


[KAFT]
[Plakbriefje:]
Algemeen Rijksarchief
Grafelijkheidsrekenkamer
van HOLLAND
REKENINGEN
5153

1683

DIRCK SPRUIJTS
Vijfde Rekeninge als 

PenningMeester 
van den

ZUIJDHOLLANTSEN-POLDER

Omme t'Hoff,

Overgelevert bij Dirck Spruijt
als penningmr: van den zuijdhollantsen
polder aen den commissaris van de Camer 
van rekeninge der Domeijnen van de heeren 
Staten van Hollandt & Westvrieslandt, 
in t' bijwesen van de gecommitteerdens 
tot de directie van de gemelte polder
aengestelt, mitsgaders de presente 
Ingelanden, desen onderteijkent in St: 
Joris Doelen den 14e april xvic: lxxxiiii. 

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: drie en 
tachtich, gestelt in ponden 
van veertich grooten, schellingen 
ende deniers naer advenant,

[1r]

ve Rekeninck

Vervolgt wel den tjdt.

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.

Mer: Roe:
Zegge 1235 559 0

Waer van in den jaere xvic: twee
en tachtich uijtgeputh zijn, tot
het maecken van den doorgebroocken
zeedijck, als in de selve reken[inge]
fol: xlii et ultra staet geexpresst:

  2:  463: 0
Zoo dat nu alhier noch werdt
verantwoordt, in gevolge
de acte van Omslagh, de reste-
rende contribuerende mer- _________
gentalen, bedraegende noch 1233: 96: 0

[1v]

blijckt hier van 
bij acte van Ommeslagh
in dato den 30e april 
1683. bij de Camer 
van rekeninge, ende 
particuliere ingelanden
geconsenteert.

Op den dertigsten april
xvic: drie en tachtich, hebben
d'Heeren gecommitteer-
dens van den voors: polder, 
naer het sluijten van des 
gemeenlants rekeninge 
van den jaere xvic: twee en 
tachtich (nevens de presente 
ingelanden) ommegeslaegen 
een somme van drie Ponden 
per merge, over den jaere xvic 
drie en tachtich, ten laste van de 
respective heeren Eijgenaeren, 
zoo tot voldoeninge van
het sloth van de laetste
voorsr gedaene rekeninghe, als
de voorvallende reparatie & onderhoudt
van den zeedijck, mitsgaders

[2r]

de ordinarisse binnelantsche 
noodsaeckelijckheden, welcken 
ommeslagh den Penningmr:
alhier is verantwoordende, 
over de voorsr twaelff hondert 
drie en dertich mergen, ses
en't negentich roeden landts, 
de somme van drie duijsent 
ses hondert negen en't negentich 

[2v]



ponden  negen schell: seven 
denier, te xl: grooten t'pondt, 
dus alhier de voors somme 
van iiim: vic:  xcix L ix Sch vii D

ia Summa 
per se..

wert wel gebracht
als in den text

Anderen Ontfanck 
van den laegen omslagh, 
over den jaere xvic drie
en tachtich.

In gevolge de voorsr acte 
van omslagh van den dertigsten
April xvic drie en tachtich, 
tot laste van de respective
bruijckers ommegeslaegen 
twee ponden per merge,
tot betaelinghe van de 
binnelantse noodsaecke-
lijckheden, bedraegende 
over den geheelen zuijdhollantsen polder, 
groot twaelff hondert drie en dertich mergen

[3r]

ses en't negentich roeden landts, 
de somme van twee duijsent 
vier hondert ses en't zestich
ponden ses schell: vijff denier,
te xl: grooten t'pondt, die 
desen rendant alhier mede 
voor ontfanck ten vollen 
is verantwoordende, dus
hier de voorsr: iim iiiic lxvi L xvii Sch v D

iia Summa 
per se.

Summa Totalis van den geheelen Ontfangh

6165 - 16 - 0 vim: clxv L xvi Sch

[3v]

[vacat] [4r]

[vacat] [4v]

Uitgeeff jegens den voorsr 
ontfanck

Ende eerstelijck over

[5r]



het sloth van de laetste gedaene
rekeninge van den jaere xvic:
twee en tachtich, ende eenighe
verloopen intresten.

Den rendant brengt alhier
de somme van twee duijsent
vijff hondert vier en veertich 
ponden drie schell: elff denier 
obulus, zijnde t'gene hij bij slote 
van zijne voorgaende rekeninghe, 
gedaen op den dertigsten april xvic  
drie en tachtich te boven quam, &

blijckt hier van bij t'
slot van voorgaende 
rekeninge d' @o 1682. 
fol: 99. recto, hier op 
nae gesien & aldaer 
gedoot

t'gemeene landt aen den 
selven schuldigh bleeff, blijck&
bij de selve rekeninge fol: xcix, 
dus alhier de voors

iim: vc: xliiii L iii Sch xi D Ob[ulus]

Ende over vier maenden
intresse, van den voorsr dertigsten 
April xvic  drie en tachtich, tot 
den eersten septemb: daer aen
volgende, (zijnde den verval-dagh)
tegens vijff ten hondert voor 
het verschoth van de voorschreve
twee duijsent vijff hondert vier
en veertich ponden drie schell: elff
denier obulus, de somme van

[5v]

transeat, als zijnde
met kennisse van de
gecommitteerdens

twee en veertich ponden
acht schellingen, te xl: grooten
t'pondt, dus de voorsr xlii L viii Sch

ia S[omma] van den uijtgeeff

2586 - 11 - 11 1/2
iim vc lxxxvi L xi Sch xi D ob.

[6r]

[vacat] [6v]

Anderen uitgeeff van
t' verhoogen van eenighe
bestedingen van de zeedijck, 
t'repareren van de zeebraecken,
't becrammen ende anders,
den zeedijck concernerende;

Betaelt aen Cornelis

[7r]
#van-der-stelt



van der Stelt, de somme 
van een en 't negentich ponden
sestien schellingen,  te xl: 
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninghe van het 
opmaecken ende verhoogen
van de eerste bestedinge zijnde
den schenckel beginnende
van den ouden dijck bij Dirck
Groeneveldt, en gaende
tot de eerste cromte toe,
lanck vier en vijftich roe:,
de cruijn in desen eenparich,
te verhoogen, volgens de 
oude peijl, staende aen de 
steene sluijs, den cruijn
alomme te maecken op
twaelff voeten breette,
sonder eenighe aerde
aen den binnencant te
mogen brengen maer alleen
den dijck verhoogen volgens den
ouden binnenloop, en buiten met
een spije van vi voeten druijpens versterven,
overset met een groessode van vi duijm dick, wel

[7v]
#groenevelt

blijckt van dese,
ende verdere 
aengetogen
partijen, bij de conditien
van de bestedinge, 
ordon-
nantien & quitancien

gesloten, ende in de eijghe
keure, bij hem aengenomen
om vier en dertich schellingen
de roede, volgens de conditie
ende besteck, dat vierden
junij xvic: drie en tachtich, &
get: bij Mattheus van Nispen
als lantmeter, daeromme
alhier bij besteck, ordonn:
ende quit: de voorsr xci L xvi Sch

Betaelt aen Cornelis van
Ste Maertensdijck, wegens
zijn vader Pieter van Ste Maertens
dijck, de somme van een en 

[8r]
#st-maertensdijck

vijftich ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge  van de tweede bestedinge,
zijnde t'repareren van alle
de zeebraecken, leggende
tusschen de twee sluijsen, die,
met de twee stoupen, gebracht
zijn in de oude keure, tot aen
t'hoogen van den dijck, van

[8v]



t'paeltje voor Jan Reijere
creeck aff, noorden op, ter
lengte van achtien roeden, 
als noch een slenck langh
elff roeden, gaende zuijden aen,
even om den hoeck aldaer,
alles in gevolge de generaele
conditie van bestedinge daer van
zijnde, opgenomen den 31e: julij xvic: drie en
tachtich, dus bij ordonnantie 
ende quitancie, de voorsr: li L

Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme van seven 
en vijftich ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge van het maecken 
ende verhoogen van de derde 
bestedinge, zijnde hett
verhoogen van den dijck, van
t'paeltje xxviii: noorden aen
ter lengte van tien roeden, te
hoogen even als voren, daer aen noch

[9r]
#notenboom

een laegte van twee en twintich
roeden, beginnende van
't Camerse gath en gaende
zuijden aen, zulx te saemen
ter lengte van twee en dertich
roeden, te maecken als op 
de tweede bestedinge staet
geëxpresseert, mitsgaders
noch twaelff roeden daer annex,
opgenomen den tweeden october 
xvic  drie en tachtich, dus bij 
besteck, ordonn: & quit: de voorsr lvii L

Betaelt aen Wouter Ariense

[9v]

Teulinck, de somme van 
acht en vijftich ponden eene
schellingh, te xl: grooten 't pondt, 
over ende in voldoeninghe
van het maecken ende 
verhoogen van een nieuwe
dwars, ofte haegcade,
responderende seer nae
op den hoeck, gelijck in loco
is aengewesen, met den
naestvolgenden halff be-

[10r]
#teuling



planten speckdam, aldaer
te verlengen tot een roede 
nae aen den dijck, in gevolge
de generale conditie & besteck
daer van zijnde, lanck xxvii roede
bij hem aengenomen om twee 
ponden drie schell: de roede, daeromme alhier,
bij ordonnantie, & quitantie, 
de voorsr lviii L i Sch

Betaelt aen Wijnant Hen-
drickse, de somme van een 
en vijftich ponden vijftien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken ende verhoogen 
van de vijffde bestedinghe,
zijnde de Raemsdonckse Raeij,
daer de haegcade alreede beplant
sijnde verlengt sal worden, als
vooren staet, dan noch het maecken van

[10v]
#wijnant-hendriks

een nieuwe-haegcade aen
de zuijdzijde van Wijtvliets
gath, ter plaetse die men
aengewesen heeft, mede van
vijftien, en twaelf voeten
aenlegs, naer de diepte van
de putten en twee voeten cruijns,
ter hoogte, aenleggens, & 
keure, in gevolge de generale 
conditie, ende het besteck
daer van zijnde, lanck 
drie en twintich roeden, 
bij hem aengenomen om 
twee ponden vijff schell:
de roede, en opgenomen 
den vierden september xvic: drie
en tachtich, oversulx alhier
bij ordonnantie ende 

[11r]

quitantie, de voorschreve 
somme van li L xv Sch

Betaelt aen Arij Gerritse
Noteboom de somme van 
twee en dertich ponden, te 
xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninghe van de 
sesde bestedinge, zijnde het

[11v]
#noteboom



verheelen van alle de zee-
braecken in dese selve raij comende,
tot de corte raeij toe, lanck
hondert ses roe: te maecken sadt van
aerde, op twee en een halve roeden
druijpens van de cruijn aff,
bij hem aengenomen om twee 
en dertich ponden den hoop, en 
opgenomen den een en dertigsten 
Julij xvic drie en tachtich, 
volgens conditie & besteck,
ordonnantie ende quitancie,
dus de voorsr xxxii L

Betaelt aen de selven Noteboom
de somme van twee hondert
ponden twaelff schellingen ses denier
te xl: grooten 't pondt, over ende in 
voldoeninge van de sevende bestedinge 

[12r]
#noteboom

zijnde het maecken van
drie haegcaden, als eerst
een nieuwe te leggen op de 
westhoeck van de corte-raeij,
even als de voorgaende, dan
eene te leggen bij oosten de
aenvolgende beplante haeg-
cade, gelijck men aengewesen
heeft, zijnde benoorden een
sloot, en dan ten derden, een
ettelijcke roeden om den oosthoeck,
mede locael aengewesen, bij
hem aegenomen om drie 
ponden vijftien schellingen de roede, 
opgenomen den vierden september 
xvic drie en tachtich, comt derhalven
alhier bij besteck & conditie,
ordonnantie, ende quitantie 
de voorsr somme van iic L xii Sch vi D

[12v]

Betaelt aen Jan Theunisse
Drossaert, de somme van 
dertien ponden  te xl: grooten 
't pondt, over & in voldoe-
ninge van de achtste 
bestedinge zeedijcx daer aenvolg&, 
is het verheelen van omtrent
hondert roeden zeebraecken,
van een beplante haegcade

[13r]
#drossaert
#lense



aff, tot om den hoeck van de
corte raeij, bij nae ten halven
wegen Hendrick Lenssen,
bij hem aengenomen om 
dertien ponden den hoop, en
opgenomen den tweeden
october xvic drie en tachtich, 
oversulx alhier, volgens 
conditie ende bestedinghe
ordonnantie en quitancie, 
de voorsr xiii L

Betaelt aen Wijnant Hen-
dricxse Robrijmondt, de
somme van een hondert drie
en tachtich ponden drie schell:
te xl: grooten t' pondt, over &
in voldoeninge van de negende 
bestedinge, zijnde het verlengen
van een halven beplanten dam, 
beginn& omtrent hondert vijftich
roede van Hendrick Lenssen aff, noch
over t'leggen van eene geheelen nieuwen

[13v]
#robremont
#lense

dam, ende ten laetsten noch eenen
nieuwen dam, langs de 
sluijsvliedt van Peerbooms
sluijs, alles in gevolge de
voorgaende bestedinge, &
generaele conditie daer van
zijnde, daeromme alhier 
bij ordonnantie ende quitantie 
de voorsr somme van clxxxiii L iii Sch

Betaelt aen Willem Joppen
de somme van twintich ponden, 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van de

[14r]
#joppen

thiende bestedinge, zijnde 
het verhoogen van een eijndt
binnenberms, beginnende
van t'heultgen van Clepole
aff, en comt tot de Dussense sluijs
toe, lanck omtrent ses en
't zeventich a seven en 't zeventich
roeden, aengenomen den hoop
om twintich ponden, opgenomen 
den xxxien Julij xvic drie en tachtich 
volgens besteck, ordonn: ende 

[14v]
#claijpole
#marcus-jacobse



quit: Dus de voorsr xx L

Betaelt aen Marcus Jacobse,
als mede stander
van Dirck Wouterse de
Bodt, de somme van vier 
en veertich ponden te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van de elffde bestedinge,
zijnde de laetste, is het 
verheffen van de stoup
buijtendijck,voor de cade
van de heere Claeijpole,
alles volgens de generaele
conditie ende het peijl. aen-
genomen den hoop om vier
en veertich ponden. opgenomen 
den tweeden october xvic drie 
en tachtich, comt derhalven
alhier, bij ordonnantie ende 
quitantie, de voorsr somme
van xliiii L

[15r]
#de-bot
#claijpole

Betaelt aen Cornelis Goosens
de Jongh, de somme van vier 
hondert acht en twintich ponden 
achtschellingen te xl: grooten 
't pondt, over t' maecken 
van de eerste, tweede, derde &
vierde bestedinge cramwercx, 
beginnende ie van de Peerboomse
sluijss aff,gaet van daer west-
waerts op, ter lengte van
hondert twintich roeden,
de iie: comt tot den eersten hoeck
lanck c: roeden, de iiie: tot den 
volgenden hoeck lanck xcv.
roeden, ende de vierde bestedinge
daer aen volg& comt tot den pael N: 26:
toe, lanck omtrent als vooren, zulx
dese vier bestedingen bij metinghe
te samen lanck zijn bevonden iiiic: viii: roe[den]

[15v]
#cornelis-goosens
#de-jong

bij hem aengenomen om 
veertien schellingen de roede, 
beloopende op de anderhalve
roede hoogte xxi Sch, ende zulx
volgens conditie & besteck,
dato vierden september xvic  drie 

[16r]
#van-nispen



en tachtich, get. bij Mattheus
van Nispen als lantmeter,
ordonnantie van den xviiide: november.
xvic: drie en tachtich, slaende op
dese ende de twee volgende posten, 
en quitantie, dus de voorsr iiiic xxviii L viii Sch 

Betaelt aen Dirck Wouterse
de Bodt, de somme van 
twee hondert veertien ponden 
vier schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over t' maecken 
van de twee daer aenvolg& 
bestedingen cramwerck,
ten prijse als vooren bij hem
aengenomen, ende bedrag&
de twee hondert vier roeden,
volgens besteck, ordonnantie
ende quitantie, de voorsr somme
van iic xiiii L iiii Sch

Betaelt aen Hendrick Ganseman

[16v]
#de-bot
#ganseman

de somme van twee hondert 
veertien ponden vierschellingen
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de twee
leste bestedingen cramwerck,
comende tot aen de Cornse
sluijs, lanck twee hondert
vier roeden, bij hem aenge-
nomen omme veertien
schellingen de viercante
roede, ende sulx de anderhalve
roede hoogte, tot xxi Sch
volgens conditie ende
besteck, ordonnantie &
quitancie, weshalve alhier
uijtgetogen de voorsr somme
van  iic xiiii L iiii Sch

[17r]

Betaelt aen Oth Willemse
de somme van een hondert 
veertich ponden te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van een 
haegcade, ter lengte van

[17v]
#walraven
#bestebier



acht en twintich roeden
bewesten de sluijs van de
Dussen, omtrent het huijs van
Bestebier, waer van den
aenlegh is achtien voeten, de
cruijn vier voeten, ende de
hoogte een voet boven de achter-
cade, en voor tegens den dijck aen
te sluiten, wel sadt van aerde,en
overseth met een cloetelingh, bij 
hem aengenomen om vijff ponden  de roe:
maeckende, volgens ordonnantie &
quitancie, de voorschreve 
somme van cxl L 

Betaelt aen Cornelis Wouterse
Vinck, de somme van vier en
dertich ponden te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van de eerste bestedinghe 
van de zeebraecken, beginn&
van de sluijsvliedt bij het huijs
van Hendrick Lensen, en ga&
west aen tot aen het eerste
gesneden cruijsputh lanck
xxiiii: a xxv: roeden, den deeck

[18r]
#vinck
#lense

ofte Geffel schoon aff te
ruijmen, tot op twee voeten
beneden de noch vast leggende
matte, om alsoo de zeebraecken
te degen te comen, sien ende
bekennen, de ingevallen gaeten
wel vollen, ende nae den
ouden loop verheelen, de aerde
te haelen langs den buijtencant
van den berm, ter brette van
drie, off ten meesten van
vier voeten, de gevolde gaeten
te bespreijen met riedt,
ter dichte van drie a vier 
duijmen, en alle het nieuwe
werck te becrammen met een
matt, te weten daer de zeebraecken
tot de oude mat van 1 1/2 roede
vallen, maer 1 1/2 roede matte

[18v]

te maecken, maer daer de
zeebraecken hooger gevallen
zijn, de madt oock hooger
te brengen, tot soo verre, als 

[19r]
#van-nispen



de nieuwe aerde gebracht
is, oock de oude madt te
repareren volgens de oude
breette. Aengenomen 
bij den hoop, volgens conditie
ende besteck, dato xviiien

november xvic drie en tachtich,
ende geth: bij Mattheus
van Nispen als lantmeter,
ordonnantie, slaende op dese,
ende volgende negen posten,
mitsgaders behoorende quitancie,
daeromme alhier de voorsr
somme van xxxiiii L

Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme van 
negen en twintich ponden,
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maecken van de tweede bestedinge,
daer aenvolgende, comt tot
het volgende cruijsputh, lanck
vijftich roeden, aengenomen op
de voorgaende conditie bij den hoop,
volgens besteck,ordonn: & quit:
dus de voorsr xxix L

Betaelt aen Dirck Wouterse

[19v]
#noteboom

de Bodt, de somme van vier 
en twintich ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninghe van het 
maecken vande derde bestedinge
daer aenvolgende, comt wederom
aen een volgende cruijsputh, lanck vijftich 
roeden, te maecken als vooren
aengenomen bij den hoop,
als bij besteck, ordonnantie
ende quitancie, dus de 
voorsr xxiiii L

Betaelt aen Wijnant Hendricxse

[20r]
#de-bot
#wijnant-hendriks

de somme van drie en dertich 
ponden, te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 

[20v]
#noteboom



vierde bestedinge daer aen
volgende, comt wederom 
aen het volgende cruijsputh,
lanck omtrent vijftich 
roeden, te maecken als voren,
volgens besteck, ordonn: & quit:
dus de voorsr xxxiii L

Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, als medestander
van Dirck Gelewijns, de 
somme van acht en vijftich 
ponden, te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninghe 
van het maecken van de 
vijffde bestedinge daer 
aenvolgende, comt tot het 
volgende cruijsputh, lanck
als vooren, in dese comt een
bonsingh gath op den dijck,
het selve op te graven, en dan
met aerde vollen en wel aen-
trappen, ter ouder hoogte,
verder de zeebraecken, en
madt als vooren, oversulx
alhier bij besteck, ordonn: 
ende quit: de voorsr somme
van lviii L

[21r]
#geelewijns

Betaelt aen Dirck
Wouterse de Bodt, de 
somme van negen en 
vijftich ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de 
sesde bestedinge daer aen
volgende, lanck een en 
twintich roeden, comt 
wederom tot een cruijsput,
te maecken als vooren, mach
vier voet vande cant afgesteecken
worden, aengenomen bij den
hoop, volgens besteck 
ordonn: end quit: daeromme
alhier de voorsr somme
van lix L

[21v]
#de-bot



Betaelt aen Jan Bastiaense
Cant, als medestander
van Cornelis van der Stelt, de
somme van acht en vijftich 
ponden, te xl: grooten t'pondt, 
over & in voldoeninge van het 
maecken van de sevende bestedinge 
daer aenvolg&, lanck xxvi: roeden, 
te maecken even als het voorga& 
aengenomen bij den hoop, volgens 
besteck, ordonn: & quit: de voorsr

lviii L

Betaelt aen Cornelis Pieterse

[22r]
#cant
#van-der-stelt
#st-maertensdijck

wegens zijn vader Pieter van
Ste Maertensdijck, de somme 
van een en veertich ponden te 
xl: grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van het maecken 
van de achtste bestedinghe, 
lanck ses en twintich roeden, 
aengenomen bij den hoop, volgens 
besteck, ordonn: & quit: dus de voorsr

xli L

Betaelt aen Oth Willemse,
als medestander van Commer
Abrahamse, de somme van

[22v]
#st-maertensdijck
#walraven
#commer-abranse

vijff en dertich ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken van de negende 
bestedinge lanck seven en 
twintich roeden, te maecken 
als vooren, dus bij besteck, 
ordonnantie & quitancie,
de voorsr xxxv L

Betaelt aen Dirck de Bodt,
de somme van ses en dertich 
ponden twee schellingen te xl: 
grooten t'pondt, over ende 

[23r]
#de-bot

in voldoeninge van het ver-
heelen van alle de zeebraecken
gevallen in den dijck benoorden
het heijn van Bestebieren
huijs, te weten, alle den deeck
eerst wel van de gaeten wegh
doen, dan de selve met aerde

[23v]
#bestebier



vollen, en oversetten met een
goede cloetelinghe in de
eijge keure, maeckende, dat
alle het nieuwe werck wel
onder de lijn gewerct zij,
op twaelff voeten druijpens,
te peijlen van de buijtencruijn
van den dijck. En sal den
aennemer dit werck werden
besteedt met de streckende 
roede, 't eijnde maet, 't eijnde gelt,
te maecken eerst een lengte
van seventien roeden, dan
een lengte van seven roeden,
leggende bezuijden het
boomken staende op den dijck,
dan benoorden het boomken
noch, sestien roeden, en alsoo
te saemen veertich roeden,
edoch, alsoo bij opneminge
maer is bevonden acht
en dertich roeden, en aenge-
nomen tot negentien schellingen
ijder roede, zoo comt dan
alhier over de voorsr acht
en dertich roeden, bij besteck, 
ordonnantie ende quitancie,
de voorsr somme van xxxvi L ii Sch

iia S[umma] van den uijtgeeff
iim iic vi L v Sch vi D

2206 - 5 - 6

[24r]

[vacat] [24v]

Anderen uitgeef van
verscheijde binnenlantsche
noodsaeckelijckheden.

Betaelt aen Lambert
Willem Michielse, & Jan
van Couwen, de somme 
van veertich ponden te 
xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninghe van
t' aenaerden en maecken
van een stoup omtrent
het Oude Straetje in den
Zuijdhollantschen Polder

[25r]
#michielse
#van-couwen

eerstelijck uijt te doen ende [25v]



removeren de heul, gelegen
aen t'eijnde van t' Out Straetje
voorsr, tegens den Dussensen Dijck,
t' houtwerck ter zijde te
leggen tot behouff van die
van de Laer, den sloot, daer over
dese brugh overlagh, te vollen
met goede aerde, ter breette
van t' voorsr Oude Straetje,
en dan een breede stoup te
maecken, boven van de cruijn
van den dijck aff, tot vier 
roeden verre over de voorsr
gevolde sloot, stegewaerts
inne, de stoep boven soo breedt
te maecken, dat men van wederzijde
bequaem met een waegen
op en aff, ter voorsr stege in
ende weder uijt kan rijden,
alles wel sadt van aerde,
tonnerondt, en onder de
lijn maeckende op midden
inde holte van den loop des
Ouden Dijcx voorsr, de stoup
op drie voeten druijpens,
en in t' midden een voett
hooger, als aen de canten,
de aerde hier toe noodigh, te
haelen ter naester laeghe
ende minste schade, uijt den
Graeffelijckheijdts landen
langs de canten ende
wallen. Aengenomen te samen,
volgens besteck, ordonnantie
van den xven Junij xvic drie en tachtich,
ende behoorlijcke quitancie

[26r]

Blijckt hier van soo van 
dese als
de volgende partijen, bij
ordonnantie ende 
quitancie

oversulx alhier de voorschreve
somme van xl L

Betaelt aen Dirck Theunisse
Groenevelt, de somme van 
twaelff ponden te xl: grooten
t'pondt, over t' maecken van
de stoup van den dijck, van
den Althenaeschen Polder,
tot in den Bleeckwaerdt,
weshalven alhier, volgens
ordonnantie ende quitancie,
de voorschreve somme van xii L

[26v]
#groenevelt



Betaelt aen Pieter Straff
de somme van twaelf ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van
het verbreeden van de stoup,
gelegen aen de Camerse Stege,
ofte wegh, doorgaende tot op
negen voeten, ter lengte van
vijff en een halve roeden, alles 
in gevolge de generale conditie
daer van zijnde, bij hem aengenomen
den hoop, volgens ordonnantie 
ende quitancie, omme de voorsr 

xii L
iiia: S[umma] van den Uijtgeeff

lxiiii L
64 - 0 - 0

[27r]
#straff

[vacat] [27v]

[vacat] [28r]

[vacat] [28v]

Anderen uitgeeff van
het schoonmaecken van den
gemeenlants wateringen,
zoo van creecken, killen,
berm, ban en wegh-slooten,
alle gelegen in den zuijdhollantsen
polder, besteedt & gemaect
in t' voorjaer xvic  drie
en tachtich;

Betaelt aen Dirck de
Bodt, de somme van negen 
ponden, te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninghe
van het maecken van de eerste 
bestedinghe, zijnde den

[29r]
#de-bot

blijckt bij de conditie
van de bestedinge, 
ordonnantien & 
quitancien,
soo van dese, als 
verdere
aengetogen partijen

bermsloot, beginnende van
den Dussensen Dijck, tot aen 
den hoeck van de Nieuwen
dijck, bij het stackje van 
Wevelinckhoven, lanck 
omtrent vier hondert
veertich roeden, bij den hoop
aengenomen, volgens condi-
tie ende besteck, dato 

[29v]



den vierden junij xvic drie en
tachtich, ordonnantie 
van den vijftienden Junij
daer aenvolgende, ende 
quitantie, als achter de 
conditie, slaende op dese, ende
een en dertich volgende posten
comt daeromme alhier de
voorsr somme van ix L

Betaelt aen Pieter van
Delden, de somme van acht 
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
tweede bestedinge daer aen
volgende, comt tot de Peer-
boomse Sluijs toe, lanck 
omtrent vier hondert roeden, 
aengenomen bij den hoop, als bij
besteck, ordonn: & quitancie, 
dus de voorsr viii L

Betaelt aen Hendrick Pieterse

[30r]
#van-delden

Ganseman, de somme 
van acht 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 roe[den], 
bij den hoop als vooren, volgens
conditie, ordonn: & quit:, sulx d'voorsr

viii L

Betaelt aen Wijnant Hendricxse

[30v]
#ganseman
#wijnant-hendriks

de somme van dertien ponden 
thien schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoeninge 
van het maecken van de vierde 
bestedinge, beginnende aen 
de voorn[oemde] Nieuwesteech, en 
comt tot de Zuijdelijckste Sluijs,
op de Cornse Gantel toe, lanck 
omtrent vijff hondert vijftien 
roeden, aengenomen bij den hoop 

[31r]
#de-bot



volgens besteck, ordon: ende quit:, 
dus d'voorsr xiii L x Sch

Betaelt aen Dirck de Bodt
de somme van vier ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maecken van de vijffde beste-
dinge daer aenvolgende, beginn&
van de Cornsesluijs aff, tot 
de Emmichovense sluijs 
toe, lanck omtrent twee 
hondert tachtich roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
als bij besteck, ordonnantie
ende quitancie, dus de voorsr

iiii L

Betaelt aen Claes Jansse

[31v]

van Cuijck, de somme van 
drie ponden vijff 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 Groeneveldt, lanck 
omtrent drie hondert roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie, ordonnantie 
ende quit:, daeromme de voorsr iii L v Sch

Betaelt aen Gijsbert

[32r]
#van-cuijck
#groenevelt

Ariense Vos, de somme 
van drie ponden tien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de sevende 
bestedinge daer aenvolg&, 
beginnende aen de voorga&,
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, aenge-
nomen bij den hoop, volgens 

[32v]
#vos
#de-bruijn



conditie, ordonnantie ende 
quitancie, sulx hier de voors ii L x Sch

Betaelt aen Pieter Straff
aen de Dussen, de somme van 
vijff ponden tien schellinge te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken van de achtste 
bestedinge daer aenvolg&, 
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, in gevolghe
de conditie, ordonnantie, 
ende quitancie, dus hier
de voorsr somme van v L x Sch

[33r]
#straff

Betaelt aen Arije Janse
Vos, de somme van vijff ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maecken van de negende 
bestedinge, zijnde den sloot 
genaemt Jan Pieterssloot, 
beginnende aen de voornoemde 
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, 
bij den hoop aengenomen 
volgens conditie, ordonn: & 
quitancie, daeromme hier
de voorsr v L

[33v]
#vos
#van-couwen

Betaelt aen den selven
Vos, de somme van ses
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
thiende bestedinge, zijnde 
de wegh-slooten weerzijts 

[34r]
#vos



de Nieuwe Steech, van den 
Ouden Dijck voorsr aff, tot 
de Pleune, off Kerckstege 
toe, de selve Pleunestege 
van de Nieuwe stege aff, tot 
t' Oude Straetje toe daerinne 
zal wesen begrepen, te samen 
lanck omtrent drie hondert 
twintich dubbelde roeden, bij 
den hoop aengenomen in gevolge
de conditie, ordonnantie &
quitancie als vooren,
zulx hier de voorsr vi L

Betaelt aen Joost Blom
de somme van ses ponden 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 Heul aldaer, lanck 
omtrent drie hondert 
vijff en 't zestich dubbelde roeden

[34v]
#blom

bij den hoop aengenomen, 
als bij conditie, ordonnantie, 
ende quitancie, dus de 
voorsr vi L

Betaelt aen Arien Cornelisse
de somme van vier ponden 
thien schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de 
eene helft van de twaelfde
bestedinge, beginnende
aen de voorn: Cortveltse stege,
en gaet ten eijnde uijt tot

[35r]
#arien-cornelisse

in den bermsloot aen den 
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 conditie, ordonnantie
ende quitancie, dus hier 
de voorsr iiii L x Sch

[35v]
#vis



Betaelt aen Arije Janse
Vis, de somme van vier ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maecken van de dertiende 
bestedinge, zijnde de volg& 
helft, en comt tot den dijck
toe, lanck als vooren, aenge-
nomen bij den hoop, volgens 
conditie, ordonn: & quitancie, 
daeromme alhier de voorsr iiii L

Betaelt aen Arije Cornelisse
de somme van vijff ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maecken van de veertiende
bestedinghe, zijnde de slooten

[36r]
#arien-cornelisse

weerzijds de Voogdwerffse Steech, 
van den zeedijck, tot de Nieuwe
steech, lanck omtrent  twee 
hondert dubbelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
als volgens conditie, ordonn:
ende quit:, dus de voorsr v L

Betaelt aen Dirck Gelewijns
de somme van vier ponden 
vijff schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de vijftiende 
bestedinge, zijnde de Cortveltse
steech ten wederzijde, van t' Oude

[36v]
#geelewijns

Straetje aff, tot de Nieuwe Stege 
toe, lanck omtrent twee 
hondert veertich roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
weshalven alhier bij conditie, 
ordonnantie, ende quitancie, 
de voorsr iiii L v Sch

Betaelt aen Pieter van Delden,
de somme van thien ponden te xl: 
grooten t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het maecken van de 

[37r]
#van-delden



sestiende bestedinge, zijnde 
't schoonmaecken van t'geheel Peerbooms
gath, van de Nieuwe stege aff 
tot de Peerboomse sluijs toe, 
lanck omtrent drie hondert 
vijftich enckelde roeden, aenge-
nomen bij den hoop, als bij 
conditie, ordonnantie, ende 
quitancie de voorsr x L

Betaelt aen Gijsbert Ariens
Vos, de somme van seven 
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over & in voldoeninge van het 
maecken van de seventiende beste-
dinge zijnde den Bansloott 
loopende door den geheelen peer-
boom ende Langewerff, van het

[37v]
#vos

Peerboomsegath aff, tot door
Wijtvlietsgath aend zeedijck 
toe, lanck omtrent vier 
hondert en veertich enckelde 
roeden, met het wijtvliets
gath tot de stege toe, en noch
de dwarscreeck, aengenomen 
bij den hoop, volgens conditie, 
ordonnantie en quitancie, 
dus de voorsr vii L

Betaelt aen Anthonij de Graeff
de somme van ses ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoeninge van 
het maecken van de achtiende bestedinge, 
zijnde de wegslooten weerzijts 

[38r]
#de-graaf

het Oude Straetje, beginn&
aen den Dussensen dijck, tot den 
westersen sloot van den Langen Camp, 
lanck omtrent drie hondert 
dubbelde roeden, aengenomen
bij den hoop, als bij conditie, 
ordonn: & quit:, dus de voorsr

vi L

Betaelt aen Bastiaen Koeckoeck,
de somme van vijff ponden te 
xl: grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het maecken 
van de negentiende bestedinge 

[38v]
#koeckoeck



daer aenvolgende, comt tot de 
Nieuwe Cortveltse Stege toe, 
lanck omtrent twee 
hondert 't zestich dubbelde 
roeden, aengenomen bij den 
hoop, als bij conditie, ordonn: 
ende quit:, sulx de voorsr v L 

Betaelt aen Jacob Schoonder-
woerdt, de somme van vier
ponden te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het maecken 
van de twintigste bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde het
resterende deel wederzijts 
van t' oude Straetje, van de

[39r]
#schoonderwoerd

voorn: Cortveltse stege aff,
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, 
daeromme alhier bij conditie, 
ordonn: & quit:, de voorsr iiii L

Betaelt aen Arijen Aersse
van Hoffwegen, de somme van 
vijff ponden tien schellingen te xl: 

[39v]
#van-hofwegen

grooten t'pondt, over & 
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, als volgens conditie
ordonnantie ende quitancie, 
dus de voorsr v L x Sch

Betaelt aen Sacharias

[40r]

Gerritsen den Vroomen, 
de somme van vijff ponden 
thien schellingen re xl: grooten 

[40v]
#sacharias-gerrits
#ganseman



t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het maecken 
van de twee en twintigste 
bestedinge, zijnde de slooten 
weersijts de Cortveltse Stege
van 't oude-Straetje aff, tot aen de 
brugge, gelegen over Brechtengeut, 
lanck omtrent iic: xvi dubbelde roeden, 
bij den hoop, volgens conditie, 
ordon: & quit: d'voorsr v L x Sch

Betaelt aen Hendrick Ganseman
de somme van drie ponden 
twee schellingen te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge van 
het maecken van de drie en 
twintigste bestedinge daer 
aenvolg&, zijnde de slooten 
weerzijts de selve steech, van
Brechtengeut aff, tot de Cornse-
gantel toe, lanck omtrent 
cxl dubbelde roe:, aengenomen
bij den hoop, volgens conditie, 
ordonn: & quit:, dus de voorsr iii L ii 
Sch

Betaelt aen Cornelis Wouterse

[41r]

Vinck, de somme van 
veertien ponden te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de 
vier en twintigste bestedinge,
zijnde de kille ofte uijtwate-
ringe, genaemt Hillekens
gath, beginnende aen
t' oude Straetje, en gaende
tot de Zuijdelijckste sluijs,
op de Cornsegantel gelegen,
hier mede onder begrepen
de uijtwateringe buijtendijcx,
tot in de Gantel toe, lanck 
omtrent vier hondert dertich 
roeden, aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie, ordonn: &
quit:, dus hier d' voorsr xiiii L

[41v]
#vinck

Betaelt aen Bastiaen [42r]



Bastiaense Koeckoeck,
de somme van vier 
ponden tien schellingen
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
vijff en twintigste beste-
dinge, 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, als volgens de
conditie, ordonnantie, &

#koeckoeck

quitancie, daeromme
alhier de voorsr somme
van iiii L x Sch

Betaelt aen Hendrick
Theunisse, de somme van 
seven ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge van het maecken van de 
ses en twintigste bestedinge, 
zijnde de kille genaemt 
Brechtengeut, beginnende 
van de voorn: Westersen sloot 
van Brechten veertich mergen 
aff, tot aen 't eijnde van Hillekens

[42v]
#hendrik-theunis

gath, door de Cortveltse stege, 
lanck omtrent drie hondert 
achtien enckelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
dus hier bij conditie, ordonn: 
ende quitancie, d' voorsr vii L

Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, de somme 
van vijff ponden te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de seven 
en twintigste bestedinge, 
zijnde de slooten weerzijts 

[43r]
#vinck

de Kalversteech, beginnende 
aen den Oude Dussensen dijck,
tot bij den Oostersloot van

[43v]
#ouwerkerk



Baeijenpoel, lanck omtrent 
drie hondert vijftien dubbelde 
roeden, aengenomen bij den 
hoop, volgens conditie, ordon:
ende quitancie, daeromme
hier de voorsr v L

Betaelt aen Arien Cornelisse
Ouwerkerck, de somme 
van vier ponden tien 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 voors ooster
sloot aff, tot aen de nieuwe Cortveltse 
stege toe, lanck omtrent 
twee hondert, vijff en tachtich 
dubbelde roeden, aengenomen bij den hoop, 
dus bij conditie, ordonn: & quit:, 
de voorsr iiii L x Sch

Betaelt aen Hendrick Vinck

[44r]
#vinck

de somme van twee ponden 
vijftien schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van 
de negen en twintigste 
bestedinge, zijnde de 
Middelt, gelegen benoor-
den den Ommeloop van 
de Laer, beginnende aen 
Jan Pieterssloot westwaerts 
op, tot aen de Kalversteech 
toe, lanck omtrent twee 
hondert en t'zestich enckelde 
roeden, aengenomen bij den 
hoop, in gevolge de conditie, 
ordonnantie & quitancie, 
zulx hier de voorsr ii L xv Sch

[44v]

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

[45r]
#blom



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 omtrent twee 
hondert t'zestich enckelde 
roeden, aengenomen bij den 
hoop, zulx bij conditie, ordonn: 
ende quitancie, dus de
voorsr iii L

Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme van 
twee ponden veertien 
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van 
de een en dertigste beste-
dinge, is de kille, loopende
door den Boerenverdriet, 
van de verlaete Gantel 
aff, door het Oude Sluijsken 
ende de cade, tot aen het 
Heultjen, uijtwaterende
op de Cornse Gantel, en van daer
langs de cade van het Boerenverdriet,
westwaerts op, tot in den
bermsloot van de Nieuwen dijck,
te samen lanck omtrent 

[45v]
#noteboom

twee hondert tachtich roeden, 
bij den hoop, als bij conditie, 
ordonnantie ende quitancie, 
dus d'voorsr ii L xiiii Sch

Betaelt aen Gerrit
Sijmonse Lensveldt, de
somme van seven ponden 
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken van de twee 
en dertigste bestedinge,
zijnde de leste, bestaende
in het uijtsnijden en schoonmaecken

[46r]
#lensvelt

van de uijtwateringhe
van de sluijsvliedt, beginn&

[46v]



aen de Peerboomse sluijs,
buijtendijcx, tot aen de Maese
toe, te snijden, en schoonmaecken
op den ouden grondt, ter breette
van vier en twintich voeten,
drijvens water, aengenomen
bij den hoop, volgens de
conditie, ordonnantie ende
quitancie, daeromme hier
de voorsr vii L

iiiia: S[omma] van uijtgeeff
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Anderen Uitgeeff van
het schoonmaecken van
den gemeenlandtse 
wateringen, zoo van creecken, 
killen, berm & wegslooten,
besteedt, ende gemaeckt
in het Nae Jaer xvic: drie en 
tachtich.

Betaelt aen Arije Janse Vos,
de somme van ses ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maecken van de eerste
bestedinge, zijnde den bermsloot

[47r]
#vos

blijckt van dese & 
verdere aengetogen
partijen bij besteck
& ordonnantie van
consent

beginnende van den Dussensen dijck,
tot aen den hoeck van den Nieuwen dijck, 
bij het staeckje van Wevelinchoven,
lanck omtrent vier hondert 
veertich roeden, aengenomen 
bij den hoop, als volgens de 
conditie van bestedinge, 
van dato iiiien: September xvic: drie
ende tachtich, consent ende
ordonnantie van de  iien: October daer
aenvolgende, slaende op dese
ende volg& xxxi posten, dus de voorsr

vi L

Betaelt aen Pieter Straff,

[47v]
#van-wevelinkhoven
#straff

de somme van vijff ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maecken van de tweede 

[48r]
#lensvelt



bestedinge daer aenvolgende,
comt tot de Peerboomse sluijs
toe, lanck omtrent vier 
hondert roeden, aengenomen 
bij den hoop, in gevolge de
conditie, consent & ordonnantie, 
daarom hier de voorsr v L

Betaelt aen Gerrit Sijmonse
Lensvelt, de somme van vijff 
ponden vijff schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de derde 
bestedinge, van de voorn: Peerboomse
sluijs, tot aen de verlengde 
Nieuwe Stege toe, lanck 
omtrent vijff hondert roeden, 
aengenomen bij den hoop, als
bij conditie, consent & ordonn: 
dus de voorsr v L v Sch

Betaelt aen Bastiaen Koeckoeck
de somme van  ses ponden te xl: 
grooten t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het maecken

[48v]
#koeckoeck

van de vierde bestedinghe, 
beginnende aen de voornoemde
Nieuwe Steech, comt tot de 
zuijdelijckste sluijs op de 
Cornse Gantel toe, lanck 
omtrent vijff hondert vijftien 
roeden, aengenomen bij den hoop, 
zulx hier bij conditie, consent
ende ordonn: de voorsr vi L

Betaelt aen Jan Theunisse 
Drossert, de somme van twee 
ponden vijff schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de vijffde 

[49r]
#drossaert

bestedinge, van de Cornse Sluijs 
aff, tot de Emmichovense sluijs 
toe, lanck omtrent twee 
hondert tachtich roeden aengenomen 
bij den hoop, volgens conditie, 
consent & ordonn: dus de voorsr ii L v Sch

[49v]
#hendrik-wijnants
#groenevelt



Betaelt aen Hendrick Wijnants,
de somme van twee ponden vijftien 
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 conditie, consent
ende ordonnantie,daerom
alhier de voorsr ii L xv 
Sch

Betaelt aen Gijsbert Ariense
Vos, de somme van twee 
ponden vijff schellingen te xl: 
grooten t'pondt, over & in 
voldoeninge van het maecken 
van de sevende bestedinge, 
daer aenvolgende, beginnende 
aen de voorgaende, is den 

[50r]
#vos

bermsloot, loopende langs 
den Bleeckwaerdt, ende 
Gijsbert, tot aen de Oude 
Cornse voorsluijs, off tot het 
huijs van de Bruijn toe, 
lanck omtrent drie hondert 
roeden, aengenomen bij 
den hoop, sulx bij conditie, consent 
& ordonnanie, alhier de voorsr ii L v Sch

Betaelt aen Cornelis Wouterse
Vinck, de somme van vier
ponden tien schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 

[50v]
#de-bruijn
#vinck

van het maecken van de 
achtste bestedinge, beginn&
aen de voorn: voorsluijs, ende
loopt langs de Gantelcade
tot aen de Oude Dussensen dijck, 
lanck bij nae ses hondert 
roeden, aengenomen bij den 
hoop, daeromme alhier, 
volgens conditie, consent &
ordonn: de voorsr iiii L x Sch

[51r]
#vinck



Aen den selven betaelt de 
somme van drie ponden vijff
schellingen, te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
negende bestedinge, zijnde 
den sloot genaemt Jan Pieters
sloot, beginnende aen de 
voorn: Gantelcade, en loop& 
langs den Ouden Dussensen 
Dijck, tot aen de Nieuwe Steech 
achter Jan van Couwen toe, 
lanck omtrent vijff hondert 
vijff en dertich roeden, bij den hoop, 
in gevolge de conditie, consent &
ordonnantie, dus de voorsr iii L v Sch

Betaelt aen Gerritt
Dircxse Schalck, de somme

[51v]
#van-couwen
#schalken

van vier 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 Ouden Dijck voorsr 
aff, tot de Pleune ofte 
Kerckstege toe, de selve 
Pleunesteech van de Nieuwe
Stege aff, tot het Oude
Straetje toe daerinne zal 
wesen begrepen, te saemen 
lanck omtrent drie hondert 
dubbelde roeden, aengenomen 
bij den hoop, conform de conditie,
consent ende ordonnantie, daeromme
hier de voorsr somme van iiii L xv Sch

[52r]

Betaelt aen Bastiaen Koeckoeck,
de somme van vier ponden tien
schellingen te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de elffde 
bestedinge, zijnde de slooten
weerzijts de Nieuwe stege,
van de voorn: Pleune steech aff, 

[52v]
#koeckoeck



tot de Cortveltse stege toe, 
bij de heul aldaer, lanck omtrent 
drie hondert vijff en t'zestich dubbelde 
roeden, aengenomen bij den hoop, daerom
bij conditie, consent & ordonn: de voorsr iiii L x 
Sch

Betaelt aen Gijsbert
Huijbens van Oorschott, de 
somme van vier ponden 
vijff schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de 
twaelffde bestedinghe, 
begint aen de voornoemde
Cortveltse stege, en gaende
ten enden uijt tot in den 
bermsloot aen den zeedijck, 
Dese zullen de aennemers
in twee partijen tegens den
anderen deelen en maecken, 
waer van de eerste helft van de 
voorn: stege aff, lanck omtrent 
twee hondert 't zestich dubbelde 
roeden, bij den hoop aengenomen daeromme
alhier, in gevolge de conditie

[53r]
#van-oorschot

consent ende ordonnantie,
de voorsr somme van iiii L v Sch

Betaelt aen Gijsbert Ariense
Vos, de somme van drie ponden 
vijff schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge van 
het maecken van de dertiende 
bestedinge, zijnde de volg&
helft, comt tot den dijck toe, 
groot als vooren, aengenomen 
bij den hoop, zulx hier bij conditie, 
consent ende ordonnantie, dus
de voorsr iii L v Sch

[53v]
#vos

Betaelt aen Joost Janse
Blom, de somme van drie 
ponden tien schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge van het maecken 
van de veertiende bestedinge, 

[54r]
#blom
#van-hofwegen



zijnde de slooten weerzijts
de Vooghwerffse Steech, van den zeedijck, 
tot de Nieuwe Stege lanck omtrent
iic: dubbelde roeden bij den hoop, in gevolge
de conditie, consent & ordonn: dus de voorsr

iii L x Sch

Betaelt aen Arien Ariense
van Hoffwegen, de somme van 
twee ponden vijftien schellingen te 
xl: grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het maecken 
van de vijftiende bestedinge, 
zijnde de Cortveltse steech ten 
wederzijde, van t'Oude Straetje
aff, tot de Nieuwe Stege toe, 
lanck omtrent twee hondert 
veertich roeden, aengenomen bij den 
hoop, volgens conditie, consent
& ordonn: Dus de voorsr ii L xv Sch

Betaelt aen Sacharias
Gerritse de somme van 
seven ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoeninge 

[54v]
#sacharias-gerrits

van het maecken van de 
sestiende bestedinghe, 
zijnde het schoonmaecken van 
t'geheel Peerboomsgath, van de
Nieuwe-Stege aff, tot de Peer-
boomse sluijs toe, lanck 
omtrent drie hondert vijftich 
enckelde roeden, aengenomen bij den 
hoop, sulx bij conditie, consent &
ordonnantie, dus de voorsr vii L

Betaelt aen Jacob van Schoonder-
woerdt, de somme van acht 
ponden te xl: grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het maecken van de

[55r]
#schoonderwoerd

seventiende bestedinge, 
zijnde den Bansloot loopende 
door den geheelen Peerboom &
Langewerff, van het Peerbooms
gath aff, tot door Wijffvliets
gath aen den zeedijck toe, lanck 
omtrent vier hondert en

[55v]
#camp



veertich enckelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, als bij
conditie, consent & ordonn: de voorsr viii L

Betaelt aen Cornelis Camp,
de somme van  vier ponden te 
xl: grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken van de achtiende 
bestedinge, zijnde de wegslooten
weerzijts het Oude Straetje,
beginnende aen de Dussensen
dijck, tot den westersen sloot van 
den langen Camp, lanck omtrent 
drie hondert dubbelde roeden, 
bij den hoop aengenomen 
volgens conditie, consent & 
ordonnantie, de voorsr iiii L

Betaelt aen Gijsbert Huijbertse

[56r]
#gijsbert-huijberts

de somme van drie ponden thien
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de 
negentiende bestedinghe 
daer aenvolgende, comt tot 
de Nieuwe Cortveltse stege toe, 
lanck omtrent twee hondert 
't zestich dubbelde roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens conditie, consent, 
ende ordonn: dus de voorsr iii L x Sch

Betaelt aen Theunis Janse
Roubos, de somme van vier

[56v]
#roubos

ponden te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
twintigste bestedinghe 
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 

[57r]



omtrent hondert tachtich
dubbelde roeden, aengeno-
men bij den hoop, in gevolge
de conditie, consent 
ende ordonnantie, daeromme
alhier de voorsr somme
van iiii L

Betaelt aen Cornelis
Camp, de somme van drie 
ponden vijff schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de een en 
twintigste bestedinge, zijnde 
de slooten weerzijts de voornoemde
Camerse stege, van de cromte 
aff, tot aen den zeedijck toe, lanck 
omtrent twee hondert 
en ses dubbelde roeden 

[57v]
#camp

aengenomen bij den hoop, 
als bij conditie, consent &
ordonnantie, oversulx alhier
de voorsr somme van  iii L v Sch

Betaelt aen Hendrick
Vinck, de somme van 
drie ponden tien schellingen 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maecken van de twee en twintigste 
bestedinghe, zijnde de slooten 
weerzijts de nieuwe Cortveltse
stege, van t'Oude Straetjen aff

[58r]
#vinck

tot aen de brugge gelegen 
over Brechtengeut, lanck 
omtrent twee hondert en 
sestien dubbelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volens conditie, consent &
ordonn: dus de voorsr iii L x Sch

Betaelt aen Joost Janse Blom,
de somme van twee ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de drie en 
twintigste bestedinge daer 

[58v]
#blom



aenvolgende, zijnde de 
slooten weerzijts de selve
stege, van Brechtengeut
aff, tot de Cornse gantelcade
toe, lanck omtrent hondert 
veertich dubbelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
zulx bij conditie, consent, 
ende ordonnantie, alhier
de voorsr ii L

Betaelt aen Arie Gerritse Note-
boom, de somme van tien ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maecken van de vier en twin-
tigste bestedinge, zijnde 

[59r]
#noteboom

de kille ofte uijtwateringe 
genaemt Hillekensgath, 
beginnende aen t'Oude Straetje, 
en gaende tot de Zuijdelijckste
sluijs op de Cornse Gantel gelegen,
hier mede onder begrepen de 
uijtwateringe buijtendijcx,
tot in de Gantel toe, lanck 
omtrent vier hondert dertich 
roeden, aengenomen bij den hoop, 
bij conditie, consent & ordonnantie, 
dus d'voorsr x L 

Betaelt aen Jacob van Crimpen
de somme van twee ponden vijftien
schellingen te xl: grooten t'pondt

[59v]
#van-crimpen

over ende in voldoeninge 
van het maecken van de vijff 
en twintigste bestedinghe, 
zijnde de Middelt, van t'Laer-
dijckje 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 conditie, 
consent ende ordonn: de voorsr ii L xv 
Sch

Betaelt aen Pieter van Delden

[60r]
#van-delden



de somme van ses ponden te xl: 
grooten t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het maecken 
van de ses en twintigste be-
stedinge, zijnde de kille genaemt
Brechtengeut, beginnende
van den voorn: westersen sloot
van Brechten veertich mergen 
aff, tot aen t'eijnde van Hillekens
gath, door de Cortveltse stege, 
lanck omtrent drie hondert 
en thien enckelde roeden, bij den hoop, 
volgens conditie, consent & ordonn: d' voorsr   vi L

Betaelt aen Hendrick Janse
Vinck, de somme van drie ponden 
ses schellingen te xl: grooten t'pondt, 

[60v]
#vinck

over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
seven en twintigste bestedinge,
zijnde de slooten weerzijts de
Kalversteech, beginnende
aen de oude Dussensen dijck, tot
bij den oostersloot van Baeijen
Poel, lanck omtrent drie
hondert vijftien dubbelden roeden,
aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent & ordonn: dus d' voorsr   iii L vi Sch

Betaelt aen Hendrick Camp,
de somme van vier ponden te xl:
grooten t'pondt, over & in
voldoeninge van het maecken

[61r]
#camp

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
conditie, consent & ordonn: dus d'voorsr iiii L

Betaelt aen Joost Janse Blom, de
somme van vijff en dertich schellingen
munte deser rekeninge, over & in

[61v]
#blom



voldoeninge van het maecken
van de negen en twintigste
bestedinge, zijnde de Middelt
benoorden den ommeloop van
de Laer, beginnende aen Jan
Pietersloot westwaerts op,
tot aen de Kalversteech toe, lanck
omtrent twee hondert en 't zestich
enckelde roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens conditie, consent
ende ordonn: d'voorsr xxxv Sch

Aen den selven Blom betaelt
de  somme van twee ponden 
vijff schellingen te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge van 
het maecken van de dertigste 

[62r]
#blom

bestedinge zijnde den sloot 
langs de Gantelcade, beginn&
aen de Oude Cornse voorsluijs,
westwaerts op, tot het eijnde
van Brechtengeut, lanck 
omtrent twee hondert 't zestich 
enckelde roeden, aengenomen bij 
den hoop, volgens conditie, consent
ende ordonnantie, dus de voorsr iiL v Sch

Betaelt aen Jan Theunisse
Drossert, de somme van twee 
ponden acht schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 

[62v]
#drossaert

van het maecken van de 
een en dertigste bestedinge, 
is de kille loopende door den 
Boerenverdriet, van de 
verlaete Gantelcade 
aff, door het Oude Sluijsken 
ende de cade, tot aen het heulken 
uijtwaterende 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 omtrent 
twee hondert tachtich roeden, 
aengenomen bij den hoop, in
gevolge de conditie, consent
ende ordonnantie, daeromme

[63r]



alhier de voorsr ii L viii Sch 

Betaelt aen Gerrit Dircxse
Schalck, de somme
van vier ponden te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het
maecken van de twee
en dertigste, zijnde de 
laetste bestedinge, besta&
in het uijtsnijden & schoon-
maecken van de uijtwate-
ringe van de sluijsvliedt,
beginnende aen den Peerboomse
sluijs buijtendijcx, tot
aen de Mase toe, te
snijden en schoonmaecken tot
op den oude grondt, ter breette
van vier en twintich voeten

[63v]
#schalken

drijvens waeter, aengeno-
men bij den hoop, volgens
de conditie, consent ende
ordonnantie, weshalven
alhier de voorsr somme
van iiii L

va: somma van den uitgeeff
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[64r]

[vacat] [64v]

Anderen uitgeeff van
verscheijde saecken, volgens
ordonnantie ende quitantie.

Betaelt aen Theunis
Dielisse van Schoonderwoerdt,
de somme van twintich ponden
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
vier hondert geleverde
willige poten, tot vijff ponden
het hondert, de welcke in
t'laetste van april xvic: drie
en tachtich zijn gestoocken
ende geplant op de achtercade

[65r]
#schoonderwoerd

blijckt van dese ende 
verdere aengetogen

van den zeedijck van den [65v]
#van-oort



partijen bij ordonnantie 
ende quitancie, behalve
daer anders voor hooft
geteekent staet

voorsr polder, comt oversulx alhier
volgens ordonnantie van den
achtsen meij xvic: drie en 
tachtich, ende quitancie,
de voorsr somme van xx L

Betaelt aen Jan van 
Oort Timmerman, de
somme van negen ponden twaelf
schellingen te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
zijner declaratie van
verdiende arbeijtsloonen
aen ende ten behouve van den
Zuijdhollantsen Polder d' Anis:
xvic: een, twee, ende xvic: drie
en tachtich, aen de deuren
van de sluijs leggende in
Brechtengeut, derhalven
alhier, volgens declaratie,
ordonnantie van den vijftienden
junij xvic: drie en tachtich, &
quit: de voorsr ix L xii Sch

Betaelt aen Poulus Cornelisse
Smith, de somme van vijff
ponden twaelff schellingen, te xl:

[66r]
#smit

grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge zijner declaratie
van gelevert Iserwerck in
den jaere xvic: een en tachtich
aen de sluijs, leggende in
Wijffvlietsgath, daeromme
alhier bij declaratie, ordonn:
ende quitancie, dus de voorsr v L xii Sch

Betaelt aen Mathijs van
Balen, de somme van een en 
twintich ponden te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
zijner rekeninge van

[66v]
#van-balen

verscheijde wagevrachten,
ten behouve van den voorsr
polder in den jaere xvic: drie 
en tachtich, bij hem gedaen,
als bij de nevensgaende
rekeninge, ordonnantie

[67r]
#lense



van den elfden Feb: xvic: vier
en tachtich, ende quitancie,
dus de voorsr xxi L

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: vier en tachtich,
dus hier bij quitancie de
voorsr vi L vi Sch

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

[67v]
#walraven

als die bij Zuijden de Cornse
Gantel is leggende, over
sulx hier bij quitancie de
voorsr somme van x L

Aen de weduwe van Willem
Ottho Walraven, wonende
aen den Nieuwendijck, over
t'gene t'haeren huijse, tijde
deser rekeninge is verteert
zoo bij den bode, knecht, schippers
ende voerluijden, mitsgaders
eenige andere personen
daer mede het collegie te

[68r]
#walraven

bij kennisse van den
heeren gecommitts

doen, ende gebesoigneert
heeft gehadt, volgens gehoude
notitie, de somme van xcvi L ix Sch

Den rendant heeft op 
ordre, ende met kennisse 
van d'Ed: Heeren gecom-
mitteerdens betaelt, 
over verscheijde noodige 

[68v]



kleijnigheden, tijde deser 
rekeninge, volgens de 
nevensgaende notitie
de somme van xxiii L xix Sch

Betaelt aen Mattheus
van Nispen, als lantmeter,
over ende in voldoeninge 
zijner declaratie van vacatie
ende verschoth tijde deser 
rekeninge, ten dienste van 
desen polder gedaen, als bij 
declaratie, ordonnantie 
ende quitantie, dus hier
de somme van cix L xii Sch

Werden alhier gebracht 
de teercosten, bij d'Ed: Heeren
gecommitteerdens gedaen

[69r]
#van-nispen

ordinaris als 
in voorgaende 
rekeninge

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, met 
d'Ed: Mog: Heeren Com-
missarissen, van de reke-
ninge, als verscheijde 
particuliere ingelanden, 
de somme van lxxx L

Aen den voorn: conchergie 
van de Doele, voor dat dese 

[69v]
#raalhoff
#raalhoff

rekeninge aldaer is gedaen 
de somme van iii L iii Sch

Betaelt aen Corstiaen Verdoorn
de somme van negen en vijftich
ponden seventien schellingen
te xl:grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge zijner
declaratie van wagevrachten,
't zedert den achtienden april
xvic: drie en tachtich, tot den 
vijff en twintigsten maert
xvic: vier en tachtich incluijs,

[70r]
#verdoorn



ten dienste van desen polder
gedaen ende verdient, als
bij declaratie,ordonnantie,
ende quitancie, dus de voorsr lix L xvii Sch

Betaelt aen Oth Willemse
de somme van seven en dertich
ponden elff schellingen te
xl: grooten t'pondt, over & in
voldoenige zijner declaratie
als bode van de voorsr zuijdhollantsen
polder wegens dachgelden
ende verschoth van reijs &

[70v]
#walraven

teercosten, alles gedaen ende
verdient, 't zedert den ses
en twintigsten maert xvic: 
drie en tachtich, tot den twee
en twintigsten maert 1684.
incluijs, volgens de nevensgaende
declaratie ordonn: & quit:, dus
de voorsr xxxvii L xi Sch

Betaelt aen Cornelis Groene-
velt, de somme van achtien
ponden acht schellingen te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
zijner declaratie van wag[e]vrachten,
ende dienst met zijn lijff

[71r]
#groenevelt

't zedert den xiien April xvic: 
drie en tachtich, tot den xxen

Octob: daer aen volgende,
ten behouve van den voorsr
polder gedaen, ende dienst,
zulx bij de selve declaratie,
ordonnantie ende quitancie,
dus d'voorsr xviii L viii Sch

Betaelt aen Adriaen
Willemse Crillaerts, de
somme van negen ponden
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge zijner
rekeninge van wagevrachten

[71v]
#crillaerts

ten dienste van den zuijdhollantsen
polder, in den jaere xvic: drie
en tachtich gedaen, volgens
declaratie, ordonnantie &

[72r]



quitancie, dus de voorsr ix L

via: somma van uitgeeff

–  510 - 9 - 0 vc: x L ix Sch

[vacat] [72v]

Anderen uitgeeff van
tractementen ende verschoth,
van de heeren gecommittns, 
penningmeester, & bode.

De heer burgemeester
Arent Muijs van Holij,
in plaats van d'heer Burgemr

de Witt, Raedt & Rentmeester
Generael van zuijdhollandt,
als gecomitteerde van,
ende wegens d' Ed: Mog:
heeren raeden ende meesters
van de rekeningen der Domeijnen
van de heeren staeten van hollant

[73r]
#muijs-van-holij

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 rendt: betaelt, bedra-
gen, volgens declaratie en quit: viii L x Sch

d'Heer Bailliu Mr: Hendrick
van Nispen, over een jaer

[74r]
#muijs-van-holij
#van-nispen

tractement als gecommitt: 
tijde deser rekeninge, de 
somme van lxxx L

De reijscosten ende verschoth,
bij zijn Ed: tijde deser gedaen,
ende door den rendant betaelt, 
bedraegen volgens de nevensga&
declaratie ende quit: de somme van ix L xv Sch

[74v]
#van-nispen
#van-wevelinkhoven



d'Heer Johan van Wevelinchoven 
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, 
bedraegen, volgens de nevensga& 
declaratie ende quit: de somme van xi L xv Sch

Dirck Spruijt, comt als Penningmr:

[75r]
#van-wevelinkhoven
#spruijt

van den Zuijdhollantsen polder, 
voor zijnen ontfangh ende 
uitgeeff deser rekeninghe 
(in gevolge het provisioneel 
reglement) den twintigsten 
penningh van den ontfangh, 
tot de somme van ses duijsent 
ponden, ende van t'gene den 
ontfangh boven de ses duijsent 
ponden comt te bedraegen, 
den veertigsten penningh, 
bedraegende den voorsr geheelen 
ontfangh, fol: iii verso, de somme
van ses duijsent een hondert
vijff en t'zestich ponden xvi Sch, waer
van den twintigsten penningh
van ses duijsent ponden monteert
ter somme van drie hondert
ponden, te xl: grooten t'pondt,

[75v]

conform voorgaende
rekeninghe, ende
provisioneel reglement

ende den veertigsten penningh 
van de resterende een hondert 
vijff en t'zestich ponden sestien 
schellingen, vier ponden twee 
schellingen negen denier, te
saemen bedraegende de somme
van iiic: iiii L ii Sch ix D

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

[76r]
#spruijt



ordinaris als in 
voorgaende reke-
ninge

Betaelt aen Oth Willemse 
Walraven, over een jaer 
tractement, als bode 
van den voorsr polder, tijde 
deser rekeninge, de somme 
van vijftich ponden te xl: grooten
t'pondt, dus de voorsr l L

viia: S[umma] van den uijtgeeff

- 848 - 4 - 9 viiic: xlviii L iiii Sch ix D

[76v]
#walraven

transeat als in
voorgaende rekeninge

Anderen uijtgeeff van
het minuteren, grosseren,
ende doubleren deser rekeninge, 
t' appostilleren ende vergelijcken 
van dien, mitsgaders de noodige 
gerequireerde zegels tot 
de selve,

Comt over 't minuteren,
grossieren ende doubleren
deser rekeninge, groot
twee hondert seven en dertich bladren 
tot drie schellingen het bladt, 
als in voorgaende reke[ninge]
de somme van xxxv L xi Sch

[77r]

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

Comt voor t' appostilleren 
deser rekeninge, de
somme van taelff ponden
twaelff schellingen te xl: grooten
t'pondt, dus de voorsr xii L xii Sch

[77v]



Den Penningmeester 
voor het vergelijcken van
de appostillen op de doublen,
als in voorgaende rek[eningen] de somme 
van ix L ix Sch

Den rendant brengt alhier
de somme van veertien ponden 
twaelff schellingen te xl: grooten 
t'pondt, bij hem betaelt voor 
drie distincte cleijn zegels,
als een van dertien ponden 
vier schellingen ses denier, 
geappliceert tot een omslagh 

[78r]

van de rekeninge voor den 
rendant, ende twee ijder 
van dertien schellingen negen denier, 
d'eene tot de rekeninge van 
d'Ed: Mog: heeren van de rekeninge, 
ende d'ander tot de rekeninge 
voor het Gemeene Landt, 
dus d'voorsr xiiii L xii Sch

Comt alhier voor het 
inbinden deser rekeninge, 
met twee doublen van 
dien, ijder tot dertigh 
schellingen munte 

[78v]

deser rekeninge, oversulx
de somme van iiii L x Sch

viiia S[umma] van den uijtgeeff

lxxxviii L xi Sch

Somma Totalis van den uijtgeeff bedraegt 
- 6622 - 2 -2 1/2 vim: vic: xxii L ii Sch ii D ob.

Den ontfangh hier vooren fol: iii verso bedraegt
- 6165 - 16 - 0 vim: clxv L xvi Sch.

Vereffent, comt meerder uijtgegeven als ontfangen,
ende dienvolgende den rendant alhier te boven
de somme van vier hondert ses en vijftich ponden 
ses schellingen twee deniers obulus te xl: grooten
t'pondt

[79r]



- 456 - 6 -2 1/2 iiiic: lvi L vi Sch iii D ob.

Aldus gehoort, gerekent & gesloten
ten dagen, Jaere & plaetse, als int' hooft 
deser rekeninge staet geexpresseert. Ende 
was get: Adr: van Bosvelt, A. Muijs van Holij, 
Johan Hallincq, Henr. van Nispen, Jo. van 
Wevelinchoven, 
H. Kattenburch.

Gecollationeert jegens zijne 
principale, zijnde geschreven, geappostilleert
ende geteijkent als boven, & daer mede 
accorderende bevonden bij mij alse
penningmeester van den voorsr polder, 
op den xviien: april 1684.

D. Spruijt 

[79v]


