Vetaelt aen Corst Cornelisse
Mulder, alias Verdoorn, de somme
van drie en dertich ponden, te xl: grooten
t' pondt, over ende in voldoeninge
van dese zijne overgeleverde declaratie
van wagevrachten, in den jaere
xvic: een en tachtich, ten dienste
van desen polder gedaen, daeromme
alhier bij declaratie, ordonn:
ende quitantie, de voors: somme
van
xxxiii L
Betaelt aen Willem Raalhoff,
conchergie in St: Joris Doele binnen
Dordrecht, de somme van een hondert
seven en twintich ponden vijftien schell:
te xl: grooten t' pondt, over ende in
voldoeninge van zijne overgeleverde
declaratie van extraordinarisse
verteringe t' zijnen huijse gedaen,
soo bij d'Ed: heeren Commissarissen van
de Camere vande Reken:, d'heeren Gecommitteerdens, ende verscheijde Ingelanden,
bij occasie van eenige aengeschreve, ende geleijde convocatien
't zedert de laetste gedaene
rekeninge, oversulx alhier

[63v]
#van-es
#mulder
#verdoorn

[64r ]
#raalhoff

[64v]
#gardra

bij declaratie, ordonn: ende
quit: de voorsr somme van

cxxvii L xv Sch

Betaelt aen Philippus Gardra,
de somme van vijff en tachtich
ponden seven schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van gelevert ende gemaeckt
te hebben een dubbelt kussen
voor den jegenwoordigen heere
Raedt & Rentmr: Gen[eraa]l: van
Zuijdhollant als eerste gecommittrde
van de Zuijdhollantsen Polder, & ses
ordinarisse sitkussens, omme
bij de Heeren Gecommitteerdens
in loco gebruickt te worden,
comt daeromme alhier, bij de
voorn: declaratie, ordonnantie,
ende quitantie, de voorsr somme
van
lxxxv L vii Sch

[65r]
#van-balen

Betaelt aen Matthijs van Balen,
de somme van ses en dertich ponden
te xl: grooten 't pondt, over ende in
voldoeninge zijner specificatie,
van wagenvrachten, in den jaers xvic
een en tachtich, ten dienste van
desen polder gedaen, oversulx bij
specificatie, ordonnantie, ende
quitantie, de voorsr somme van
xxxvi L

Betaelt aen Hendrick Lensen,
de somme van twaelff ponden
twaelff schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninge
van twee jaeren weddens ofte
tractement, van het opsicht
ende waernemen van de Peerboomse
sluijs, tot ses ponden ses schellingen
's jaers, sulx d'Heeren Gecommitteerdens hem hebben toegeleijt,
verschenen over, ende metten
Jaere xvic tachtich, ende xvic
een en tachtich, dus bij quit: de voorsr xii L xii Sch
Betaelt aen Apolonia Brievings,

[65v]
#lense
#brieving
#walraven

Wed: van Willem Otten Walraven
de somme van tien ponden te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van een jaer
weddens, off tractement
voor d'opsicht, ende waernemen,
zoo van de Emmichovense,
als die sluijs, die bij zuijden
den Cornsen Gantel is leggende,
in gevolge de toesegginge van
d'heeren gecommitteerdens,
aen haer man zalr: gedaen, verschenen over, ende metten
jaere xvic een en tachtich,
dus bij quitantie de voorsr
somme van
Betaelt aen Cornelis Groenevelt,
de somme van vijftich ponden
te xl: grooten t'pondt, bij
moderatie, in voldoeninge
zijner declaratie van wagevrachten
ende dienst zijns paerdt, alles
door ordre van de heeren gecommitteerdes, ende ten behouve
van desen polder, gedaen in den
jaere xvic een en tachtich, ende
voorts tot den xxve martij
xvic twee en tachtich incluijs,
dus bij declaratie, ordonnantie
ende quitantie, de voorsr
somme van

met kennisse van
d'heeren
gecommitteerdens

Werdt alhier gebracht, over de
extraordinarisse verteringe,
ende verblijff van de heeren
gecommitteerdens, met
haeren gevolge, ten huijse van
de Weduwe van Willem Otten
Walraven, bij occasie van
de extraordinaire stormen
ende hooge vloeden, zoo in
het nae jaer xvic een en
tachtich, als int voor jaer
xvic twee en tachtich, waer
door de Zuijdhollantsen polder
met twaelff gaeten is comen
te inunderen, weshalven de

[66r]
#groenevelt

xL

[66v]

lL

[67r]
#walraven
#brieving

gecommitteerdens in loco
hebben moeten verblijven, om
het dichten & verheelen te verzorgen,
ende bij te woonen, mitsgaders
den geheelen zeedijck, publijckelijk
te besteden, om op zijn oude
hoogte ende keure te brengen.
de somme van
iiiic l L

[67v]
#van-nispen

Den rendant heeft op ordre,
ende met kennisse van d'Ed.
Heeren gecommitteerdens
betaelt, over verscheijde noodige
kleijnigheden, tijde deser
rekeninge, volgens de nevens
gaende notitie, de somme van
xlviii L iiii Sch
Betaelt aen Mattheus
van Nispen lantmeter, de
somme van twee hondert
't zestich ponden dertich schellingen
over en in voldoeninge
zijner declaratie van vacatien,
ende verschot, tijde deser rekeninge
ten dienste van desen polder
gedaen, blijckende bij zijne
overgeleverde declaratie,
met ordonnantie ende quitantie,
dus de voorsr somme van
iic lx L xiii Sch

conform het
provisionele
reglement

Verder alhier gebracht de
teercosten, bij d'Ed: Heeren
gecommitteerdens gedaen,
ende gevallen ten huijse van
Willem Raalhoff, conchergie
in St: Joris Doele binnen Dord[recht]
zoo bij occasie van de visitatie,
als op het doen van dese rekeninge,
met d'Ed: Mog: Heeren Commiss[arissen]
van de rekeningen, als verscheijde
particuliere ingelanden, de
somme van
lxxx L
Aen den voorn: conchergie van de
Doele, voor dat aldaer dese rek[eninge]

[68r]
#raalhoff

[68v]
#raalhoff
#de-vos

is gedaen, de somme van

iii L iii Sch

Betaelt aen de fabrijcq
Hendrick de Vos, de somme
van vijftien ponden tien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over,
ende in voldoeninge zijner
declaratie, van vacatie, ende
anders, ten dienste van den
zuijdhollantsen polder, in den
jaere xvic een en tachtich gedaen,
daeromme bij declaratie,
ordonnantie, ende quitantie,
de voorsr somme van
xv L x Sch

[69r]

ve: Summa van uijtgeeff deser rekeninghe
xiic: xlviii L viii Sch
[vacat]
[vacat]
[vacat]
Anderen uitgeeff van
tractementen ende verschot
van de Heeren gecommitteerdens, Penningmr: ende
Bode

dese volgende
tractementen
zijn gereguleert
ende
gestelt, in gevolge
van
het provisioneel
reglement
d'Heer Burgemeester
verders bij declaraci de Witt, Raedt ende Rentmr
&
Generael van Zuijdhollandt,
quitanci
als gecommitteerde, van,
ende wegens d'Ed: Mog: Heeren
Raeden, ende Meesters
van de rekeningen der domeijnen van de Heeren Staeten van
Hollant, ende West Vrieslant,
over een jaer tractement,
in gevolge van het provisioneel
reglement, tijde deser rek[eninge]
de somme van

de reijscosten ende verschoth,
van denselve heeren, tijde deser
rekeninge gedaen

[69v]
[70r]
[70v]
[71r]
#de-wit

cxx L

[71v]
#hallinck

M (?)

d'Heer Burgemeester Johan
Hallincq, als mede gecomm[itteerde]
van de Ed: Mog: heeren van de
rekeningh, over een gelijck
jaer tractement, tijde
deser rekeninge, de somme
van
cxx L
De reijscosten, ende verschoth, bij zijn Ed: tijde
deser gedaen, ende bij
den rendant betaelt,
bedragen, volgens de
nevensgaende declaratie,
ende quitantie, de somme
van

xxv L xv Sch

d'Heer Bailliu Mr: Hendrick
van Nispen, over een jaer
tractement als gecommitt[eerde]
tijde deser rekeninge de somme
van

lxxx L

[72r]
#van-nispen
#van-nispen

De reijscosten ende verschodt,
bij zijn Ed: tijde deser gedaen,
ende door den rendant betaelt,
bedragen, volgens de nevensgaende
[72v]
declaratie ende quitantie,
de somme van
xlviii L xviii Sch #van-wevelinkhoven
#van-wevelinkhoven

d'Heer Johan van Wevelinckhoven, over een jaer tractement,
als gecommitteerde, de
somme van

lxxx L

De reijscosten ende verschoth,
bij zijn ed: tijde deser gedaen,
ende door de rendant betaelt,
bedragen volgens de nevensgaende
declaratie ende quitantie, de
somme van
xxv L viii Sch
Joris de Roij, over een jaer
tractement, als gecommitteerde, de somme van
lxxx L

[73r]
#de-roij
#spruijt

De reijscosten ende verschot
tijde deser rekeninge

Nr ?

Dirck Spruijt, comt als
Penningmr van de Zuijdhollantsen
polder, voor zijnen ontfangh ende
uitgeeff deser rekeninge,
(in gevolge het provisioneel
reglement) den twintigsten
penningh van den ontfangh,
tot de somme van ses duijsent ponden
[73v]
ende van 't gene den ontfangh
#spruijt
boven de ses duijsent ponden
comt te bedragen, den veertigsten
penningh, bedragende den
voorsr geheelen ontfangh, hier
vooren fol: iiii over tien duijsent
een hondert seven en dertich ponden
drie schellingen een denier obulus, de somme
van
iiiic: iii L viii Sch viii D
De reijscosten ende verschoth,
bij den rendant, met kennisse,
ende door ordre van den
voorn: heeren gecommitteerdens, tijd deeser
gedaen, bedraegen,
volgens de nevengaende
declaratie, ordonnantie,
ende quitantie, de somme van

cxv L vii Sch

Willem Otten Walraven,
over een jaer tractement,
als bode van den voorsr polder,
tijde deser rekeninge, de
somme van

lL

Aen den selvers, ofte wel desselffs
zoon Ott Willemse Walraven,
over 'tgene tijde deser rekeninge
heeft verschoten aen reijs en
teercosten, mitsgaders verdiende
arbeijts loonen, ten dienste van
desen polder, volgens de nevensgaende

[74r]
#walraven
#walraven

[74v]

memorie, ordonnantie, ende
quitantie, de somme van

vi L xix Sch

vie: Summa van uijtgeeff deser rekeningh
xic: lv L xv Sch viii D
transeat als in
voorgaende rekeningh

[75r]

Anderen uijtgeeff van
het minuteren, grosseren,
ende doubleren deser rekeningh
't appostilleren ende vergelijcken
van dien, mitsgaders de noodige
gerequireerde zegels tot
de selve.
Comt over 't minuteren
grossieren, ende doubleren
deser rekeninge, groot
iic: xxxi blaedren, tot
drie schellingen het bladt,
als in voorgaende rekeninge,
de somme van

xxxiiii L xiii Sch

Noch voor 't doubleren
van een rekeninge als dese,
voor d'Ed: Mog: Heeren van de
rekeninge, groot lxxvii
bladeren, mede tot drie schellingen
het bladt, als vooren, de somme
van
xi L xi Sch
Comt voor het appostilleren deser rekeninge,
de somme van
Den Penningmeester,
voor het vergelijcken van
de appostillen op de doublen,
de somme van
Den rendant brengt alhier
de somme van dertien ponden
vijff schellingen een denier
obulus, te xl: grooten
t'pondt, bij hem betaelt
voor drie distincte cleijn zegels,
als een van twaelff ponden vier

[75v]

xii L xii Sch
[76r]

ix L ix Sch

denier obulus, geappliceert tot
een omslagh van de rekeninge,
voor de rendant, ende twee
ijder van twaelff schellingen,
vier denier obulus, d'eene
tot de rekeninge van
d'Ed: Mog: Heeren van de
rekeningen, ende d'ander
tot de rekeninghe voor
het Gemeene Landt,
daeromme alhier de
voorsr: somme van
xiii L v Sch ii D Ob.
Ende voor 't inbinden
deser rekeninge, met
twee doublen van dien
ijder tot dertich schellingen
munte deser, de
Somme van

iiii L x Sch

viie Summa van uijtgeeff deser rekeningh
lxxxvi L 1 D Ob[ulus]
Summa Totalis van den uijtgeeff deser rekeningh,
bedraeght tien duijsent ses hondert seven ponden
eene schelling
obulus
xm: vic: vii L i Sch obulus.
Ende de ontfangh hier vooren fol: iiii bedraegt
tien duijsent een hondert seven en dertich ponden
drie schellinge
een denier ob.
xm: ic: xxxvii L iii Sch i D obulus.
Vereffent comt meer uijtgegeve als ontfange, ende
den rendant te bove de summe van vier hondert negen
en t'sestich ponde seventien schellinge elff denier Ob.
iiic: lxix L xvii Sch xi D Ob.
Aldus gehoort, gerekent & geslote, ten dage, Jaere,
en plaetse, als uijt' hooft deser geroert ende was
geteijkent
C.D. Boetselaer. W. van Lantschot. W. de Witt
Johan Hallincq, Henr. van Nispen, Jo. van
Wevelinckoven
M Snouck.

[76v]

[77r]

Gecollationeert jegens zijne principale, zijnde
geschreve, geappostilleert, ende geteijkent als
boven, ende daer mede accorderende bevonden
bij mij als penninghmeester van den voorsr
polder, op den xvi April 1682
D. Spruijt

