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DIRCK SPRUIJTS
Vierde Rekeninge, als 

Penningmeester 
van den

ZUIJDHOLLANTSEN-POLDER

Omme t'Hoff,

Overgelevert bij Dirck Spruijt
als penningmr: van den zuijd hollantsen
polder aen den commissaris van de
Camer van rekeninge der Domeijnen
van d'heeren Staten van Hollant ende
Westvrieslant, in t'bijwesen van de
gecommitteerdens tot de directie
van gemelte polder, mitsgaders 
presente Ingelanden, de rekeninge
onderteijkent hebbende in St: Joris 
Doelen op den 30e april xvic: lxxxiii. 

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: twee en tachtich, 
gestelt in ponden van xl: grooten,
schellingen ende deniers naer
advenant.

[1r]

xixe Rekeninge
van desen Rendant

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

Ontfanck,

Ende eerstelijck, van
hooge ommeslaegen, die alhier,
volgens de hercalculatie door den 
lantmeter Mattheus van Nispen



gedaen in den jaere xvic: twee en
tachtich, begroot werden op twaelff
hondert vijff en dertich mergen
vijf hondert negen en vijftich roeden 
landts, inde voors: dijckagie binnen
bedijckt, volgens de laetste gedaene
metinge, verbael, ende caerte
daer van zijnde.

Op den thienden april
xvic: twee en tachtich, hebben
d'Heeren gecommitteerdens 
van den voors: polder, naer
het sluijten van des gemeen-
lants rekeninge van den 
jaere xvic: een en tachtich
(nevens de presente ingelanden)
ommegeslaegen een somme 

[1v]

blijckt hier van bij acte
van Ommeslagh in dato
den 10e april 1682. bij
de Camer van rekeninge
aende particuliere 
ingelanden
geconsenteert

van dertich Ponden per mergen, 
over den jaere xvic twee 
en tachtich, ten laste van de 
respective Heeren Eijgenaeren, 
zoo tot dichten van de twaelff
geinundeerde gaeten, het
opmaecken van de gevalle
zeebraecken, t'verheelen
ende verhoogen van den
geheelen zeedijck, op zijn
voorgaende oude keure
te brengen, als ordinarisse
binnelantse noodsaeckelijck-
heden, welcken ommeslagh 
den Penningmeester
alhier is verantwoordende 
over de voorsr twaelff hondert 
vijff en dertich mergen, vijff
hondert negen en vijftich 
roeden landts, de somme

[2r]

van seven en dertich duijsent 
seven en t'zeventich ponden 
negentien schellingen te 
xl: grooten t'pondt, dus 
alhier de voors somme van

xxxviim: lxxvii L xix Sch

Summa 
per se..

[2v]

Anderen Ontfanck van
den laegen ommeslagh, 

[3r]



over den jaere xvic twee
en tachtich.

In gevolge de voorschreve
acte van ommeslagh,
van den tienden Aprill
xvic twee en tachtich, tot 
laste van de respective
bruijckers omgeslaegen 
twee ponden per merge,
tot betalinge van binnelantse 
noodsaeckelijkheden bedrae-
gende, over den geheelen 
Zuijdhollantsen Polder, 
groot twaelff hondert 

wert wel gebracht
als in den text

vijff en dertich mergen
vijff hondert negen en vijftich 
roeden landts, de somme van 
twee duijsent vier hondert 
een en t' zeventich ponden
seventien schellingen drie denier,
te xl: grooten t'pondt, die 
desen rendant alhier mede 
voor ontfangh ten vollen 
is verantwoordende, sulx
hier de voorsr: iim iiiic lxxi L xvii Sch iii D

Summa 
per se.

Summa Totalis van den geheelen 
Ontfanck

39549: 16: 3 xxxixm: vc: xlix L xvi Sch iii D

[3v]

[vacat] [4r]

[vacat] [4v]

Uitgeeff jegens den 
voorsr ontfangh.

Ende eerstelijck over
het sloth van de laetste gedaene
rekeninge van den jaere xvic 
een en tachtich, ende eenighe
betaelde intresten.

Den rendant brengt alhier
de somme van vier hondert

[5r]



negen en 't sestich ponden
seventien schellingen elff
denier obulus, zijnde t'gene
hij bij slote van zijne voorgaende
rekeninge, gedaen op den thienden
Aptil xvic  twee en tachtich

blijckt hier van bij t'slot
van voorgaende 
rekeninge
d' @o 1681. hier op nae
gesien ende aldaer 
gedoot

te boven quam, ende t'gemeene
landt aen den selven schuldigh
bleeff, blijckende bij de selve
rekeninge fol: lxxvii, dus
alhier de voors iiiic: lxix Sch xvii Sch xi D 
Ob[ulus]

Ende over een maendt
en twintigh daegen intrest,
te weten, van den voorschreven
thienden April xvic  twee
en tachtich, tot den eersten
junij daer aenvolgende, (zijnde
den verval-dagh van den voorsr
gemaeckten ommeslagh) tegens
vijff ten hondert, voor het

[5v]

trans.t
bij kennisse van de
gecommitteerdens

verschoth van de voorsr
vier hondert negen en t'zestich
ponden seventien schellingen elff
denier obulus, de somme
van iii L v Sch

Den rendant heeft in martii
xvic twee en tachtich op het
goetvinden van de Ed: heeren
commissarissen van de reke-
ninge, de gecommitteerdens,
ende de presente ingelanden,
genegotieert tien duijsent
ponden te xl: grooten t'pondt,
mede tegens vijff ten hondert

[6r]

zoo tot betaelinge van de
vletters, over het toemacken
van de geinundeerde gaeten
gevallen in den zeedijck van den
voorsr zuijdhollantsen polder,
als andere presserende
noodsaeckelijckheden, (welcke
thien duijsent ponden, den 
rendant wederom heeft
geconsequeert uijt de
voors: gemaeckte omme-

[6v]



slaegen), over derd'halve
maendt intresse (ghe-
nomen van den vijftienden
martii xvic  twee en
tachtich, tot den eersten
junij daer aenvolgende,
de somme van een
hondert vier ponden
twee schellingen te xl:
grooten t'pondt, dus d'voorsr

ciiii L ii Sch

Prima somma van den uijtgeeff

577 "4 "11 ob[ulus] vc lxxvii L iiii Sch x1 D ob.

[7r]

[vacat] [7v]

Anderen uitgeeff van
het dichten van de twaelff
geinundeerde gaeten, het
opmaecken van de gevalle
zeebraecken, het verheelen
ende verhoogen van den geheelen
zeedijck, en op zijn voorgaende
oude keure te brengen, ende
verders, t'gene den zeedijck
is concernerende.

Betaelt aen Leendert
den Breen, de somme van
vier duijsent vijff hondert
acht en veertich ponden vijftien
schellingen te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge

[8r]
#den-breen

blijckt van dese & 
verdere
aengetogen posten bij 
de
conditie van bestedinge
ende ordonnantie van
d'heeren 
gecommitteerde
als bij quitantie van de
respective aennemers

zijner declaratie van arbeijts
loonen, ende oncosten, gevallen
in het toemaecken van ses
ingeloopen gaeten, gevallen
in den zeedijk van de zuijdhollantsen
polder, door den hoogen vloedt
van den ses en twintigsten janu-
ari xvic twee en tachtich,
als gemaeckt hebbende een
cade door de voorsr gaeten,
daeromme alhier, bij specifi-
catie, ordonnantie van den 
elffden april, 1682, ende quit:
de voorsr iiiim: vc: xlviii L xv Sch

[8v]
#clop



Betaelt aen Bastiaen Clop
de somme van twee duijsent
vier hondert acht en 't zeventich
ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van zijne specificatie van
arbeijtsloonen ende oncosten
gevallen in het voorjaer xvic 
twee en tachtich, van het
vletten ende maecken van
een cade door de geinundeerde
gaeten van den zeedijck van den
voorsr polder, oversulx alhier
bij specificatie, ordonnantie
van de xvic  april 1682, & quit: d'voorsr

iim: iiiic: lxxviii L

Betaelt aen Cornelis de Haes

[9r]
#de-haes

werckbaes, de somme van
twee duijsent twee hondert
ses en tachtich ponden vijftien
schellingen te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
zijner specificatie van
arbeijtsloonen ende oncosten
gevallen in het voorjaer xvic 
twee en tachtich, van het
vletten ende maecken van
een cade door de geinundeerde
gaeten van den zeedijck van de
voorsr polder, daeromme
alhier bij zijn specifi-
catie, ordonnantie van
den elffden april xvic 
twee ende tachtich ende quit: de
voorschreve somme 
van iim: iic: lxxxvi L xv Sch

[9v]

Betaelt aen Bastiaen
Bastiaense Koeckoeck
de somme van vier en t'zestich
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van 't maecken, verheelen
ende vereffenen, soo van alle 
de zeebraecken, als in de 
oude keure te brengen
de eerste bestedinghe 

[10r]
#koeckoeck



zeedijcx, beginnende aen
t'eijnde van den schenckel,
van den Dussensen dijck,
westwaerts op, aen een
blindt geslaege paeltge,
gaende van daer tot den pael
No i, ter lengte van hondert
ses en twintich roeden, alles
volgens de generaele conditie van bestedinge
daer van zijnde, bij hem aengeno-
men den hoop, als bij ordonn:
ende quit:, omme de voorsr
somme van lxiiii L

Betaelt aen Wouter
Ariense Teulinck de somme 
van twee hondert twee en
't zeventich ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge van het maecken ende
verhoogen van de tweede 
bestedinge dijcx daer aen
volgende, ter hoogte, aenleg-
gens ende keure, volgens
de generaele conditie ende
het peijl, ter lengte van

[10v]
#teuling

vijff en tachtich roeden, 
bij hem aengenomen om 
drie ponden vier schellingen de 
roede, en opgenomen den
xxiiiie junij xvic  twee en
tachtich, oversulx alhier
bij ordonnantie ende quit:
de voorsr: iic lxxii L

Betaelt aen Pieter Jansse
Wagemaecker, de somme
van hondert acht en t'zestich
ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge 
van het maecken ende

[11r]
#wagemaecker

verhoogen van de derde 
bestedinghe zeedijcx, daer 
aen volgende, ter hoogte,
aenleggens ende keure, 
volgens de generaele conditie 
ende het peijl, ter lengte van
hondert en vijff roeden,

[11v]



bij hem aengenomen om
twee en dertich schellingen de
roede, en opgenomen den 
eersten Junij xvic  twee en
tachtich, dus bij ordonnantie 
ende quit:, de voorsr clxviii L

Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme van 
twee hondert vijftich ponden 
vijftien schellingen te xl: grooten 
't pondt, over & in voldoeninge
van het maecken ende verhoogen
van de vierde bestedinge 
zeedijcx daer aenvolgende, 
ter hoogte, aenleggens ende 
keure, volgens de generale
conditie ende het peijl, ter
lengte van vijff en tachtich
roeden, bij hem aengenomen 
om twee ponden negentien
schellingen de roede, en opgenomen
den xxiiiiie Junij xvic twee
en tachtich, comt daeromme
alhier bij ordonnantie 
ende quitantie, de
voorsr iic l L xv Sch

[12r]
#noteboom

Betaelt aen Joost Jansse
Blom, de somme van 
twee hondert vijff en 
vijftich ponden te xl: grooten 
tpondt, over ende in
voldoeninge van het maecken 
ende verhoogen van de vijfde 
bestedinge zeedijcx daer 
aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens, ende keure, 
volgens de generaele 
conditie, ende het peijl,
ter lengte van vijf en
tachtich roeden, bij hem
aengenomen om drie
ponden de roede, en opgeno-
men den vierden Julij xvic 
twee en tachtich, volgens
ordonnantie ende 

[12v]
#blom

quitantie, daeromme [13r]



alhier de voorsr somme 
van iic lv L

Betaelt aen Arien
Aertse Capitheijn, de 
somme van drie hondert 
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge
van het maecken ende 
verhoogen van de sesde 
bestedinge zeedijcx, ter
hoogte, aenleggens ende 
keure, volgens de generaele

#capiteijn

conditie ende het peijl, 
ter lengte van tachtich
roeden, bij hem aengenomen 
om drie ponden vijftien schellingen
de roede, en opgenomen den
eersten Junij xvic twee en 
tachtich, als bij ordonnantie 
ende quit: dus de voorsr iiic L

Betaelt aen Jan Basti-
aense van de Made, de 
somme van drie hondert
acht en veertich ponden 
te xl: grooten 't pondt, 

[13v]
#van-de-made

over ende in voldoeninge
van het maecken ende 
verhoogen van de sevende 
bestedinge zeedijck daer 
aenvolgende, ter hoogte,
aenleggens, ende keure, 
volgens de generaele 
conditie ende het peijl, 
ter lengte van tachtich
roeden, bij hem aengenomen
om vier ponden seven
schellingen de roede, en opgeno-
men den eersten Junij 
xvic twee en tachtich, 
sulx alhier bij ordonnan-
tie ende quitantie de 
voorsr iiic xlviii L

[14r]

Betaelt aen Govert
Zegers Donckerbeeck, de 

[14v]
#donkerbeek



somme van een hondert 
veertich ponden, te xl: 
grooten 't pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken ende verhoogen
van de achtste bestedinge 
zeedijcx daer aenvolgende, 
ter hoogte, aenleggens 
ende keure, volgens de 
generaele conditie ende 
het peijl, ter lengte van
veertich roeden, bij hem
aengenomen om drie 
ponden tien schellingen de roede,
en opgenomen den negentienden
october xvic twee en tachtich, 
blijckende bij ordonnantie 
ende quitantie, dus de
voorsr cxl L

Betaelt aen Gerrit
Pieterse Dorremael, de 
somme van vier hondert 
en veertich ponden te xl: 
grooten t' pondt, over ende
in voldoeninge van het 
maecken ende verhoogen 
van de negende bestedinge 
zeedijcx daer aenvolgende,
ter hoogte, aenleggens 

[15r]
#dormael

ende keure, volgens de 
generaele conditie, ende 
het peijl, ter lengte van
veertich roeden, bij hem
aengenomen om elff ponden
de roede, en opgenomen den
elfden Junij xvic twee en
tachtich, daeromme bij ordon:
ende quitantie, de voorsr

 iiiic xl L

Betaelt aen Lambert
Peeterse van de Dussen,
de somme van drie hondert 
en 't zestich ponden, te xl: 

[15v]
#lambert-peters

grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
ende verhoogen van de thiende
bestedinge zeedijcx daer aen

[16r]



volgende, ter hoogte, aenleg-
gens, ende keure, volgens 
de generaele conditie, ende 
het peijl, ter lengte van
veertich roeden, bij hem
aengenomen om negen
ponden de roede, en opgeno-
men den eersten Junij xvic 
twee en tachtich, dus bij 
ordonn: & quit: de voorsr iiic lx L

Betaelt aen Peeter Huijgen
van Wasbeeck, de somme 
van vier hondert veertich
ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge 
van het maecken ende 
verhoogen van de elffde
bestedinge zeedijcx daer 
aenvolgende, ter hoogte, 
aenleggens ende keure,
volgens de generaele 
conditie, ende het peijl, 
ter lengte van veertich 
roeden, bij hem aengenomen 
om elff ponden de roede,
en opgenomen den eersten
Junij xvic twee en tachtich
dus bij ordonnantie ende 
quitantie, de voorsr iiiic: xl L

[16v]
#van-wasbeeck

Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, de somme 
van vijff hondert veertich
ponden te xl: grooten 't pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken ende 
verhoogen van de twaelfde
bestedinge zeedijcx daer aen
volgende, ter hoogte, 
aenleggens ende keure,
volgens de generaele conditie
ende het peijl, ter lengte
van veertich roeden, bij hem
aengenomen om dertien ponden
thien schellinggen de roede, en
opgenomen den eersten
Junij xvic  twee en tachtich, 

[17r]
#vinck



daeromme alhier 
bij ordonnantie, ende
quitantie, de voorsr 
somme van vc xl L 

Betaelt aen 
Bertrum Stum van de
Dussen de somme van 
drie hondert en 't negentich 
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge
van het maecken ende 
verhoogen van de dertiende 
bestedinge zeedijcx daer 
aenvolgende, ter hoogte, 
aenleggens, ende keure, 

[17v]
#stum

volgens de generale 
conditie ende het peijl, 
ter lengte van ses en
twintich roeden, bij hem
aengenomen om vijftien
ponden de roede, en opgeno-
men den eersten Junij xvic 
twee en tachtich, comt
oversulx alhier, bij ordonn:
ende quitantie, de voorsr iiic xc L

Betaelt aen Pieter Lauwe-
rensse van Loon, de somme 
van elff hondert twee en
vijftich ponden te xl: grooten 

[18r]
#van-loon

t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken 
ende verhoogen van de veertiende 
bestedinge zeedijcx daer 
aenvolgende, ter hoogte, 
aenleggens ende keure,
volgens de generaele 
conditie ende het peijl, 
ter lengte van twee en dertich
roeden, bij hem aengenomen
om ses en dertich ponden 
de roede, en opgenomen 
den vier en twintigsten
Junij xvic  twee ende
tachtich, comt derhalven
alhier bij ordonnantie 
ende quitantie, de voorsr xic lii L

[18v]



Betaelt aen Willem Aertse
van Loon, de somme van dertien
hondert twee en tachtich
ponden thien schellingen te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het maecken
ende verhoogen van de vijftiende
bestedinge zeedijcx daer aen
volgende, ter hoogte, aenleggens, 
ende keure, volgens de 
generale conditie, ende
het peijl, ter lengte van
negen en dertich en een halve
roede, bij hem aengenomen
om vijff en dertich ponden 
de roede, en opgenomen 
den vierden Julij xvic twee 
en tachtich, dus hier

[19r]
#van-loon

bij ordonnantie ende 
quitantie, de voorsr somme 
van xiiic lxxxii L x Sch

Betaelt aen Gerrit
Pieterse Dorremael, de 
somme van vijff hondert 
tien ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het maecken 
ende verhoogen van de sestiende 
bestedinge zeedijcx daer 
aenvolgende, ter hoogte, 
aenleggens, ende keure, 
volgens de generaele conditie

[19v]
#dormael

ende het peijl, ter lengte
van vier en dertich roeden,
bij hem aengenomen om
vijftien ponden de roede,
en opgenomen den eersten
Junij xvic twee en tachtich, 
comt daeromme alhier 
bij ordonnantie, ende
quit:, de voorsr vc x L

Betaelt aen Adriaen
Janse Pasman, de somme 
van thien hondert ponden 

[20r]
#pasman



te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge 
van het maecken ende 
verhoogen van de seventiende 
bestedinge zeedijcx daer aen
volgende, ter hoogte, aenleggens,
ende keure, volgens de 
generaele conditie ende het 
peijl, ter lengte van vijff
en twintich roeden, bij hem
aengenomen om veertich
ponden de roede, en opgenomen
den xxiiiie Junij 1682. Dus hier
bij ordonnantie & quit:, de voorsr xc L

Betaelt aen Aerts Willemse

[20v]

van Drongelen, de somme 
van vijff hondert vijff en
't negentich ponden te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken ende verhoogen 
van de achtiende bestedinge 
zeedijcx daer aenvolgende, 
ter hoogte, aenleggens, 
ende keure, volgens de 
generaele conditie, ende 
het peijl, ter lengte van
vijff en dertich roeden, bij
hem aengenomen om seventien
ponden de roede, en opgenomen 
den vier en twintigsten
Junij xvic twee en tachtich, 
Daeromme alhier bij ordon:
ende quitantie, de voorsr vc xcv L

[21r]
#van-drongelen

Betaelt aen Dirck de
Bodt, de somme van thien
hondert t'zestich ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maecken ende verhoogen van de
negentiende bestedinge 
zeedijcx daer aenvolgende, 
ter hoogte, aenleggens &
keure, volgens de generale
conditie ende het peijl 
ter lengte van veertich

[21v]
#de-bot



roeden, bij hem aengenomen
om ses en twintich ponden
thien schellingen de roede, en
opgenomen den vier en
twintigsten Junij xvic 
twee en tachtich, comt
derhalven alhier volgens
ordonnantie, ende 
quitantie, de voorschreve 
somme van xc lx L

Betaelt aen Peeter Jansse
Wagemaecker de somme 
van ses hondert ponden te 
xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het maecken 
ende verhoogen van de twintigste 
bestedinge zeedijcx daer aen
volgende, ter hoogte, aenleggens
ende keure, volgens de 
generaele conditie, ende het 

[22r]
#wagemaecker

peijl, ter lengte van vijftich
roeden, bij hem aengenomen 
om twaelff ponden de roede,
en opgenomen den vier en
twintigsten Junij xvic twee 
en tachtich, sulx bij ordonn: 
& quit:, alhier de voorsr vic L

Betaelt aen Jan Aertse
Mulder, de somme van 
vier hondert seven en
tachtich ponden tien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken & verhoogen

[22v]
#mulder

van de een en twintigste 
bestedinge zeedijcx daer aen
volgende, ter hoogte aenleggens
ende keure, volgens de 
generaele conditie ende het 
peijl, ter lengte van vijftich
roeden, bij hem aengenomen
om negen ponden vijftien
schellingen de roede, en opgenomen 
den achtsten september xvic twee
en tachtich, daeromme hier
bij ordonn: & quit: de voorsr     iiiic lxxxvii L x Sch

[23r]



Betaelt aen Arien Gerritse
Noteboom, de somme van 
vier hondert vijff ende
't zeventich ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het maecken
ende verhoogen van de twee 
en twintigste bestedinge 
zeedijcx daer aenvolgende
ter hoogte, aenleggens &
keure, volgens de generale 
conditie ende het peijll
ter lengte van vijftich roede,
bij hem aengenomen om
negen ponden tien schellingen de
roede, en opgenomen den 
vierden Julij xvic twee 
en tachtich dus hier bij 
ordonnatie ende quit:
de voorsr iiiic lxxv L

[23v]
#noteboom

Betaelt aen Lambert
Dielis Goedthardt, de 
somme van drie hondert
seven en zeventich ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken, ende verhoogen 
van de drie en twintigste
bestedinge zeedijcx daer aen 
volgende, ter hoogte aenleggens 
ende keure, volgens de 
generaele conditie ende het 
peijl, ter lengte van twee
en vijftich roeden, bij hem
aengenomen om seven ponden
vijff schellingen de roede, en
opgenomen den vierden
Julij xvic twee en tachtich, 
comt daeromme alhier,

[24r]
#goedhart

bij ordonnantie, ende 
quitantie, de voorschreve 
somme van iiic lxxvii Sch

Betaelt aen Marcus
Cuijndert Schouten, de somme 

[24v]
#schouten



van vijff hondert ponden, te 
xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maecken ende verhoogen
van de vier en twintigste 
bestedinge zeedijcx daer 
aenvolgende ter hoogte,
aenleggens, ende keure, 
volgens de generaele 
conditie ende het peijll, 
ter lengte van vijftich,
roeden, bij hem aengenomen
om thien ponden de roede,
en opgenomen den vier en 
twintigsten Junij xvic twee
en tachtich, dus hier, bij 
ordonnantie & quit: d'voorsr vc L

Betaelt aen Claes Jan
Claesse van Dongen, de somme 
van vijff hondert ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 

[25r]
#van-dongen

het maecken & verhoogen 
van de vijff en twintigste 
bestedinge zeedijcx daer aen
volgende, ter hoogte aenleggens 
ende keure, volgens de
generaele conditie ende 
het peijl, ter lengte van
hondert roeden bij hem
aengenomen om vijff ponden 
de roede, en opgenomen den 
eersten Junij xvic twee en tachtich,
daerom volgens ordonnatie
ende quit:, alhier de voorsr vc L

Betaelt aen Pieter van

[25v]

St Maertens-Dijck, de 
somme van vier hondert 
drie ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge van het maecken 
ende verhoogen van de ses 
en twintigste bestedinge
zeedijcx daer aenvolgende,
ter hoogte, aenleggens &
keure, volgens de generaele 

[26r]
#st-maertensdijck



conditie ende het peijll, 
ter lengte van twee en
t'zestich roeden, bij hem
aengenomen om ses ponden
thien schellingen de roede, en
opgenomen den dertigsten 
Julij xvic twee en tachtich, 
dus bij ordonnantie
ende quitantie, alhier
de voorschreve somme 
van iiiic iii L

Betaelt aen Claes Huijberde
Cloot, de somme van negen 
hondert vijff en twintich 
ponden, te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken ende
verhoogen van de seven
en twintigste bestedinge zee-
dijcx daer aenvolgende,
ter hoogte, aenleggens,

[26v]
#cloot

ende keure, volgens de 
generaele conditie, ende
het peijl, ter lengte van 
vijff ent twintich roeden,
bij hem aengenomen om
seven en dertich ponden de
roede, en opgenomen den
vier en twintigsten junij xvic

twee en tachtich, oversulx
bij ordonnantie & quit:
alhier de voorsr ixc: xxv L

Betaelt aen Christiaen
Juriaense van Werckendam,
de somme van achtien

[27r]
#van-werkendam

hondert ponden, te xl: 
grooten t'pondt over ende 
in voldoeninge van het 
maecken ende verhoogen 
van de acht en twintigste 
bestedinge zeedijcx daer 
aenvolgende, ter hoogte 
aenleggens ende keure, 
volgens de generaele 
conditie, ende het peijl, 
ter lengte van dertich 

[27v] 



roeden, bij hem aengenomen 
om t'zestich ponden de
roede, en opgenomen den
achtsten september xvic

twee en tachtich, comt
daeromme alhier bij
bij ordonnantie & quit:
de voorsr xxiiic: L

Betaelt aen Barent
Theunisse, de somme van 
thien hondert vijff en dertich
ponden, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge 
van het maecken ende 
verhoogen van de negen 
en twintigste bestedinge 
zeedijcx daer aenvolgende, 
ter hoogte, aenleggens 
ende keure, volgens de 
generaele conditie ende 
het peijl, ter lengte van 
ses en veertich roeden, bij 
hem aengenomen om twee
en twintich ponden thien
schellingen de roede, en opgenomen 
den eersten junij xvic twee 
en tachtich, comt hier 

[28r]
#barent-thonis

bij ordonnantie ende
quitantie, de voorsr
somme van xc: xxxv L

Betaelt aen Wouter
Ariense Teulingh, de 
somme van seven hondert 
seven en tachtich ponden, 
thien schellingen te xl: 
grooten t'pondt over ende 
in voldoeninge van het 
maecken ende verhoogen 
van de dertigste bestedinge 
zeedijcx daer aenvolgende

[28v]
#teuling

ter hoogte, aenleggens,
ende keure, volgens de 
generaele conditie ende 
het peijl, ter lengte van 
vijff en veertich roeden, 
bij hem aengenomen om 

[29r]
#willem-willems



seventien ponden tien schellingen
de roede, en opgenomen den
vier en twintigsten junij 
xvic twee en tachtich, dus
bij ordonnantie & quit:
de voorsr viic: lxxvii L x Sch

Betaelt aen Willem Willemse
de somme van acht hondert
vijff en twintich ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken ende verhoogen 
van de een en dertigste beste-
dinge zeedijcx daer aen
volgende, ter hoogte, 
aenleggens ende keure, 
volgens de generaele 
conditie, ende het peijl, 
ter lengte van sestien
ende een halve roeden, 
bij hem aengenomen 
om vijftich ponden de
roede, en opgenomen den
eersten junij xvic twee 
en tachtich, sulx hier
bij ordonnantie ende
quitantie de voorsr viiic: xxv L

[29v]

Betaelt aen Govert
Zegerse Donckerbeeck, de 
somme van seven hondert 
een en dertich ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken ende verhoogen 
van de twee en dertigste 
bestedinge zeedijcx daer 
aenvolgende, ter hoogte, 
aenleggens ende keure, 
volgens de generaele 
conditie, ende het peijl, 
ter lengte van seventien 
roeden, bij hem aengenomen 
om drie en veertich ponden,
de roede, en opgenomen 
den negentienden october 
xvic twee en tachtich,

[30r]
#donkerbeek



volgens ordonnantie 
ende quitantie, dus de 
voorsr viic: xxxi L

Betaelt aen Cornelis
van der Stelt, de somme 
van vier hondert twee
en dertich ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van het 
maecken ende verhoogen 
van de drie en dertigste 
bestedinge zeedijcx daer 
aenvolgende, ter hoogte 
aenleggens ende keure

[30v]
#van-der-stelt

volgens de generaele 
conditie, ende het peijll, 
ter lengte van acht en
veertich roeden, bij hem 
aengenomen om negen 
ponden de roede, en opgenomen 
den vier en twintigsten 
junij xvic twee en tachtich, 
comt derhalve alhier volgens
ordonnantie ende quit: de
voorsr iiiic: xxxii L

Betaelt aen Arien Barende
Groeneveldt, de somme 
van vier hondert vijff en

[31r]
#groenevelt

't zeventich ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken ende verhoogen 
van de vier en dertigste 
bestedinge zeedijcx daer 
aenvolgende, ter hoogte 
aenleggens ende keure, 
volgens de generaele 
conditie, ende het peijl, 
ter lengte van vijftich 
roeden, bij hem aengeno-
men om negen ponden 
thien schellingen de roede, 
en opgenomen den dertigsten 
julij xvic twee en tachtich, 
oversulx bij ordonnantie 
ende quitantie alhier

[31v]



de voorsr iiiic: lxxv L

Betaelt aen den selven
Arien Barende de somme 
van vier hondert twaelff
ponden thien schellingen te 
xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken ende verhoogen 
van de vijff en dertigste 
bestedinge zeedijcx daer 
aenvolgende, ter hoogte, 
aenleggens ende keure, 
volgens de generaele conditie
ende het peijl, ter lengte 
van vijftich roeden, bij 
hem aengenomen  om acht 
ponden vijff schellingen de roede, 
en opgenomen den vier en
twintigsten junij xvic

twee en tachtich, comt
derhalve alhier, bij 

[32r]
#arien-barends

ordonnantie ende
quitantie de voors: somme 
van iiic: xii L x Sch 

Betaelt aen Jan Jacobse 
Kleijndier, de somme van 
vier hondert ponden, te xl: 
grooten t' pondt over ende 
in voldoeninge van het 
maecken ende verhoogen 
van de ses en dertigste 
bestedinge zeedijcx daer 
aen volgende, ter hoogte 
aenleggens, ende keure, 
volgens de generale conditie

[32v]
#cleijndier

ende het peijl, ter lengte 
van vijftigh roeden, bij hem 
aengenomen om acht ponden 
de roede, en opgenomen den 
vier en twintigsten junij 
xvic: twee en tachtich, dus 
bij ordonnantie ende quit: 
de voors: iiiic: L

Betaelt aen Hendrick 
Dingemanse, de somme 

[33r]
#dingemanse



van vier hondert ponden 
te xl: grooten t' pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maecken ende verhooghen  
van de seven en dertigste 
bestedinge zeedijcx daer aen
volgende, ter hoogte aenleggens 
ende keure, volgens de 
generaele conditie ende het 
peijl, ter lengte van vijftich 
roeden, bij hem aengenomen 
om acht ponden de roede, 
en opgenomen den vier en
twintigsten junij xvic twee 
en tachtich, daeromme alhier 
bij ordonnantie ende quit:
de voorsr iiiic: L

Betaelt aen Willem van der

[33v]
#van-der-stelt

Stelt, de somme van drie
hondert vijff en twintich
ponden, te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken ende 
verhoogen van de acht en 
dertigste bestedinge zeedijcx 
daer aenvolgende, ter hoogte, 
aenleggens ende keure, 
volgens de generaele conditie 
ende het peijl, ter lengte 
van vijftich roeden, bij hem 
aengenomen om ses ponden 
tien schellingen de roede, en 
opgenomen den achtsten 
september xvic twee en 
tachtich, daeromme alhier,
volgens ordonnantie & 
quit: de voorsr iiic: xxv L

[34r]

Betaelt aen Wijnant
Hendricxse Robrijmondt, de 
somme van twee hondert 
en vijftich ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken ende verhoo-
gen van de negen en dertigste 
bestedinge zeedijcx daer aen
volgende, ter hoogte aenleg-

[34v]
#robremont



gens ende keure, volgens 
de generaele conditie ende 
het peijl, ter lengte van 
vijftich roeden, bij hem 
aengenomen om vijff ponden 
de roede, en opgenomen 
den vierden julij xvic

twee en tachtich, oversulx
alhier bij ordonnantie 
ende quit: de voorsr iic: l L

Betaelt aen Bastiaen
van Doveren, de somme van 
ses hondert ponden, te xl: 
grooten t'pondt over ende 
in voldoeninge van het 
maecken ende verhoogen 
van de veertigste bestedinge 
zeedijcx daer aenvolgende, 
ter hoogte, aenleggens 
ende keure, volgens de 
generaele conditie ende 
ende het peijl, ter lengte 
van vijftich  roeden, bij hem 
aengenomen om twaelff 
ponden de roede, en opgenomen 
den vier en twintigsten
junij xvic twee en tachtich
comt daeromme alhier 
bij ordonnantie & quit:
de voorsr somme van vic: L

[35r]
#van-doveren

Betaelt aen Claes van der
Pijl, de somme van ses 
hondert ponden, te xl: 
grooten t'pondt over & 
in voldoeninge van het 
maecken ende verhoogen 
van de een en veertigste 
bestedinge zeedijcx daer 
aenvolgende, ter hoogte, 
aenleggens ende keure 
volgens de generaele 
conditie, ende het peijl, 
ter lengte van vijftich 
roeden, bij hem aengenomen 
om twaelff ponden de roede, 
en opgenomen den vier en

[35v]
#van-der-pijl



twintigste junij xvic

twee en tachtich, dus
bij ordonnantie & quit:
alhier de voorsr vic: L

Betaelt aen Jan Aertse
Verschoor, de somme van 
vijff hondert negen en vijftich
ponden, te xl: grooten t'pondt 
over ende in voldoeninge 
van het maecken ende 
verhoogen van de twee en 
veertigste bestedinge 
zeedijcx daer aenvolgende, 
ter hoogte, aenleggens 
ende keure, volgens de 
generaele conditie ende 
het peijl, ter lengte van 
twee en vijftich  roeden, 
bij hem aengenomen 
om tien ponden vijftien
schellingen de roede, en 
opgenomen den vier en
twintigsten junij xvic

twee en tachtich, comt

[36r]
#verschoor

oversulx alhier volgens
ordonnantie ende quitantie,
de voorsr somme van vc: lix L

Betaelt aen Willem van der
Stelt, de somme van ses 
hondert ses en 't negentich
ponden, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge 
van het maecken ende 
verhoogen van de drie en 
veertigste bestedinge 
zeedijcx daer aenvolgende, 
ter hoogte, aenleggens & 
keure, volgens de generaele 
conditie, ende het peijl

[36v]
#van-der-stelt

ter lengte van acht 
en veertich roeden, bij hem 
aengenomen om veertien 
ponden tien schellingen de roede, 
en opgenomen den dertienden
augusti xvic twee en tachtich, 
daeromme alhier bij ordon:

[37r]
#van-der-stelt



ende quit: de voorsr vic: xcvi L

Betaelt aen denselven
Willem van der Stelt, de 
somme van ses hondert seven
en twintich ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken ende verhoogen 
van de vier en veertigste 
ende laetste bestedinge 
zeedijcx daer aenvolgende, 
ter hoogte, aenleggens,
ende keure, volgens de 
generaele conditie ende 
het peijl, ter lengte van
seven en vijftich roeden, 
bij hem aengenomen om 
elff ponden de roede, en 
opgenomen den achtsten 
september xvic 1682. Dus bij ordon: 
ende quit: de voorsr vic: xxvii L

Betaelt aen Govert

[37v]

Zegerse Donckenbeeck,
de somme van twee 
hondert ponden vier en t'zestich
ponden te xl: grooten t'pondt 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de
eerste ende tweede beste-
dinge Cramwerck, beginnende
aen de Peerboomse-sluijs
ende streckende tot den 
eersten hoeck, t'samen
lanck twee hondert 
twintich roeden, alles te
bespreijen met bladt-riedt
en te becrammen met rogge
off tarwe gluij, de roede
in t'viercant bij hem
aengenomen om sestien
schellingen munte deser reken[inge],
alles volgens besteck

[38r]
#donkerbeek

ordonnantie, ende quit:
over de voors: iic xx roeden
comende te bedraegen de
voorsr iic: lxiiii L

[38v]
#de-bot



Betaelt aen Dirck Wouterse
de Bodt, de somme van 
twee hondert een en t'zestich
ponden twaelff schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het maecken 
van de derde ende vierde 
bestedinge Cramwerck, 
daer aenvolgende, t'samen
ter lengte van twee hondert 
achtien roeden, de roede
bij hem aengenomen om 
zestien schellingen munte voorsr,
alles volgens conditie ofte
besteck, ordonnantie &
quit: Dus de voors: iic: lxi L xii Sch

Betaelt aen Bastiaen
Janse Meelneeff, de somme 
van een hondert een en tachtich
ponden vier schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge van het maecken van de 
vijffde ende sesde bestedinge 
Cramwerck daer aenvolgende 
t'samen ter lengte van een

[39r]
#meelneef

hondert een en vijftich roeden, 
bij hem aengenomen de 
roede om zestien schellingen 
munte voorsr, volgens 
conditie, ordonnantie &
quitantie, dus de voors: clxxxi L iiii Sch

Betaelt aen Arijen
Pieterse Sweep, de somme 
van twee hondert seven 
en t'zeventich ponden vier 
schellingen, te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge van 
het maecken van de sevende 
ende achtste bestedingen

[39v]
#sweep

Cramwerck daer aenvolgende, 
zijnde de laetste, comende
tot de eerste sluijs toe,
t'samen groot twee hondert 
een en dertich roeden, bij hem 

[40r]
#de-bot



aengenomen de roede om 
sestien schellingen munte voorsr,
volgens conditie, ordonn:
ende quit: Dus hier de voors:   iic: lxxvii L iiii Sch

Betaelt aen Dirck de
Bodt, de somme van ses
en t'negentich ponden acht 
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in
voldoeninge zijner declaratie
van verdiende dachgelden,
als schrijver in het dichten
van de geinundeerde gaeten,
in den zeedijck van desen polder,
in den jaere xvic: twee en
tachting gevallen, dus hier 
bij declaratie, ordonnantie
van den eersten meij xvic: 
twee en tachtich, ende quit:
de voorsr somme van xcvi L viii Sch

Betaelt aen Cornelis
Groenevelt de somme van 
negen en tachtich ponden 

[40v]
#groenevelt

thien schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge zijner declaratie
van dachgelden verdient
ten dienste van desen polder,
ten tijde van t'dichten van de 
geinundeerde gaeten in den 
zeedijck gevallen Ao xvic: 
twee en tachtich, daeromme
bij declaratie, ordonnantie
van den negenden meij xvic: 
twee en tachtich, & quit:
de voorsr  lxxxix L x Sch

- 35373 - 3 - 0    xxxvm: iiic: lxxiii L iii Sch

[41r]

[vacat] [41v]

Anderen uitgeeff van
vergoedinge van twee
mergen vier hondert drie
en 't zestich roeden uijtgeputte,
binnenlanden, tot het
maecken van den voorsr

[42r]
#de-wit



doorgebroocken zeedijck;

Betaelt ten comptoire
van de erffgenamen van
de heere Willem de Witt
zalr: gedts: in zijn leven
Raedt ende Rentmr: gen[erae]l
van Zuijdhollandt, de
somme van sestien hondert
drie en 't zestich ponden, te
xl: grooten 't pondt, over
en in voldoeningen, ende
vergoedinge van de voorsr
uitgeputte twee mergen
vier hondert drie en 't zestich
roeden landts, uijt sekere
partije genaemt den Peerboom
ende Langewerff, toecomende
de Domainen van haer Ed:
Groot Mog: tot het maecken
ende dichten van den zeedijck
van den voors polder Ao

xvic twee en tachtich, tegens
ses hondert ponden, te xl::
grooten t'pondt per merge,
alles in gevolge de nevensgaende
metinge, bij den lantmeter
van Nispen gedaen, beloopende
over de voorsr twee mergen

[42v]
#van-nispen

blijckt hier van
als in den text staet
geexpresseert

vier hondert drie en 't zestich
roeden landts, bij specificatie,
ordonnantie ende quitantie,
de voorsr somme van xvic: lxiii L

iiie Somma van uitgeeff

per se

[43r]

[vacat] [43v]

Anderen uitgeef van
verscheijde binnenlantse
noodsaeckelijckheden.

Betaelt aen Pieter
van Ste: Maertens Dijck,
de somme van twaelff ponden
veertien schellingen te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoe-

[44r]
#st-maertensdijck



ninge zijner declaratie
van leverantie van staecken,
slietten, kruijwaegens,
plancken ende gorden,
die de vletters in Martii
xvic twee en tachtich bij
occasie van het toe-maecken

blijckt van dese ende
verdere aengetogen
partijen bij declaratie,
ordonnantie & quitantie
ofte daer anders voor
geteeckent staet

van de gaeten in den Zeedijck
van den zuijdhollandtsen
polder, hem hebben onthaelt,
comt aeromme volgens
declaratie, ordonanntie,
ende quitantie, de voorsr
somme van xii L xiiii Sch

Betaelt aen Theunis
Ariens Bestebier, de
somme van sestien ponden
thien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoe-
ningen zijner declaratie
van verscheijde dachgelden

[44v]
#bestebier

ten dienste van desen polder
in het voorjaer xvic twee
en tachtich verdient, soo
int' affsteecken, van den 
dijck, de gaeten te peijlen,
als anders, alles volgens 
declaratie, ordonnantie
ende quitantie, dus de
voorsr xvi L x Sch

Betaelt aen Dirck de Bodt,
de somme van twaelff ponden
thien schellingen te xl: grooten
t'pondt over ende in voldoeninge
zijner declaratie van

[45r]
#de-bot

verscheijde dachgelden
met zijne maets verdient,
int' aenaerden van de brugge
& steech te maecken bij
Jan Reijeren veldt, rijs
ende paelen wegh te haelen,
als anders, ten dienste van
desen polder in den jaere xvic 
twee en tachtich gedaen,
volgens declaratie, ordonn:
ende quit: dus d'voorsr xii L x 

[45v]
#pijl



Sch

Betaelt aen Mr: Johan
Pijl, de somme vijff en t'zeventich
ponden xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge 
van zijne pretenssen, mits
het affbreecken van seeckere
keete, die zijn Ed: in den voorn:
polder hadde doen stellen,
ende door ordre van de heeren
gecommitteerdens van de
zuijdhollantse polder, in de
laetste inundatie geemploij-
eert tot conservatie van de
dijcken om den polder gelegen,
sulx bij ordonnantie van de
tweeden junij 1682 & quit: d'voorsr lxxv L

Betaelt aen Odt Willemse,

[46r]

Walraven, de somme van
twintich ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge
van in het nae jaer xvic twee
en tachtich met zijn maets
gemaeckt te hebben vijff
dammen over de uijtgeputte
landen, die den heere Claijopole
van de Ed: Mog: heeren van de
rekeninge, in pachte is
hebbende, tot gebruijck
ende uijtpaeden van de voorsr
landen, daeromme bij ordonn:
& quit: de voorsr xx L

iiiia: Somma van uitgeeff

- 136 - 14 - 0 cxxxvi L xiiii Sch

[46v]
#walraven
#claijpole

[vacat] [47r]

[vacat] [47v]

Anderen uitgeeff van
het schoonmaecken van den
gemeenlants wateringen,
zoo van creecken, killen,
berm, ban en wegh-slooten,
alle gelegen in den zuijdhollantsen

[48r]
#van-brienen



polder, besteedt & gemaakt
in het voorjaer xvic  twee
en tachtich.

Betaelt aen Theunis van
Brienen, de somme van dertich 
ponden, te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
eerste bestedinge, zijnde den
bermsloot, beginnende

blijckt bij de conditie
van bestedinge, ordon-
nantie & quitantie,
soo van dese als 
verderen
aengetogen partijen

van den dussensen dijck, tot
aen den hoeck van de Nieuwendijck,
bij het staeckje van Wevelinckhoven,
lanck omtrent vier hondert
veertich roeden, bij den hoop
aengenomen, volgens conditie
ende besteck, van dato den 
tweeden junij xvic twee en
tachtich, ordonnantie &
quitantie achter de selve
conditie, dus hier de voorsr: xxx L

Betaelt aen Hendrick
Ganseman, de somme van 
thien ponden tien schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over ende in 

[48v]
#van-wevelinkhoven
#ganseman

voldoeninge van het maecken 
van de tweede bestedinge 
daer aenvolgende, comt
tot de Peerboomse-sluijs
toe, lanck omtrent vier 
hondert roeden, aengenomen
bij den hoop, sulx hier bij ordonn:
op t'besteck & quit:, de voorsr x L x Sch

Betaelt aen Arien Aertse
Capitheijn, de somme van 
dertien ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de derde
bestedinge, van de voornoemde
Peerboomse-sluijs aff, tot

[49r]
#capiteijn

aen de verlengde Nieuwe
stege toe, lanck omtrent 
vijff hondert roeden, aengeno-
men bij den hoop als vooren, 

[49v]
#verschoor



comt oversulx alhier, volgens
besteck, ordonn: & quit:, de 
voorsr xiii L

Betaelt aen Jan Ariense
Verschoor, de somme van 
vijftien ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge van het maecken van de 
vierde bestedinge, beginnende
aen de voorn[oemde] Nieuw Steech,
en comt tot de Zuijdelijckste-sluijs,
op de Cornse-gantel toe, 
lanck omtrent vijff hondert 
roeden, aengenomen bij den 
hoop, volgens besteck, ordon:
ende quit:, dus de voorsr xv L

Betaelt aen Arien Barende,
de somme van ses ponden te 
xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maecken van de vijffde beste-
dinge daer aenvolgende, 
beginnende van de Cornsesluijs
aff, tot de Emmichovense
sluijs toe, lanck omtrent 
twee hondert tachtich roeden, 

[50r]
#arien-barends

aengenomen bij den hoop, 
volgens besteck, dus bij
ordonnantie ende quitantie,
de voorsr vi L

Betaelt aen Gijsbert
Ariensse Vos, de somme van v L
vijftien schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de 
sesde bestedinge daer aen
volgende, comt tot den Oude
Dijck bij Dirck Groeneveldt 
toe, lanck omtrent drie 
hondert roeden, aengenomen 
bij den hoop, dus bij besteck,

[50v]
#vos
#groenevelt

ordonnantie ende quit:,
& de voorsr somme van v L xv Sch

[51r]
#drossaert
#de-bruijn



Betaelt aen Jan Theunisse
Drossert, de somme van seven 
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge van 
het maecken van de sevende 
bestedinge daer aenvolgende, 
beginnende aen de voorgaende,
is den Bermsloodt lopende
langs den Bleeckwaerdt,
ende Gijsbert, tot aen de
Oude Cornse-voorsluijs, ofte
het huijs van de Bruijn toe,
lanck omtrent drie hondert 
roeden, aengenomen bij 
den hoop, volgens besteck, 
ordonnantie & quit:, de voorsr vii L

Betaelt aen Hendrick
Ganseman, de somme 
van thien ponden thien schellinge 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de achtste 
bestedinge daer aenvolgende, 
beginnende aen de voornoemde
voorsluijs, en loopt langs
de Gantelcade, tot aen de 
Ouden Dussense dijck, lanck 
omtrent ses hondert roeden, 

[51v]
#ganseman

aengenomen bij den hoop, 
volgens besteck, ordonn: 
ende quit:, de voorsr x L x Sch

Betaelt aen Arie Janse
Vos, de somme van twee 
en twintich ponden te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het maecken 
van de negende bestedinge 
zijnde den sloodt genaemt
Jan Pieterssloodt, beginnende
aen de voorn: Gantelcade,
en loopende langs den Ouden
Dussensen dijck, tot aen de

[52r]
#vos

Nieuwe Stege achter
Jan van Kouwen toe, lanck 
omtrent  vijff hondert 

[52v]
#van-couwen
#koeckoeck



vijff en dertich roeden, bij den
hoop aengenomen, volgens 
besteck, ordonn: & quit:,
de voorsr somme van xxii L

Betaelt aen Jan Bastiaense
Koeckoeck, de somme van 
thien ponden vijftien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de thiende
bestedinge, zijnde de wegslooten
weerzijts de Nieuwe Steech,
van den voorsr: Ouden dijck
aff, tot de Pleune ofte
Kercksteech toe, de selve
Pleunesteech van de
Nieuwesteech aff, tot 
het Oude Straetje toe daer
inne zal wesen begrepen,
te samen lanck omtrent 
drie hondert dubbelde roeden, 
bij den hoop aengenomen, 
volgens besteck, ordonn:
ende quit:, dus de voorsr x L x Sch

Betaelt aen den selven
Bastiaen Koeckoeck, de 
somme van negen ponden 

[53r]
#koeckoeck

thien 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 den 
voorn: Pleune-steech aff, 
tot de Cortveltse-stege toe,
bij de Geul aldaer, lanck 
omtrent drie hondert 
vijff en 't zestich dubbelde 
roeden, bij den hoop aengenomen, 
volgens besteck, ordonn: & quit:, 
dus de voorsr ix L x Sch

Betaelt aen Hendrick

[53v]

Ganseman, de somme van [54r]



thien ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge van het maecken van 
de eene helft van de twaelffde
bestedinge, beginnende
aen de voorn: Cortveltse stege,
en gaet ten eijnde uijt tot
in den bermsloot aen de zeedijck,
waer van de eerste helft
van de voorn: stege aff, 
ter lengte van omtrent
twee hondert t'zestich
dubbelde roeden,  bij den 
hoop aengenomen volgens 
besteck, ordonnantie
ende quitantie, dus 
hier de voorsr somme
van x L

#ganseman

Betaelt aen Willem Dingemansse
de somme van tien ponden vijff
schellingen 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, aen-
aengenomen bij den hoop, volgens 
besteck, ordonn: & quit:, 
Daeromme alhier de voorsr x L v Sch

Betaelt aen Willem
Dingemanse, de somme

[54v]
#dingemans
#dingemans

van thien ponden te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken van de veertiende
bestedinge, zijnde de 
slooten weerzijts de Voogh-
werffse-Steech, van den 
zeedijck tot de Nieuwe
steech, lanck omtrent  
twee hondert dertich dubbelde 
roeden, aengenomen bij den
hoop, dus volgens besteck, ordonn:
ende quit:, de voorsr x L

[55r]
#arien-dirks



Betaelt aen Arien Dircxse
de somme van seven ponden 
thien schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge van het maecken 
van de vijftiende bestedinge, 
zijnde de Cortveltse-steech
ten wederzijde, van t' Oude
Straetgen aff, tot de Nieuwe 
Steech toe, lanck omtrent 
twee hondert veertich roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
dus volgens besteck, ordonn:
ende quit:, de voorsr vii L x Sch

Betaelt aen Bastiaen

[55v]

Koeckoeck, de somme van 
achtien ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de zestiende
bestedinge, zijnde het
schoonmaecken van t'geheele
Peerboomsgath, van de
Nieuwe-stech aff, tot de
Peerboomse-sluijs toe, lanck
omtrent drie hondert 
vijftich enckelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, als
bij besteck, ordonn: & quit:, 
dus de voorsr xviii L x Sch

Betaelt aen Bastiaen

[56r]
#koeckoeck

Coninck, de somme van 
acht ponden te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de 
zeventiende bestedinge 
zijnde de Bansloot loopende
door den geheelen Peerboom
ende Langewerff, van het
Peerboomsegath aff, tot door
Wijffvliedtsgath aen den
zeedijck toe, lanck omtrent 
vier hondert veertich enckelde 
roeden, aengenomen bij den hoop, 
volgens besteck, ordonn: en quit:, de voorsr    viii L

[56v]
#coninck
#koeckoeck



Betaelt aen Bastiaen Koeckoeck
de somme van thien ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de achtiende
bestedinge, zijnde de 
wegslooten weerzijts het 
Oude-Straetge, beginnende
aen den Dussense dijck, tot
den Westersen-sloot van den
langen Camp, lanck omtrent 
drie hondert dubbelde roeden, 
bij den hoop aengenomen volgens 
besteck, ordonn: & quit:, 
de voorsr x L

Betaelt aen Bertrum Stom,

[57r]
#stom

de somme van negen 
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 aengenomen
bij den hoop, als bij besteck, 
ordonn: & quit:, dus de voorsr ix L v Sch

Betaelt aen Hendrick
Ganseman, de somme van ses
ponden thien schellingen te xl: grooten

[57v]
#ganseman

t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de 
twintigste bestedinge, 
daer aen volgende, zijnde het
resterende gedeelte weerzijts 
van het Oude-Straetge, van de
voorn: Cortveltse stege aff,
tot 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 

[58r]
#donkersloot



den hoop, volgens besteck, ordonn:
ende quit:, dus de voorsr vi L x Sch

Betaelt aen Claes Donckersloot
de somme van twaelff ponden 
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, de dammen die
in de slooten geschoten zijn
wel op den ouden cant ende
bodem uijt te haelen, en
weerzijts op de steech vereffenen
en op het landt twee voeten
van de cant smacken,
aengenomen bij den
hoop, in gevolge het
besteck, ordonnantie

[58v]

ende quitantie, daeromme
alhier de voorsr xii L

Betaelt aen Evert
Hendrickse, de somme van 
acht ponden te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de twee
en twintigste bestedinge, 
zijnde de slooten weerzijts 
de Nieuwe Cortveltse-Stege,
van t'Oude-Straetge aff,
tot aen de brugge  gelegen
over Brechtengeut, lanck 
omtrent twee hondert sestien

[59r]
#evert-hendriks

dubbelde roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens besteck, 
ordonnantie ende quitantie
dus hier de voorsr viii L

Betaelt aen Jacob Pieterse
Schoonderwoerdt, de somme 
van ses ponden vijff schellingen

[59v] 
#schoonderwoerd



te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de drie
en twintigste bestedinge 
daer aen volgende, zijnde de 
slooten weerzijts de selve
Cortveltse-stege, van
Brechtengeut aff, tot de 
Cornse-gantelcade toe, 
lanck omtrent hondert 
veertich dubbelde roeden, 
bij den hoop aengenomen, 
volgens besteck, ordonn:
ende quit:, dus de voorsr vi L v Sch

Betaelt aen Arien Aertsse
Capitheijn, de somme van 
negentien ponden te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken van de vier en 
twintigste bestedinge 

[60r]
#capiteijn

zijnde de kille, ofte uijtwa-
teringe, genaemt Hillekens-
gath, beginnende aen
t'Oude-Straetge, 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, ordonn:
ende quit:, dus de voorsr xix L

Betaelt aen Bastiaen Koeckoeck,
de somme van seven ponden 

[60v]
#koeckoeck

te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de vijff en
twintigste bestedinge 
zijnde de Middelt, van
t' Laerdijckjen aff, & vervolgens 
tot aen den Westersen-sloot
van Brechten veertich mergen
toe, lanck omtrent drie
hondert t'zestich enckelde

[61r]
#arien-barends



roeden, aengenomen bij den 
hoop, volgens besteck, ordonn:
ende quit:, dus de voorsr vii L

Betaelt aen Arien Barende,
de somme van twaelff ponden
thien schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge van het maecken van 
de ses en twintigste bestedinge, 
zijnde de kille genaemt Brechten
geut, beginnende van de voorn:
Westersen sloot van Brechten
veertich mergen aff, tot aen
't eijnde van Hillekensgath 
door de Cortveltse-stege, lanck 
omtrent drie hondert en
thien enckelde roeden, aenge-
nomen bij den hoop, volgens 
besteck, ordonn: & quit:, dus d'voorsr xii L x 
Sch

Betaelt aen Ariaen Dircxse

[62r]

Schalck, de somme van seven 
ponden thien 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 den Oude Dussensen dijck,
tot bij den Oostersloot van
Baijenpoel, lanck omtrent 
drie hondert vijftien dubbelde 
roeden, aengenomen, 
bij den hoop, dus hier
volgens besteck, ordon-
nantie ende quitantie, 
de voorschreve somme
van vii L x Sch

[62r]
#schalken

Betaelt aen Govert
van der Pijl, de somme van 
acht ponden vijff schellingen,
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het 

[62v]
#van-der-pijl
#vinck



maecken van de acht en 
twintigste bestedinge, 
daer aen volgende, zijnde 
de slooten weersijts de Calver-
stege, van de voors ooster-sloot aff,
tot aen de nieuwe Cortveltse stege
toe, lanck omtrent twee hondert 
vijff en tachtich dubbelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, volgens 
besteck, ordonn: & quit:, dus de voorsr   viii L v Sch

Betaelt aen Hendrick Vinck,
de somme van drie ponden 
thien schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het maecken 
van de negen en twintigste 
bestedinge, zijnde de 
Middelt, gelegen benoorden
den Ommeloop van de Laer,
beginnende aen Jan Prs: sloot
westwaerts op, tot aen de
Kalverstege toe, lanck omtrent 
twee hondert t'zestich enckelde 
roeden, aengenomen bij den hoop, 
volgens besteck, ordonn: & quit:, d'voorsr iii L x Sch

Betaelt aen Commer

[63r]

Abrahams Brievingh,
de somme van vier ponden 
vijff schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de 
dertigste bestedinge, zijnde 
den sloot langs de Gantelcade,
beginnende aen de Oude
Cornsevoorsluijs westwaerts
op, tot aen het eijnde van
Brechtengeut, lanck 
omtrent twee hondert 
t'zestich enckelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, volgens 
besteck, ordonn: & quit:, dus d'voorsr     iiii L v Sch

Betaelt aen Joost Jansse

[63v]
#commer-abranse
#brieving

Blom, de somme van drie 
ponden, te xl: grooten t'pondt, 

[64r]
#blom



over ende in voldoeninge van 
het maecken van de een en
dertigste bestedinge zijnde 
de laetste, is de kille loopende
door den Boerenverdriet, van de
verlaete Gantel aff, door het
Oude Sluijsken ende cade, tot
aen het Heulken, uijtwaterende
op de Cornse Gantel, lanck 
omtrent twee hondert dertich 
roeden, aengenomen bij den 
hoop, volgens besteck, ordonn: 
ende quit:, d'voorsr iii L

ve: Somma van uijtgeeff
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[vacat] [64v]

Anderen Uitgeeff van
het schoonmaecken van
den gemeenlants wateringen
zoo van creecken, killen ,
berm ende wegslooten,
besteedt ende gemaeckt
in het Nae Jaer xvic: twee
en tachtich.

Betaelt aen Bastiaen
Bastiaense Koeckoeck,
de somme van seven ponden 
thien schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de eerste

[65r]
#koeckoeck

blijckt van dese
& verdere aengetogen
parthijen, bij besteck,
ordonnantien & 
quitantien

bestedinge, zijnde den 
bermsloot, beginnende 
van den Dussensen-dijck,
tot aend den hoeck van den 
Nieuwen-dijck, bij het
staeckje van Wevelickhoven,
lanck omtrent vier 
hondert veertich roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens de conditie van 
bestedinge van dato den
derden Octob: xvic: twee
ende tachtich, met ordonn: 
ende behoorlijcke quitantie, 

[65v]
#van-wevelinkhoven



dienende op dese ende
volgende posten, dus 
hier de voorsr vii L x Sch

Betaelt aen Theunis
Willemse de somme van 
vijff ponden tien schellingen te 
xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de tweede 
bestedinge daer aenvolgende,
comt tot de Peerboomse-sluijs
toe, lanck omtrent vier 
hondert roeden, aengeno-
men bij den hoop, volgens 
besteck, ordonn: & quit:, 
dus d'voorsr v L x Sch

Betaelt aen Leendert

[66r]
#theunis-willems

Gerrids, de somme van 
dertien ponden te xl: 
grooten t'pondt, over &
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, aenge-
nomen bij den hoop, volgens 
besteck, ordonn: & quit:, d'voorsr xiii L

Betaelt aen Zeger Bastiaensse

[66v]
#leendert-gerrits
#seger-bastiaans

de somme van  ses ponden 
thien schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het maecken 
van de vierde bestedinge, 
beginnende aen de voornoemde
Nieuwe-Steech, comt 
tot de zuijdelijckste-sluijs
op de Cornse Gantel toe, 
lanck omtrent vijff hondert 
vijftich roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens besteck, 
ordonn: & quit:, dus d'voorsr vi L x Sch

[67r]



Betaelt aen Jan Ariensse
Mulder de somme van 
vier 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 quit:, dus de voorsr iiii L x Sch

Betaelt aen Arie Gerritse

[67v]
#mulder

Noteboom, de somme van 
vier ponden tien schellingen te 
xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de sesde 
bestedinge daer aenvolgende,
comt van den Oude dijck
bij Dirck Groeneveldt
toe, lanck omtrent drie 
hondert roeden, aengeno-
men bij den hoop, volgens 
besteck, ordonn: & quit: d'voorsr iiii L x Sch

Betaelt aen Pieter Straff,
de somme van drie ponden 

[68r]
#noteboom
#groenevelt
#straff

te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de sevende 
bestedinge, daer aenvolgende,
beginnende aen de voorgaende,
is den bermsloodt loopende
langs den Bleeckwaerdt
ende Gijsbert, tot aen de 
Oude Cornse-voorsluijs,
ofte het huijs van de Bruijn
toe, lanck omtrent drie 
hondert roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens besteck, 
ordonn: & quit:, d'voorsr iii L

Betaelt aen Joost Janse Blom

[68v]
#de-bruijn
#blom



de somme van seven ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de achtste 
bestedinge, beginnende
aen de voorn: voorsluijs, ende
loopt langs de Gantelcade
tot aen de Oude Dussensen
dijck toe, lanck bij nae
ses hondert roeden roeden, aengeno-
men bij den hoop, volgens 
besteck, ordonn: & quit:, 
dus d'voorsr vii L

Betaelt aen Sacharias
Gerritse de somme van 

[69r]
#sacharias-gerrits

vier ponden te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoe-
ninge van het maecken 
van de negende bestedinge,
zijnde den sloot genaemt
Jan Pieterssloot, beginnende
aen de voorn: Gantelcade,
en loopende langs den Ouden
Dussensen Dijck, tot aen de
Nieuwe-Stege achter Jan
van Couwen toe, lanck 
omtrent vijff hondert 
vijff en dertich roeden, aenge-
nomen bij den hoop, volgens 
besteck, ordonnantie
ende quitantie, zulx hier
de voorschreve somme
van iiii L

[69v]
#van-couwen

Betaelt aen Willem Dinge-
manse de somme van vijff 
ponden tien schellingen te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken van de thiende 
bestedinge, zijnde de
wegh-slooten weersijts de
Nieuwe-Steech, van den
Ouden Dijck voorsr aff,
tot de Pleune ofte Kerck-
steech toe, de selve Pleune-
steech van de Nieuwe-

[70r]
#dingemans



Stege aff, tot het Oude
Straetje toe daerinne
zal wesen begrepen,
te samen lanck omtrent 
drie hondert twintich
dubbelde roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens 
het besteck, ordonnantie
ende quitantie, dus de
voorsr v L x Sch

Betaelt aen Jacob Pieterse
van Schoonderwoerdt, de
somme van ses ponden te 
xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de elfde 
bestedinge, zijnde de slooten
weersijts van de Nieuwe steech,
van de voorn: Pleune steech
aff, tot de Cortveltse stege

[70v]
#schoonderwoerd

toe bij de heul aldaer, lanck 
omtrent drie hondert vijff
en t'zestich dubbelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens besteck, ordonn: 
ende quit:, dus d'voorsr vi L

Betaelt aen Willem Dinge-
mans de somme van vijff ponden 
tien 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 bermsloot
aen den zeedijck, dese bij de

[71r]
#dingemans

aennemers in twee
partijen gedeelt tegens den
anderen, waer van de eerste
helft van de voorn: stege aff,
lanck omtrent twee hondert 
't zestich dubbelde roeden, 
bij den hoop aengenomen volgens 
besteck, ordonn: & quit:, dus 
de voorsr  v L x Sch

[71v]
#dingemans



Betaelt aen Willem Dingemanse
de somme van vijff 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, ordonn: 
ende quit:, dus d'voorsr
somme van v L x Sch

Betaelt aen Gerrit Simonse
Lensvelt, de somme van 
vier ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de 
veertiende bestedinghe, 
zijnde de slooten weerzijts
de Vooghwerffse Steech, van
den zeedijck, tot de Nieuwe

[72r]
#lensvelt

Steech, lanck twee hondert 
dertich dubbelde roeden 
aengenomen bij den hoop, 
volgens  besteck, ordonn: 
& quit:, de voorsr iiii L

Betaelt aen Bastiaen
Bastiaensse Koeckoeck, de 
somme van vier ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de vijftiende 
bestedinge, zijnde de
Cortveltse steech ten weder
zijde, van t'Oude Straetjen
aff, tot de Nieuwe-Stege

[72v]
#koeckoeck

toe, lanck omtrent 
twee hondert veertich
roeden, aengenomen bij 
den hoop, volgens besteck, 
ordonnantie ende quitantie, 
de voorsr somme van iiii L

Betaelt aen Theunis
Willemse de somme van 

[73r]
#theunis-willems



thien ponden tien schellingen 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maecken van de sestiende 
bestedinge, zijnde het
schoonmaecken van t'geheele
Peerboomsgath, van de
Nieuwe-Stege aff, tot
de Peerboomse-sluijs toe,
lanck omtrent drie hondert 
vijftich enckelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens besteck, ordonn: 
ende quit:, de voorsr x L x Sch

Betaelt aen Jacob van
Crimpen, de somme van 
vijff ponden thien schellingen 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de seventiende 
bestedinge, zijnde den

[73v]
#van-crimpen

Bansloot loopende door
den geheelen Peerboom &
Langewerff, van het Peer-
booms-gath aff, tot door
Wijffvlietdtsgath aen den
zeedijck toe, lanck 
omtrent vier hondert 
veertich enckelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens besteck, ordonn: 
ende quit:, de voorsr v L x Sch

Betaelt aen Bartel Stom
de somme van  vijff ponden 
tien schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 

[74r]
#stom

voldoeninge van het maecken 
van de achtiende bestedinge,
zijnde de weghslooten
weerzijts het Oude Straetje.
beginnende aen de Dussensen
dijck, tot den westersen sloot
van den langen Camp, lanck 
omtrent drie hondert 
dubbelde roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens besteck, 

[74v]
#blom



ordonn: & quit:, dus d'voorsr v L x Sch

Betaelt aen Joost Janse
Blom, de somme van 
vijff ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het maecken 
van de negentiende 
bestedinge daer aenvolgende,
comt tot de Nieuwe-Cortveltse
steech toe, lanck omtrent 
twee hondert 't zestich dubbelde
roeden, bij den hoop aengeno-
men volgens besteck, ordonn: 
ende quit:, dus d'voorsr v 
L

Betaelt aen Bastiaen
Koeckoeck, de somme van 
drie ponden thien schellingen 
te xl: grooten t'pondt, over 

[75r]
#koeckoeck

ende in voldoeninge van 
het maecken van de twintigste 
bestedinge daer aenvolgende,
zijnde het resterende gedeelte
weerzijts van t'Oude-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, ordonn: & quit:, 

iii L x Sch

Betaelt aen Bastiaen

[75v]

Bastiaense Koeckoeck, de 
somme van vijff ponden te 
xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het 
maecken van de een en 
twintigste bestedinghe,
zijnde de slooten weerzijts 
de Camerse-stege, van de 
voorn: cromte aff, tot aen den
zeedijck toe, lanck omtrent 
twee hondert en ses dubbelde

[76r]
#koeckoeck
#stom



roeden, aengenomen bij den hoop, 
volgens besteck ordonn: & quit:, v L

Betaelt aen Bartel Stom,
de somme van vier ponden tien
schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de 
twee en twintigste beste-
dinge zijnde de slooten weersijts
de nieuwe Cortveltse-stege, van t'Oude
Straetgen aff, tot aen de brugge
gelegen over Brechtengeut,
lanck omtrent twee hondert 
en sestien dubbelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
als bij besteck, ordonn: 
ende quit:, dus d'voorsr iiii L x Sch

Betaelt aen Sacharias
Gerritse, de somme van 

[76v]
#sacharias-gerrits

drie ponden tien schellingen te 
xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de drie 
en twintigste bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde
de slooten weersijts de selve
steech, van Brechtengeut
aff, tot de Cornse gantelcade
toe, lanck omtrent hondert 
veertich dubbelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens besteck, ordonn: & quit:, iii L x Sch

Betaelt aen Bartel

[77r]

Stom, de somme van elff 
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
vier en twintigste bestedinge 
zijnde de kille ofte uijtwa-
teringe genaemt Hillekens
gath, beginnende aen t'Oude
Straetge, en gaende tot de
Zuijdelijckste-sluijs op de
Cornse Gantel gelegen,

[77v]
#stom



hier onder mede begrepen
de uijtwateringe buijtendijcx
tot in de Gantel toe,
lanck omtrent vier 
hondert dertich roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens besteck, 
ordonnantie, ende
quitantie, daeromme
alhier d'voorsr xi L 

Betaelt aen Arie Jansse
Vos, de somme van drie ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de vijff 
en twintigste bestedinge, 
zijnde de Middelt, van
t'Laerdijcken aff, en vervolgens
tot aen den wersersensloot
van Brechten veertich mergen
toe, lanck omtrent drie

[78r]
#vos

hondert t'zestich enckelde
roeden, aengenomen bij 
den hoop, volgens besteck, 
ordonn: & quit:. Dus 
de voorsr iii L 

Betaelt aen Willem Joppen
de somme van seven ponden 
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 de voorn: westersen sloot

[78v]
#joppen

van Brechten veertich 
mergen aff, tot aen t'eijnde
van Hillekensgath, door de
Cortveltse stege, lanck 
omtrent drie hondert 
en thien enckelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens besteck, ordonn: 
en quit:, de voorsr vii L

[79r]
#koeckoeck



Betaelt aen Bastiaen
Bastiaense Koeckoeck, de 
somme van ses ponden te 
xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maeckenvan de seven 
en twintigste bestedinge, 
zijnde de slooten weerzijts de 
Kalversteech, beginnende 
aen den Ouden Dussensen dijck, 
tot bij den oostersloot van 
Baijenpoel, lanck omtrent 
drie hondert en vijftien 
dubbelde roeden, aengenomen 
bij den hoop, zulx bij besteck, 
ordonn: & quit:, dus de voors: vi L

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

[79v]
#blom

van het maecken van de 
acht en twintigste beste- 
dinge daer aenvolgende, 
zijnde de slooten weerzijts 
de selve stege, van de voors: 
oostersloot aff, tot aen de 
Nieuwe Cortveltse stege 
toe, lanck omtrent twee 
hondert vijff en tachtich 
dubbelde roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens besteck, 
ordonn: en quit: de voors: v L

Betaelt aen Arie Gerritse 
Noteboom, de somme van 
twee ponden twee schell: 

[80r]
#noteboom

te xl: grooten t' pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
negen en twintigste beste- 
dinge, zijnde de Middelt, 
gelegen benoorden den 
ommeloop van de Laer, 
beginnende aen Jan Prs: Sloot 
westwaerts op, tot aen de 
Kalversteech toe, lanck 
omtrent twee hondert 

[80v]
#straff



't zestich enckelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, als 
bij besteck, ordonn: en quit: d' voorsr:

ii L ii Sch 

Betaelt aen Pieter Straff,
de  somme van twee ponden 
thien schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge van 
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 Brechten
geut, lanck omtrent 
twee hondert 't zestich 
enckelde roeden, aen-
genomen bij den hoop, 
volgens besteck, or-
donnantie ende quit:, 
daeromme alhier de
voorsr iiL x Sch

[81r]

Betaelt aen Pieter
Gerritse Straff, de 
somme van negen ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de een
en dertigste bestedinge, 
zijnde de laetste, is de kille,
loopende door de Boeren-
verdriet, van de verlaete
Gantel aff, door het
Oude Sluijsken, ende de cade,
tot aen het geulken uijtwate-
rende op de Cornse gantel,
en van daer langs de cade
van den Boerenverdriet,
westwaerts op, tot in den
bermsloot van den nieuwen 
dijck, te samen lanck

[81v]
#straff

omtrent twee hondert 
tachtich roeden, aengenomen 
bij den hoop, als bij besteck, 
ordonnantie ende quit:, 

[82r]



dus de voorsr ixL 

via: somma van uitgeeff

 -174 - 12 - 0 ic: lxxiiii L xii Sch

[vacat] [82v]

Anderen uitgeeff van
verscheijde saecken, volgens
ordonnantie ende quitantie

Betaelt aen Mathijs van
Balen, de somme van vier
en twintich ponden te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge zijner declaratie
van wagevrachten ten dienste
van de heeren Gecommitteerdens
ende desen polder gedaen,
't zedert den xxiiie maert xvic: 
twee en tachtich, tot den
thienden junij daer aenvolgende
oversulx alhier, volgens
de nevensgaende declaratie

[83r]
#van-balen

blijckt van dese ende
verdere aengetogen
partijen bij declaratie
ordonnantie ende
quitantie

ordonnantie van den twaelfden
martii xvic: drie en tachtich,
ende quitantie, de voorsr xxiiii L

Betaelt aen Corst Verdoorn
de somme van vier en vijftich 
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge van
wagevrachten, 't zedert den 
seventiende april xvic: twee 
en tachtich, tot den drie en
twintigsten martii xvic: 
drie en tachtich, ten dienste
van den voorsr polder gedaen,
sulx bij declaratie, ordonn:

[83v]
#verdoorn

van den sesden april xvic: 
drie en tachtich, ende quit:
dus de voorsr liiii L

Betaelt aen Hr: Johan van
Esch, drucker, de somme van 
drie ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-

[84r]
#van-es



ninge zijner rekeninge
van t'drucken van hondert
en twintich brieven, tot
insinuatie aen de heeren
eijgenaers van de landen
in den zuijdhollantsen polder
gelegen, volgens den ommeslagh
van dertich ponden per merge,
comt oversulx bij quitantie
alhier de voorsr iii L

Betaelt aen Oth ende
Abraham Willemse Walraven
de somme van t'zestich ponden
eene schelling te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van haere rekeninge van
verscheijde dachloonen, bij hun
ende haere maets, door
ordre, & ten dienste van den
voorsr polder, 't zedert den

[84v]
#walraven

ses en twintigsten martii xvic: 
twee en tachtich, tot den een
en twintigsten martii xvic: 
drie en tachtich, gedaen, als
bij reken:, ordonnantie van de
drie en twintigste martii
xvic: drie en tachtich, ende
quitantie, de voorsr lx L 1 Sch

Betaelt aen Cornelis Groene-
veldt, de somme van acht en
dertich ponden veertien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge zijner declaratie
zoo van wagevrachten, als

[85r]
#groenevelt

andere diensten, 't zedert 
den achtienden april xvic: twee 
en tachtich, tot den achtienden
februarij xvic: drie en tachtich, 
door ordre, ende ten dienste 
van den voorsr polder gedaen,
comt daeromme, volgens 
declaratie, ordonnantie 
van de drie en twintigsten
maert xvic: drie en tachtich, 
ende quitantie, alhier de voorsr xxxviii L xiiii 
Sch

[85v]
#lense



Betaelt aen Hendrick Lensen
de somme van ses ponden ses
schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over een jaer weddens
ofte tractement van het
opsicht ende waernemen
van de Peerboomse-sluijs
verschenen april xvic: drie
en tachtich, sulx alhier bij 
quitantie, de voorsr vi L vi Sch

Betaelt aen Oth Willemse
Walraven, de somme van 
thien ponden te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge
van een jaer weddens ofte
tractement van het opsicht 
ende waernemen zoo van de 
Emmichovense sluijs, als, die
bij zuijden den Cornse Gantel

[86r]
#walraven

is leggende, oversulx hier 
bij quitantie de somme van x L

Betaelt aen Philippus
Hardra ende Bastiaen van der
Lisse, de somme van vijff en
veertich ponden tien schellingen 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het
brodduren ende leveren
van den materialen tot het
maecken van een dubbelt
kussen, voor den jegenwoordigen
heere Raedt ende Rentmr:
Gen[eraa]l van Zuijdhollant

[86v]
#hardra
#van-der-lisse

Arent Muijs van Holij,
als eerste gecommitteerde
van den Zuijdhollantsen polder
volgens specificatie, dus de voorsr xlv L x Sch

Werdt alhier gebracht
over de extraordinarisse verte-
ringen, ende verblijff van de 
heeren gecommitteerdens, met
haeren gevolge, ter huijse van

[87r]
#muijs-van-holij
#walraven



de Weduwe van Willem Ottho
Walraven (wonende aen den 
Nieuwe Dijck) omme de
bestede wercken, van de

transeat:
met kennisse van
d'heeren 
gecommitteerdens
debet quitantie
de quitantie op den
eersten meij 
overgelevert
& geexhibeert, &
daeromme het loqc

geroijeert

twaelff geinundeerde gaeten,
ende het hermaecken van den
wegh-geslaegen zeedijck, bij
te wonen, weshalven de
gecommitteerdens veeltijts
in loco hebben geweest, ende
moeten verblijven, soo tot op-
neminge, als voldoeninge der
conditie van de bestede wercken
om op zijn oude hoogte & keure
te brengen, bedragende,
volgens de opgenome rekeninge,
ende gehoude notitie, de
somme van iiic: lxxxii L xii Sch

Den rendant geeft op ordre,

[87v]

ende met kennisse van d'Ed.
Heeren gecommitteerdens,
betaelt, over verscheijde 
noodige kleijnigheden, 
tijde deser rekeninge, volgens 
de nevensgaende notitie, 
de somme van xiii L xvi Sch

Betaelt aen Mattheus
van Nispen over ende
in voldoeninge zijner 
vacatien ende verschoth 
tijde deser rekeninge,
ten dienste van desen polder
gedaen, als bij zijne declaratie,

[88r]
#van-nispen

ordonnantie ende quitantie,
de somme van cxvi L v Sch

Werden alhier gebracht 
de teercosten, bij d'Ed: Heeren
gecommitteerdens gedaen,
ende gevallen ten huijse van
Willem Raalhoff, conchergie
in St: Joris Doele binnen 
Dordrecht, zoo bij occasie 
van de visitatie, als op het 
doen van dese rekeninghe,

[88v]
#raalhoff



met d'Ed: Mog: Heeren 
Commissarissen, van de rekeninge, 

ordinaris als in
voorgaende reke-
ninge

als verscheijde particuliere 
ingelanden, de somme van lxxx L

Aen den voorn: conchergie van de
Doele, voor dat aldaer dese 
rekeninge is gedaen, de 
somme van iii L iii Sch

Den rendant heeft den xiiie

april xvic: drie en tachtich, op
ordre van de heeren gecommitteerdens

[89r]
#raalhoff

blijckt hier van bij
besteck, specificatie,
ordonnantie ende
quitantie 

betaelt aen verscheijde persoonen
de somme van drie hondert een
en dertich ponden vijftien schellingen
te xl: grooten t'pondt, soo over
incoop van vijff duijsent twee
hondert vijff en t'negentich
willige poten, als het insteecken
van de selve, aen een gedeelte
van de achter ende haagcade
van den voorsr zeedijck, beginnende
van de Peerboomse sluijs noord-
waerts op, soo verre de selve
conden strecken, omme te dienen
tot loute ende bescherminge
van den voors zeedijck, alles
volgens het besteck, specificatie,
ordonn: & quit: dus de voorsr iiic: xxxi L xv 
Sch

viia: somma van uitgeeff

- 1169 - 2 - 0 xic: lxix L ii Sch

[89v]

Anderen uitgeeff van
tractementen ende verschoth,
van de heeren gecommitteer-
dens, penningmeester, &
bode.

d'Heer Burgemeester
de Witt Zalr: gedre: 
in zijn leven Raedt ende 
Rentmeester Generael 
van Zuijdhollandt, heeft

[90r]
#de-wit



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,

dese & volgende 
tractementen zijn 
gereguleert & gestelt 
in gevolge van 
t'provisioneel 
reglement, ende verder 
bij declaratie & 
quitantie,
behalven daer anders 
voor
geteeckent staet

tijde deser rekeninge tot zijnen
sterffdaegs den negentienden
september xvic: twee en tachtich,
bedient ende bij gewoont
de directie van den voorsr
polder, waer voor jaerlijcks
werdt geleden een hondert
en twintich ponden te xl:
grooten t'pondt, voor het
ordinaris tractement,
in gevolge t'provisioneel
reglement, zijnde voor
zijn Ed: contingent, de somme van lxxx L

d'heer burgemeester

[90v]

Arent Muijs van Holij,
jegenwoordigs raedt
ende rendtmeester
generael van zuijdhollandt,
werdt in de voorsr: qualiteijt,
als gecomitteerde,
wegens de domainen
van haer Ed: Groot Mog:,
't zedert den aenvangh
van zijn Ed: bedieninge,
tot het sluijten deser rekeninge,
gebracht in de voorsr cxx L,
voor zijn Ed: contingent de
resterende xl L

Ende alsoo dese & de volgende

[91r]
#muijs-van-holij

ordinarisse tractementen
zijn conform het voorsr
provisioneel reglement,
onder stipulatie, in het
achtste artijckel aldaer
ge-expresseert, dat, in cas
van extraordinaris perijckel
ofte doorbraeck van den 
dijck, t'eeniger tijdt
voorvallende, daer op,
ten tijde van de rekeninge,

[91v]



naer genomen bericht,
equitabel reguard zal
werden genomen. Ende
alsoo het Godt Almachtigh,
onder andere desen polder,
door den extraordinairen
grooten storm, ende daer 
op gevolgde hooge water-
vloeden, in Januarij xvic:
twee en tachtich, met
twaelff distincte gaeten,
heeft gelieft te laeten
inunderen, ende den zeedijck,
voor een groot gedeelte,
wegh te slaen, waeromme
de heeren gecommitteer-
dens seer veele & menich-
vuldige moeijtens ende
besoignes, in loco, hebben
moeten bij wonen, tot het
wederom dichten van de
voorsr geinundeerde gaeten,
ende het hermaecken
van den voorschreven
wegh-geslaegen zeedijck,
welcke extraordinaire
moeijtens ende besoignen,
de heeren gecommitteerdens

[92r]

habeat, omme
redenen als in t breed
in den text staet
geexpresseert,

zijn stellende ter discretie
van de Ed: Mog: heeren
commissarissen van de reke-
ninge, ende de presente
ingelanden iic: xl L

d' Heere Burgemeester 
Johan Hallincq, als mede 
gecommitteerde van de 
Ed: Mog: heeren van de
rekeninge, over een 
gelijck jaer ordinaris
tractement, tijde deser 
rekeninge, de somme

[92v]
#hallinck

van een hondert en
twintich ponden, te xl:
grooten t'pondt, dus de
voorsr cxx L

Ende het extraordinaris

[93r]
#hallinck



vermits de inundatie
hier vooren in t'lange
geexpresseert, ter discretie
als vooren iic: xl L

De reijscosten, ende verschoth, 
bij zijn Ed:, tijde deser gedaen, 
ende door den rendant 
betaelt, bedraegen, 
volgens de nevensgaende 
declaratie ende quitantie, 
de somme van xxx L xv Sch

d'Heer Bailliu Mr: Hendrick
van Nispen, over een jaer
ordinaris tractement 
als gecommitteerde, tijde 
deser rekeninge, de somme
van tachtich ponden te xl:
grooten t'pondt, dus de
voorsr lxxx L

Ende het extraordinaris,

[93v]
#van-nispen

vermits de inundatie,
ter discretie als vooren ic: lx L

De reijscosten ende verschoth,
bij zijn Ed: tijde deser gedaen,
ende door den rendant 
betaelt, volgens de bijgaende
declaratie ende quitantie
de somme van xv L

d'Heer Johan van Wevelinchoven 
over een jaer ordinaris 
tractement, als gecommit-
teerde, tijde deser rekeninge

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

de somme van tachtich
ponden, te xl: grooten t'pondt,
daeromme alhier de voorsr

lxxx L

ende het extraordinaris,
vermits de inundatie, ter
directie als vooren ic: lx L

[94v]
#van-wevelinkhoven



De reijscosten ende verschoth
bij zijn ed: tijde deser gedaen,
ende door de rendant 
betaelt, volgens de 
nevensgaende declaratie,
ende quitantie, alhier
de somme van xv L xix Sch

Dirck Spruijt, comt 
als Penningmeester 
van de Zuijdhollantsen
polder, voor zijnen 
ontfangh ende uitgeeff 
deser rekeninge (in gevolge 
het provisioneel reglement) 
den twintigsten penningh 
van de ontfangh, tot de 
somme van ses duijsent 
ponden, ende van 't gene 
den ontfangh boven de 
ses duijsent ponden comt te 
bedragen, den xlen: penningh, 
bedragende den voorsr 
geheelen ontfangh, hier voren 
folio drie verso, negen
en dertich duijsent vijff hondert
negen en veertich ponden sestien

[95r]
#spruijt

conform
t reglement
provisioneel

schellingen drie denier, waer
van den twintigsten penningh
van ses duijsent ponden monteert
ter somme van drie hondert
ponden, te xl: grooten t'pondt,
ende den xlen: penningh van de
resterende drie en dertich duijsent
vijff hondert negen en veertich
ponden sestien schellingen drie
denier, de somme van acht
hondert acht en dertich ponden
veertien schellingen negen denier, te
saemen maeckende de somme
van elff hondert acht en dertich
ponden veertien schellingen
negen denier, tdus alhier
de voorschreve somme
van xic: xxxviii L xiiii Sch ix D

[95v]



De reijscosten ende verschoth,
bij den rendant, met kennisse,
ende door ordre van den voorn: 
heeren gecommitteerdens, 
tijd deser gedaen, bedraegen,
volgens de nevensgaende
declaratie, ordonnantie &
quitantie, de somme van cxvii L vi Sch

Oth Willemse Walraven
over een jaer tractement,
als bode van den voorschreven 
polder, tijde deser rekeninge, 
de somme van vijftich ponden

[96r]
#spruijt
#walraven

ordinaris als
in voorgaende
rekeninge

te xl: grooten t'pondt, dus
de voorsr l L

viiia: Summa van uijtgeeff

- 2567 - 14 - 9    iim: vc: lxvii L xiiii Sch ix D

[96v]

Anderen uijtgeeff van
het minuteren, grosseren,
ende doubleren deser reke-
ninge, 't appostilleren & 
vergelijcken van dien, mits-
gaders de noodighe 
gerequireerde zegels 
tot de selve.

Comt over 't minuteren,
grossieren ende doubleren
deser rekeninge, groot
iic: xcvii blaedren 
tot drie schellingen het 
bladt, als in voorgaende

[97r]

transeat als in
voorgaende
rekeninge

rekeninge, de somme van xliiii L xi Sch

Noch voor 't doubleren van 
een rekeninge als dese,
voor d'Ed: Mog: heeren 
van de rekeninge groot 
negen en 't negentich bladren, mede 
tot drie schellingen het bladt als 
voren, de somme van xiiii L xvii Sch

[97v]



Comt voor het appostilleren 
deser rekeninge, de
somme van xii L xii Sch

Den Penningmeester,
voor het vergeleijcken van
de appostillen op de doublen,
de somme van ix L ix Sch

Den rendant brengt alhier
de somme van vijff en
twintich ponden vijff schellingen 

[98r]

ses denier, te xl: grooten 
t'pondt, bij hem betaelt voor 
drie distincte cleijn zegels,
als een van vier en twintich 
ponden ses denier, geappliceert 
tot een omslagh van de 
rekeninge voor de rendant, 
ende twee, ijder van twaelff 
schellingen, ses denier, d'eene
tot de rekeninge van d'Ed: 
Mog: Heeren van de rekeninge, 
ende d'ander tot de rekeninge 
voor het Gemeene Landt, du d'voorsr

xxv L v Sch vi D

Ende voor 't inbinden

[98v]

deser rekeninge, met twee 
doublen van dien, ijder tot 
dertich schellingen munte deser, 
de somme van iiii L x Sch

ixa Somma van uijtgeeff

- 111 - 4 - 6 ic: xi L iiii Sch vi D

Somma Totalis van den uijtgeeff bedraegt 
- 42094 - 0 -2 ob xliim: xciiiic: L - ii D ob.

Den ontfangh hier vooren fol: iii verso bedraegt
- 39549 - 16 - 3 xxxixm: vc: xlix L xvi Sch iii D.

Vereffent, comtl meerder uijtgegeven als ontfangen,
ende dienvolgende den rendant alhier te boven
een somme van twee duijsent vijff hondert vier
en veertich ponden drie schellingen elff deniers ob:

[99r]



- 2544 - 3 -11 D Ob iim: vc: xliiii L iii Sch xi D.

Aldus gehoort, gerekent ende geslooten, 
te dage, Jaere, ende plaetse, als int' 
hooft deser reeckeninge staet geex-
presseert, ende was geteijkent Adr: van Bosvelt,
A. Muijs van Holij, Johan Hallincq, Henr. van Nispen, 
Jo. van Wevelinchoven, H. Cattenburch.

Gecollationeert jegens zijne 
principale, zijnde geschreven, geap-
postilleert, ende geteijkent alse
boven, ende daer mede accorderende 
bevonden, bij mij als penningmeester 
van den voorsr polder, op den achtsten
meij xvic: drie en tachtich.

D. Spruijt 

[99v]


