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Algemeen Rijksarchief
Grafelijkheidsrekenkamer
van HOLLAND
REKENINGEN
5155
1685
DIRCK SPRUIJTS
Zevenende 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 den rekeninge der Domeijnen
van de heeren Staten van Hollandt ende
Westvrieslandt, in t' bijwesen van de
gecommitteerdens, tot de directie
van de gemelte polder aengestelt,
mitsgaders de presente Ingelanden,
dese onderteijkent hebbende in
St: Joris Doelen binnen Dordrecht den
26e april 1686.

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 ontfang ende uijtgeeff,
bij den selven gehadt, ende
gedaen, over den Jaere xvic:
vijff en tachtich, gestelt in
ponden van veertich grooten,
schellingen ende deniers naer
advenant,

vie Rekeninck

Ontfanck,
Vervolgt wel den tjdt
van de laest voogaende
rekeninge

Ende eerstelijck van
hooge ommeslaegen, die alhier,
volgens de hercalculatie, door
den lantmeter Mattheus van
Nispen, gedaen in den jaere xvic:

[1r]

[1v]

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.
Zegge
Waer van in den jaere xvic:
Twee en Tachtich uijtgeputh
zijn, tot het maecken van den
doorgebroocken zeedijck, als
in de selve rekeninge fol: xlii
et ultra staet geexpresseert
Zoo dat nu alleen moeten
werden verantwoordt, in
gevolge de acte van Omslagh,
de resterende contribuerende
mergentalen, bedraegende noch

blijckt hier van bij
acte van Ommeslagh
in dato den 4e Maij
1685. bij de Camere
van de rekeninge
ende particuliere
ingelanden
geconsenteert.

Op den vierden Meij xvic:
vijff en tachtich, hebben
d'heeren gecommitteerdens
van den voorschreven polder,
naer het sluijten van den
gemeenlants rekeninge
van den jaere xvic: vier en
tachtich, (nevens de presente
ingelanden) ommegeslaegen
een somme van twee ponden
per merge, over den jaere
xvic vijff en tachtich, ten
laste van de respective heeren
Eijgenaeren, soo tot voldoeninge van het sloth van de
laetste voorsr gedaene reken:
als de voorvallende reparatie
ende onderhoudt van: zeedijck, mitsgaders 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 twee
duijsent vier hondert ses en
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[2r]

[2v]

t' sestich ponden ses schell: ses
denier, te xl: grooten t'pondt,
dus hier de voors somme
van
iim: iiiic: lxvi L vi Sch
vii D
ia Summa
per se..
wert wel gebracht
als in den text

[3r]

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

In gevolge de voorschreve
acte van omslagh van den
vierden meij xvic
vijff en tachtich, tot laste
van de respective bruijckers
ommegeslaegen twee
ponden per merge, tot
betalinge van de binnelantse noodsaeckelijckheden, bedraegende over
den geheelen zuijdhollantsen polder, groot
twaelff hondert drie en
[3v]
dertich mergen seven en t' negentich roeden landts, de
somme van twee duijsent
vier hondert ses en't zestich
ponden ses schellingen, ses
denier, te xl: grooten t'pondt,
die desen rendant alhier
mede voor ontfangh ten
vollen is verantwoordende,
sulx hier de voorsr:
iim iiiic lxvi L vi Sch v D
iia Summa
per se.
Summa Totalis van den geheelen Ontfangh
4932 - 13 - 0
[vacat]
[vacat]
Uitgeeff jegens den voorsr
ontfanck

iiiim: ixc: xxxii L xiii Sch
[4r]
[4v]
[5r]

Ende eerstelijck over
het sloth van de laetste gedaene
rekeninge van den jaere xvic:
vier en tachtich, met eenighe
verloopen intressen.

blijckt hier van
bij t' slot van de
voorgaende
rekeninge Ao 1684
fol: 86. hier op
naegesien ende
aldaer gedoodt

transeat, als
met kennisse
van de gecommitteerdens

Den rendant brengt alhier
de somme van vijff hondert
drie ent'negentich ponden
elff schellingen, ses denier
obulus, zijnde t'gene hij
bij slote van zijne voorgae:
rekeninge, gedaen op den
vierden Meij xvic: vijff en
tachtich te boven quam, &
t'gemeene landt aen den
selven schuldigh bleeff, blijckende bij de selve rekeninge
fol: lxxxvi. Dus hier de
voors
vc: xciii L xi Sch vi D
En over intresse, van den
voorsr vierden meij
xvic: vijff en tachtich, tot den
eersten septemb: daer aen
volgende, (zijnde den vervaldagh van den voorschreven
gemaeckten omslagh)
tegens vijff ten hondert
voor het verschoth van de
voorsr vijff hondert drie
ent' negentich ponden
elff schellingen ses denier
obulus, de somme van negen
ponden elff schellingen
ses denier te xl: grooten
t'pondt, dus de voorsr

[6v]

[6r]

ix L xi Sch vi D

ia S[omma] van den uijtgeeff
603 - 3 - 1/2
[vacat]
Anderen uitgeeff van
t' verhoogen van eenighe
bestedingen van de

vic iii L iii Sch ob.
[6v]
[7r]
#de-bot
#groenevelt

zeedijck, t' repareren
van de zeebraecken t' becrammen ende anders, den
zeedijck concernerende,
Betaelt aen Dirck
de Bodt, de somme van
een hondert seven ponden
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van de
eerste bestedinge beginn&
aen den Ouden Dijck bij Dirck
Groenevelt, en gaet tot den
eerste hoeck bij de pael
N: ii toe, lanck omtrent
acht en t'zeventich roeden, de
selve te maecken met vletaerde, binnen naer den
Ouden loop, een roede cruijns,
ter hoogte als het Oude
Peijl, ende een buijten
loop van twaelff voeten,
alles in gevolge de conditie,
ende besteck daer van zijnde,
bij hem aengenomen, om
ses en twintich schellingen
de roede, doch alsoo bevonden
wierdt, dat het selve te goed
coop was aengenomen, soo
is hem toegeleijt veertich
schell: de roede, opgenomen den
den xie: Julij xvic: vijff en tachtich
blijckt van dese &
daeromme alhier bij ordon:
verdere
ende quit:, de voorsr somme
aengetogen partijen bij
van
cvii L x
de conditie van
bestedingen
ordonnantie
ende quitancie

Betaelt aen Leendert
Hendrickse de somme van
een hondert drie ponden
thien schellingen te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninghe
van de tweede bestedinge
daer aen volgende, tot de
Pael N: 4 ter hoogte aenleggens
ende keure, in gevolge de
generale conditie ende
het Peijl, bij hem aengenomen

[7v]

[8r]
#leendert-hendriks

[8v]
#van-doveren

om een en veertigh schell: de
roede, lanck zijnde omtrent
vijftich roeden, en opgenomen
den elfden Julij 1685. Dus
bij ordonn: ende quit:, de voorsr:
somme van

ciii L xSch

Betaelt aen Bastiaen
van Douveren, de somme
van een hondert dertich
ponden eene schellingh
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninghe
van de derde bestedinge
daer aenvolgende, comt
tot de Pael N: 6: ter hoogte
aenleggens ende Keure,
in gevolge de generaele
conditie ende het Peijl
lanck omtrent een en vijftisch
roede, bij hem aengenomen om
een en vijtich schell: de roede,
en opgenomen den xi: Julij xvic:
vijff en tachtich, daeromme hier
bij ordonn: & quit: de voorsr cxxx L i Sch
Betaelt aen Willem van
Thiel voor reken: van Willem
van der Stelt, de somme van
twee ent'negentich ponden
veertien schellingen te xl:
grooten 't pondt, over & in
voldoeninge van de vierde
bestedinge daer aen volg&
tot de Pael N: 8 ter hoogte
aenleggens ende keure, in
gevolge de generale conditie
ende het Peijl, lanck omtrent
een en vijftich roeden ses voeten,
bij hem aengenomen om ses
en dertich schell: de roede,
opgenomen den elffden Julij
xvic: vijff en Tachtich, comt
oversulx alhier bij ordonn:
ende quit: de voorsr
xcii L xiiii Sch

Betaelt aen Dirck

[9r]

[9v]
#van-thiel
#van-der-stelt

[10r]

Hendrickse van Dijck, de
somme van eenhondert een
en vijftich ponden thien schell:
te xl: grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge van de
vijffde bestedinge daer aen
volgende, comt tot de Pael
N: 10 ter hoogte, aenleggens
ende keure, in gevolge de
conditie ende het peijl, lanck
omtrent vijftich roeden ses
voeten, bij hem aengenomen
om drie ponden de roede,
opgenomen den sesden
augusti xvic: vijff en
Tachtich, daeromme
alhier bij ordonnantie
ende quitancie de voorschreve somme van
cli L x Sch
Betaelt aen Hermen
Wets, de somme van een
hondert vijff en twintich
ponden veertien schellingen
te xl: grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge van de
sesde bestedinge daer
aenvolgende, comt tot de
Pael N: 12 ter hoogte, aenleggens ende keure, in
gevolghe de generaele
conditie ende het peijl,
lanck omtrent vier en
t'zestich roeden ses voeten,
bij hem aengenomen om
negen en dertich schell: de
roede, en opgenomen den
elffden Julij xvic: vijff en
Tachtich, zulx hier bij ordonn:
en quit: de voors:
cxxv L xiiii Sch
Betaelt aen Bastiaen
van Doveren, de somme
van vijff ent'negentich
ponden te xl: grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van de
sevende bestedinghe

#van-dijck

[10v]
#wets

[11r]
#van-doveren

[11v]

daer aenvolgende, comt
tot de Pael N: 14. ter
hoogte, aenleggens ende
keure, in gevolge de
generale conditie ende
het peijl, lanck omtrent
vijftich roeden, bij hem
aengenomen om acht
en dertich schellingen
de roede, opgenomen
den vierden augusti xvic: vijff
en tachtich, comt oversulx
alhier, volgens ordonnantie
ende quitancie, de voors:
somme van
xcv L

Betaelt aen Arien
Barende Groenevelt
de somme van een hondert
ses ebt'zeventich ponden
vijftien schellingen te xl:
grooten 't pondt, over &
in voldoeninge van de
achtste bestedinge daer
aenvolg&, comt tot de
Pael N: 16. ter hoogte,
aenleggens ende keure,
in gevolge de generale conditie ende het peijl, lanck
omtrent vijftich roeden ses
voeten, bij hem aengenomen
om drie ponden tien schell:
de roede, en opgenomen
den vierden augusti
xvic: vijff en tachtich,
daeromme alhier bij
ordonnantie ende quit:
de voorschreve somme
van
clxxvi L xv Sch
Betaelt aen Jan Hendricxse
van Ouwerkerck, de
somme van een hondert
vijff ent'zeventich ponden
10 schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninghe van de
negende bestedinge

[12r]
#groenevelt

[12v]
#ouwerkerk

[13r]

daer aenvolgende, comt
tot de Pael N: 18. ter hoogte,
aenleggens ende keure,
in gevolge de generaele
conditie ende het peijl,
lanck omtrent een
en vijftich roeden ses voeten,
bij hem aengenomen om
drie ponden acht schellingen
de roede, en opgenomen
den vierden augusti xvic:
vijff en tachtich, comt
oversulx alhier, bij
ordonnantie ende
quitancie, de voors:
somme van
clxxv L ii Sch

Betaelt aen Arien
Aertse Capitheijn, de somme
van een hondert twee en
twintich ponden acht
schellingen te xl: grooten
t' pondt, over & in voldoeninge van de thiende
bestedinge daer aenvolg&
comt tot de Pael N: 20,
ter hoogte, aenleggens
ende keure, in gevolge
de generale conditie ende
het Peijl, lanck omtrent
een en vijftich roeden, bij
hem aengenomen om
twee ponden acht schellingen de roede, en
opgenomen den vierden
Augusti xvic:vijff en
tachtich, daerom hier
bij ordonnantie ende
quitantie, de voorschreve
somme van
cxxii L viii Sch
Betaelt aen Cornelis
van der Stelt, de somme
van twee en t' negentich
ponden vijff schellingen
te xl: grooten t' pondt,
over ende in voldoeninge
van de elfde bestedinge

[13v]

[14r]
#van-der-stelt

daer aen volgende,
comt tot de pael N: 22.
ter hoogte, aenleggens
ende keure, in gevolge
de generaele conditie
ende het peijl, lanck
omtrent een ent'zestich
roeden ses voeten, bij
hem aengenomen
om derticht schellingen
de roede, en opgenomen
den vierden augusti xvic:
vijff en tachtich, daerom
hier bij ordonnantie
ende quitancie de
voorschreve somme
van

Betaelt aen Marcus
Cuijndertse Schouten, de
somme van acht en
t'zeventich ponden, te
xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
de twaelffde bestedinge
daer aenvolgende, beginnende even voor de tweede
sluijse van Bestebier, en
comt tot de Pael N: 24.
deselve doorgaens acht
duijmen te verhooge, en
ter hoogte, aenleggens,
ende keure in gevolge de
generale conditie ende
het peijl, lanck omtrent
twee en vijftich roeden,
aengenomen om dertich
schellingen de roede, en
opgenomen den xie Julij xvic:
vijff en tachtich, oversulx
bij ordonn: & quit: de voorsr:
Betaelt aen Joost Janse
Blom, de somme van
acht en veertich ponden
thien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van de

[14v]

xcii L v Sch

[15r]
#schouten

[15v]
#blom

lxxviii L

dertiende bestedinge
daer aenvolgende, comt tot
de pael N:26. ter hoogte,
aenleggens ende keure,
in gevolge de generaele
conditie & het peijl, lanck
omtrent acht en veertich
roeden ses voeten, bij hem
aengenomen om twintich
schellingen de roede, en opgenomen den elffden Julij xvic:
vijf en tachtich, dus hier
volgens ordonnantie ende
quitancie, de voorschreve
somme van
xlviii L x Sch
Betaelt aen Wouter
Ariense Teulinck, de
somme van negen en
dertich ponden twaelff
schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in
voldoeninge van de veertiende bestedingen daer
aenvolgende, begint aen
de pael N:27 en loopt tot
pael 28 deselve bestedinge doorgaens ses
duijmen te verhoogen
ter hoogte, aenleggens
ende keure, in gevolge
de generaele conditie &
het peijl, lanck omtrent
ses en dertich roeden bij hem
aengenomen om twee en
twintich schellingen de roede,
en opgenomen den elfden
julij xvic: vijf en tachtich,
comt daeromme bij ordonnantie ende quitancie
de voorsr
xxxix L xii Sch
Betaelt aen Willem
Joppen, de somme van twee
ent'zeventich ponden negen
schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van de

[16r]

[16v]
#teuling

[17r]
#joppen

vijftiende bestedinghe
daer aenvolgende, comt
tot de pael N:30. ter hoogte,
aenleggens ende keure,
in gevolge de generaele
conditie ende het peijll,
lanck omtrent drie en
t'zestich roeden, bij hem
aengenomen, om drie en
twintich schell: de roede, en
opgenomen den xiiiien: augusti 1685.
Dus bij ordonn: en quit: de voorsr

[17v]

jxxii L ix Sch
Betaelt aen Arie Gerritsz
Noteboom, de somme
van drie ent'zeventich
ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van de sestiende bestedinge
daer aenvolgende, comt
tot de pael N:31. Ter
hoogte, aenleggens ende
keure, in gevolge de
generaele conditie, ende
het peijl, lanck omtrent
ywee en vijftich roeden
ses voeten, bij hem aengenomen om acht en twintich
schell: de roe: en opgenomen den
vierden augusti xvic: vijff en
tachtich, comt derhalve alhier
bij ordonnantie, ende
quitancie, de voorschreve
somme van
lxxviii L x Sch
Betaelt aen Arien Aertsz
Capitheijn, de somme van
twee en vijftich ponden
thien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van de seventiende
bestedinge daer aen volgende,
comt tot de pael N:32.
ter hoogte, aenleggens
ende keure, in gevolge
de generaele conditie &

[18r]
#noteboom

[18v]
#capiteijn

[19r]

het peijl, lanck omtrent
seven en dertich roeden ses
voeten, bij hem aengenomen
om acht en dertich schellingen
de roede, en opgenomen den
achtsten augusti 1685, oversulx
alhier, bij ordon: & quit: de voorsr
lii L x Sch
Betaelt aen Gerrit
Sijmensz Lensvelt, de
somme van vijftien ponden
twaelff schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van de
achtiende bestedinghe
zijnde de laetste daer aen
volgende, de selve is begrepen tusschen de paelen
N:34. ende 35. in gevolge
de generale conditie ende
het peijl, lanck dertien
roeden, bij hem aengenomen
om vier en twintich schell:
de roede, en opgenomen den
twintigsten Novemb xvic:
vijff en tachtich, comt
derhalven alhier, volgens
ordonnantie ende quit:
de voorschreve somme
van
xv L xii Sch

Betaelt aen Dirck de
Bodt, ende Oth Willemse
de somme van vijff en veertich
ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van in den
jaere xvic: vijff en tachtich
aengenomen, ende drie
maelen gewijdt te hebben
de beplantinge ofte grienden
staende op de achter ende
haegcade, bij haer aengenomen om vijftien ponden
ijder reijs, opgenomen den
sesden Octob: xvic: vijff en
tachtich, comt daeromme

#lensvelt

[19v]

[20r]
#de-bot
#walrave

hier bij ordonnantie ende
quit: de voors: somme van

xlv L

Betaelt aen Claes Pietersz
Donckersloot, de somme van
eenhondert acht ponden, te
xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
bij hem aegenomen, &
in den jaere xvic: vijff en
tachtich droog gemaeckt
te hebben, de Peerboomsc sluijs
met het leggen, ende weder
removeren vanden
vingerlingh buijtendijcx,
opgenomen in gevolge de conditie
op den xvic: augusti 1685 oversulx
bij ordonnantie ende quit:
de voorschreve somme
van
cviii L

[20v]
#donkersloot

Betaelt aen Claes Pieterse
Donckersloot, de somme van
vijftien ponden elff schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge zijner
declaratie van reparatie
gedaen in den jaere xvic:
vijff en tachtich, ten behouve
van desen polder aeneenige
houltien en sluijse, dus bij
declaratie, ordonnantie
ende quit: de voorsr
xvi L xi Sch

[21r]
#donkersloot
#de-bot

Betaelt aen Dirck de Bodt
de somme van t'zestich
ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van verheelt te hebben
alle de zeebraecken, die
in den jaere xvic: vijff
en tachtich in den voorsr:
polder gevallen zijn,
beginnende buijtendijcx
van de Peerboomse
sluijs, tot de verste
zeebraecken toe, die alle

[21v]

volset te hebben, met goede
taeije aerde buijten uijt
het gorsch gehaelt, en
alles wel geschaapt onder
de lijn opgelevert te hebben,
bij hem aengenomen om
t'zestien ponden oversulx
comt hier, bij ordonnantie
ende quitancie, de voorsr:
somme van
lx L
Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, de somme
van vijftien ponden vijftiende
schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van het maecken
van vijff en dertixh roeden
sloots van seven putse voeten
wijdt, drie voeten in den bodem
ende vier voeten diep leggende
omtrent de achtercade
van den voorschreven polder
tot beplantinge van een
acker, bij hem aengenomen
om negen schellingen
de roede, alles in gevolge
de generaele conditie van
bestedinge opgenomen
den xxe: Martii xvic: ses
en tachtich, daerom bij ordon:
en quit: de voorsr
xv L xv Sch
Betaelt aen Huijbrecht Aertsz
Prins, de somme van acht en
veertich ponden eene schell:
te xl: grooten t'pondt over
ende in voldoeninge van
het maecken van seven
en dertich roeden ses voeten
sloots van seven putse
voeten wijdt, drie voeten
in den bodem, ende vier
voeten diep leggende omtrent de achtercade van den
voorsr: polder, en gaet zuijdwts:
aen nae de laveij-boom, tot
bplantinge van een acker,

[22r]
#vinck

[22v]
#prins

[23r]

bij hem aengenomen om
seven schell: ses denier de roe:
en opgenomen den twintigsten
Martii xvic: ses en tachtich, alles
in gevolge de generaele
conditie daer van zijnde,
oversulx comt hier bij
ordonnantie ende quit:
de voorsr somme van

xiiii L 1 Sch

Betaelt aen Arien Cornelisz
Ouwerkerck, de somme
van dertien ponden twaelff
schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van het maecken
van xxxiiii roe: sloots van ses
putse voeten wijdt, drie voeten
in den bodem, ende vier voeten
diep, leggende omtrent de
achtercade van den voors
polder, tot beplantinge
van een acker bij hem
aengenomen om acht
schellingen de roede, ende
opgenomen den twintighsten
Martii xvic: ses en tachtich,
sulx hier bij ordonn:, & quit:
d'&se
xiii L xii Sch
Betaelt aen Bastiaen
Aertsz, de somme van dertien
ponden twee schellingen
ses denier te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van vijff
en dertich roeden sloots
van seven putse voeten
wijdt, drie voeten in den
bodem, ende vier voeten
diep, leggende omtrent de
achtercade van de voors polder,
tot beplantinge van een
acker bij hem aengenomen
om seven schellingen ses denier
de roe:, ende opgenomen de xxe:
Martii 1686 Dus bij ordonn:,
ende quit: de voorsr
xiii L ii Sch vi D

[23v]
#ouwerkerk

[24r]
#bastiaen-aerts

[24v]
#st-maertensdijck

Betaelt aen Pieter van
Ste: Maertensdijck de somme
van veertich ponden vijff
schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van acht en dertich
roeden sloots van seven
putse voeten wijdt, drie
voeten in den bodem, ende
vier voeten diep, leggende
binnen de beplante cade
van den voors: polder, tot
maeckinge van eenen binnen
acker, bij hem aengenomen
om seven schell: ses denier de
roe:, en opgenomen den twintigsten
Martii xvic: ses en tachtich,
daerom comt alhier volgens
ordonn:, & quit: de voorsr: xiiii L v Sch

Betaelt aen Huijbert
Ariens Prins, de somme
van veertien ponden
vijff schellingen te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninghe
van het maecken van
acht en dertich roeden
sloots, van seven putse voeten
wijdt, drie voeten in den
bodem, ende vier voeten
diep, leggende binnen de
beplante cade van den
voors: polder, tot mackinge
van een binnenacker, bij
hem aengenomen om seven
schell: ses denier de roe:, ende o
pgenomen den xxe: Martii xvic:
ses en tachtich, comt derhalven
alhier bij ordonnantie &
quitancie de voorsr:
xiiii L v Sch
Betaelt aen Lambert
Willemszn van Os, de somme
van thien ponden seventien

[25r]

[25v]
#prins

[26r]
#van-os

schellingen ses denier, te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninghe van het
maecken van negen en
twintich roeden sloots
van zeven putse voeten
wijdt, drie voeten in den bodem
ende vier voeten diep,
leggende binnen de beplante
cade van den voors: polder,
tot maeckinge van een
binnenacker, bij hem aengenomen om seven schell: ses
denier de roede, & opgenomen
den twintigsten Martii
xvic: ses en tachtich, dus bij ordon:
en quit: de voorsr:
x L xvii Sch vi D
Betaelt aen Pieter van
Ste: Maertensdijck, de somme
van dertien ponden twee schell:
ses denier, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van seven
en dertich roeden ses voeten
sloots, van drie voeten diep
en twaelff voeten breette,
leggende binnen de beplante
cade van den voors: polder,
tot maeckinge van een
binnenacker, bij hem aengenomen om seven schell:
de roede, alles in gevolge
de conditie daer van zijnde,
en opgenomen den twintigsten
Martii xvic: ses en tachtich,
comt oversulx, volgens
ordonnantie ende quit:
de voorschreve somme
van
xiii L ii Sch vi D

Betaelt aen Oth Willemse,
de somme van seventien
ponden sestien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van gerepareert te hebben
den binnenacker, ende

[26v]
#st-maertensdijck

[27r]

[27v]
#walraven

deselve gebracht te hebben
in de oude keure, bij hem
aengenomen in gevolge
de generale conditie,
tegens vier schellingen
de roede, lanck zijnde
negen en tachtich roeden
comt daeromme alhier,
bij ordonnantie ende
quitancie de voorsr: somme
van
xvii L xvi Sch

Betaelt aen Oth Willemse,
mede voor rekeninge
van Dirck de Bodt, de
somme van eenhondert
ses en veertich ponden
veertien schellingen te
xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninghe
van het maecken van eenen
sloot, binnen de sloot van
de achterkade, van seven
voeten wijdt, diep onder
t'meij-veldt drie voeten,
ende in den bodem vier
voeten, de aerde te smacke
nae de buijtencant tot maekinge van een cade, verders in
gevolge de generale conditie
daer van zijnde, lanck
drie hondert ses en twintich
roeden, bij henlieden aengenomen, tot negen schell: de
roede, comt hier bij ordon:
ende quit: de voorsr
cxlvi L xiiii Sch
Betaelt aen Hendrick &
Jan Groene, de somme van
twee hondert ses en vijftich
ponden vijff schellingen ses
denier te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
't maecken & onderhouden van de
eerste bestedinge cramwerck
beginnende van de Peerboomse sluijs aff, en
gaet vorder aen tot de

[28r]
#walraven
#de-bot

[28v]
#groen
#groen

[29r]

Laveij-boom toe, ter lengte
van twee hondert een
roede, te bespreijen den
dijck met goet riet,
ten minsten twee vingeren
dick, ende daer den dijck
oneffen is, zal den aennemer derselven moeten
effenen, alvorens de madt
te leggen, wel onder de lijn
ende voorts volgens de conditie
daer van zijnde, bij henlieden
aengenomen om seventien
schell: de schaft, off viercante
roede, als bij bestecke,
ordonnantie vande sestienden
april xvic: ses en tachtich &
quitancie, staende op dese
ende twee volgende posten,
dus de voorsr
iic: lvi L v Sch vi D
Betaelt aen Huijbert
Ariensz Prins, de somme van
twee hondert een ent'zeventich
ponden seven schellingen te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het
maecken ende onderhouden
van de tweede bestedinge
cramwerck daer aenvolg&
comt to bij het hecket toe,
staende op / off bij de cromte
van den dijck, ter lengte
van twee hondert een
roede, op conditie als voren,
aengenomen om achtien
schell: & viercante roede,
in gevolge 't besteck, ordon:
ende quit:. Dus de voorsr
iic: lxxi L vii Sch vi D
Betaelt aen Dirck Woutersz
de Bodt, de somme van
vijff hondert twee en
tachtich ponden te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninghe
van 't maecken ende
onderhouden van de derde

[29v]
#prins

[30r]

[30v]
#de-bot

bestedinge cramwerck daer aenvolgende, comen bij nae
tot de Cornse Sluijs toe,
te samen lanck vier
hondert dertich roeden
bij hem aengenomen de
viercante roe: om achtien
schell:, volgens besteck, ordon:
ende quit:. de voorsr somme
van
vc: lxxxii L

Betaelt aen verscheijde
personen, de somme van
drie hondert twee en
dertich ponden seven
schellingen drie denier
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van leveren, corten ende
steecken van poten, ten
behouve van den Zuijdhollanschen Polder in
t'voorjaer xvic: ses en
tachtich, op de achter ende
haegcadens, alles volgens
specificatie, ordonnantie
van den sestienden april
xvic: ses en tachtich,
ende quitancie
daeromme alhier de
voorschreve somme van

[31r]

[31v]
c: x

iii xxxii L vii Sch

iia: S[umma] van den uijtgeeff
- 3696 - 3 - 3 iiim: vic: xcvi L iii Sch 3 D
[vacat]
[vacat]
Anderen uitgeeff van
verscheijde binnenlantse
noodsaeckelijckheden.
Betaelt aen Dirck de
Bodt, de somme van vijftien
ponden vier schellingen
te xl: grooten 't pondt, over
ende in voldoeninghe van

[32r]
[32v]
[33r]
#de-bot
#claijpole

blijckt van dese
& volgende aengetogen partijen, bij
ordonnantie ende
quitancie

het opschieten & maecken
van een slootje, langs
de cant van den bermsloot, van de Peerboomse
sluijs, tot de Damsteech
van den Heere Cladijpool
wijdt vier ende eenhalve
voet, twee ende eenhalve
voet in den bodem, ende
drie voeten diep, lanck ses
ent'zeventich roeden, tot
vier schellingen de roede,
opgenomen den vierden augusti
xvic: vijff en tachtich, dus
hier bij ordonnantie, ende
quitancie de voorsr
xv L iiii Sch
Betaelt aen Claes
Piersz Donckersloot
de somme van veertich
ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van bij
hem aengenomen ende
in den jaere xvic: vijff en
tachtich gemaeckt te
hebben een schuttinghe
met een bequame
schuijff in den bermsloot
bij westen den Peerboomse
sluijs, voor het landeken
dat den heere Claeijpool
is bruijckende, opgenomen
in gevolge de conditie, op den
vijftienden augusti xvic:
vijff en tachtich comt
oversulx alhier, bij ordonn:
ende quitancie, de voorsr
somme van

Aen den selven Donckersloot
de somme van twintich
ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van een
decksel gemaeckt te
hebben op het geultje, dat
op Peer aerden Gath

[33v]
#donkersloot

[34r]
#claijpole

xl L

[34v]
#donkersloot

leijt, van eijcke plancken
ses uijt de voet, lanck
twintich voeten, breet
vijff voeten, en wel dicht
aen malckandere, gestreken
en op de regels met spijckers
van vijff duijm gespijkert,
op de selve een decksel
gelevert en gemaeckt ter
lengte van thien voeten
ende breedt als het voors:
geultje, bij hem aengenomen
om twintich ponden, comt
daeromme alhier bij ordon:
ende quit: de voorschreve
somme van

[35r]

xx L

iiia: S[umma] van den Uijtgeeff
75 - 4 - 0
[vacat]
[vacat]
[vacat]
Anderen uitgeeff van
het schoonmaecken van den
gemeenlants wateringen,
zoo van creecken, killen,
berm, ban en wegslooten,
alle gelegen in den zuijdhollantsen polder, besteedt
ende gemaeckt in t' voorjaer xvic vijff en tachtich;

blijckt bij de
conditievande
bestedinge
ende ordonnantie
vande
gecommitteerdens,
soo van dese, als de
&dere aengetogen
partijen

Betaelt aen Dirck
Geerwijnsz, de somme
van negen ponden te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninghe van
het maecken van de
eerste bestedinge, zijnde
den bermsloot beginn&
aen den Dussensen Dijck,
tot aen den hoeck van den
Nieuwen dijck, bij het
staeckje van Wevelinckhoven lanck omtrent
vier hondert veertich

lxxv L iiii Sch
[35v]
[36r]
[36v]
[37r]
#geelewijns

[37v]
#van-wevelinkhoven

roeden, aengenomen in
gevolge de conditie ende
besteck daer van zijnde,
dato thienden junij 1685.
ordon: van den 16e: april 1686.
ende consent, slaende op dese
ende een en dertich volgende
posten, weshalven alhier
de voorschreve somme
van
ix L
Betaelt aen Lambert
Dielisz Goethart, de somme
van negen ponden te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het
maecken van de tweede
bestedinge daer aenvolg&,
comt tot de Peerboomse Sluijs
toe, lanck omtrent vier
hondert roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
besteck, ordonnantie
ende consent, de voorsr:
somme van
Betaelt aen Lambert
Pieterse, de somme van
elff ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van het maecken
van de derde bestedinge,
van de voorn: Peerboomse
sluijs aff, tot aen de
verlengde Nieuwe Stege
toe, lanck omtrent
vijff hondert roeden, bij
den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie
de voorsr
Betaelt aen Joost
Pieterse Bol, de somme
van elff ponden te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninghe van het
maecken van de

[38r]
#goedhart

[38v]
#lambert-peters

ix L

[39r]
#boll

ix L

vierde bestedinge, beginnende aen de voornoemde
Nieuwe Steech, en comt
tot de Zuijdelijckste Sluijs,
op de Cornse Gantel toe,
lanck omtrent vijff hondert
roeden, aengenomen bij den
hoop volgens besteck, consent
ende ordonnantie de voorsr
Betaelt aen Joost Jansz
Blom, de somme van elff
ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
vijffde bestedinge daer
aenvolgende, beginnende
van de Cornse-sluijs aff,
tot de Emmichovense sluijs
toe, lanck omtrent twee
hondert tachtich roeden aengenomen bij den hoop, volgens
besteck, consent & ordon:
de voorsr
Betaelt aen Joost Jansse
Blom, de somme van
dertien ponden 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 drie
hondert roeden bij den hoop
volgens conditie, consent
ende ordonn: de voorsr
Betaelt aen Aert Pieterse
Groenenbergh, de somme
van veertien ponden te
xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
sevende bestedinghe,
beginnende aende voorgaen:
is den Bermsloot loopende

[39v]
#blom

xi L

[40r]
#blom

xi L

[40v]
#groenevelt
#groeneberg

xiii L

[41r]
#de-bruijn
#vos [gijsbert]

langs den Bleeckwaerdt,
ende Gijsbert, tot aen de
Oude Cornse Voor-sluijs,
off het huijs van de Bruijn
toe, lanck omtrent drie
hondert roeden, bij den hoop,
volgens conditie consent &
ordon: & de voorsr somme van
Betaelt aen Gijsbert
de somme van vijftien ponden
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van
de achtste bestedinghe
daer aenvolgende, beginnende aen de voornoemde
voor-sluijs, en loopt langs
de Gantelcade, tot aen
den Ouden Dussensen
dijck, lanck bij nae ses
hondert roeden, aengenomen bij den hoop, in
gevolge de conditie ende
besteck, consent & ordon:
oversulx alhier de voorsr
somme van

Betaelt aen Gijsbert
Ariens Vos, de somme
van negen en twintich
ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van
de negende bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de sloot genaemt Jan
Pieterssloot, beginn&
aen de voorn: Gantelcade, en loopende langs
den Ouden Dussensen Dijck,
tot aen: Nieuwe-Stege achter
Jan van Couwen, lanck
omtrent vijff hondert
vijff en dertich roeden,
aengenomen bij den
hoop volgens conditie,

xiiii L

[41v]

xv L

[42r]
#vos
#van-couwen

[42v]
#rijke

consent ende ordonnantie,
de voorsr
Betaelt aen Willem
Rijcken, de somme van
veertien ponden te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge van het maecken
van de thiende bestedinge
daer aenvolgende zijnde
de wegh slooten wederzijts
de Nieuwe Steech, van
den Ouden Dijck voorsr
aff, tot de Pleune,
off Kerck-stege toe,
de selve Pleune stege
van de Nieuwe-Stech
aff, tot t' Oude-Straetje
toe daerinne zal wesen
begrepen, te saemen
lanck omtrent drie
hondert dubbelde roe:,
bij den hoop aengenomen
in gevolge de conditie,
ordonnantie & consent
als vooren, comt daeromme
alhier de voorschreve
somme van
Betaelt aen Willem
Dingemansse, de somme
van dertien ponden te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken van de
elffde bestedinge daer aen
volgende, zijnde de
slooten weerzijts de
Nieuwe-Stege, van de
voornoemde Pleune
stege aff, tot de Cortveltse
Stege toe bij de Heul aldaer,
lanck omtrent drie
hondert vijff en 't zestich
roeden, bij den hoop aengenomen als bij conditie
consent ende ordonnantie,
de voorsr

xxix L x Sch

[43r]

xiiii L

[43v]
#dingemans

[44r]
#lambert-peters

xiii L

Betaelt aen Lambert Pieterse
de somme van elff ponden
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken van de
eerste helft van de twaelfde
bestedinge daer aen
volgende, begint aen de
voorn: Cortveltse stege,
en gaende ten eijnde
uijt, tot 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
ingevolge de conditie &
besteck, consent ende
ordonn: de voorsr
xi L

Betaelt aen Arie Gerritse
Noteman, de somme van
twaelff ponden te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
van het maecken van de
dertiende bestedinghe
zijnde de volg& helft, en comt
tot den dijck toe, lanck als
vooren bij den hoop volgens
conditie, consent ende
odonnantie, de voorsr
xii L
Betaelt aen Gijsbert
Ariens Jalos?, de somme
van twaelff ponden te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het
maecken van de veertiende
bestedinge, zijnde de slooten
weerzijts de Voogdwerfse
Stege, vanden zeedijck tot de
Nieuwe stege, lanck omtrent
twee hondert dubbelde roe: bij den
hoop volgens conditie, consent
& ordonn: de voorsr
xii L

[44v]

[45r]
#noteman

[45v]
#jalos?
#arien-dirks

Betaelt aen Arien Dircxsz
de somme van elff ponden
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van het
maecken van de vijftiende
bestedinge, zijnde de
Cortveltse stege ten weder
zijde, van t' Oude Straetjen
aff, tot de Nieuwe Stege toe,
lanck omtrent iic: xl: roede
bij den hoop volgens conditie,
consent & ordon: de voorsr xi L
Betaelt aen Jan
Aertse Mulder, de
somme van negen
ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de sestiende
bestedinghe daer
aenvolgende, zijnde
t' schoonmaecken van
t'geheele Peerbooms
gath, van de Nieuwe
stege aff tot de
Peerboomse sluijs
toe, lanck omtrent
drie hondert vijftich
roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie, ordonnantie
ende consent, de
voorsr
ix L x Sch
Betaelt aen den selven
Mulder, de somme van
veertien ponden, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken vande seventiende
bestedinghe, zijnde den
Bansloot, loopende door
den geheelen Peerboom
ende Langewerff, van het

[46r]

[46v]
#mulder

[47r]
#mulder

[47v]
#mulder

Peerboomsegath aff,
tot Wijtvlietsgath aenden
zeedijck toe, lanck
omtrent vier hondert
en veertich roe: aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
ordon: & consent, de voorsr
Betaelt aen Jan Aerts
Mulder, de somme van
vier ent'negentich ponden
over ende in voldoeninge
van het maecken vande achtiende
bestedinge, zijnde de wegslooten
wederzijts het Oude Straetje,
beginnende aen den Dussensen
dijck, tot den westersen
sloot van den Langen Camp,
lanck omtrent drie hondert
dubbelde roeden, dese, ende
volgende twee bestedingen
te maecken tien voeten wijdt,
en vijff voeten in den bodem,
de aerde daer uijt comende
te smacken, en tonnerondt
te vereffenen op de stege,
en dat op twee voeten laeger
als het jegenwoordigg gepeijlde
waeter. Doch alsoo den aennemer
de voors: bestedinge in zijn
keure niet hadde gemaeckt,
soo is den rendt: geordonneert
daer van alsnoch geen
betalinge te doen, maer
de selve alhier te brengen
voor
Betaelt aen Aelbert
Dircxzn Greijn, de somme van
------------ over ende in
voldoeninge van het maecken
van de negentiende bestedinge
daer aenvolg&, comt tot de
Nieuwe Cortveltse Stege
toe, lanck omtrent twee
hondert 't zestich dubbelde
roeden, doch alsoo den
aennemer de voorschreve

xiiii L

[48r]

[48v]
#greijn

memorie

[49r]
#de-loij

bestedinge in zijn keure
niet en hadde gemaeckt,
soo is den rendt: geordonneert
daer van alsnoch geen
betaelinge te doen, maer
de selve alhier te brengen voor
memorie
Betaelt aen Aert Urias
Dolo, de somme van ----------over & in voldoeninge van
het maecken vande 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, off wel bij den westersen
sloot van den kleijnen Brasser,
lanck omtrent hondert tachtich
dubbelde roeden, te maecken
als op de agtiende bestedinge,
doch alsoo den Aennemer de voors:
bestedinge in zijn keure niet
en hadde gebracht, soo is den
rendant geordon: daer van
als noch geen betalinge te doen,
maer de selve alhier te brengen voor memorie
Betaelt aen Hendrick
Dingemanse Spaendonck
de somme van negen en
t'zeventich 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
ses dubbelde roeden,
aengenomen op conditie
als de achtiende bestedinge,
ordonnantie ende consent,
daeromme alhier de

[49v]
#spaandonk

[50r]

voorsr

lxxix L

Betaelt aen Cornelis
Camp, de somme van
seven en twintich ponden
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
twee en twintigste bestedinge, zijnde de slooten
weersijts de Nieuwe
Cortveltse Stege, van
't oude-Straetje aff, tot aen
de brugge, gelegen over
Brechtengeut, lanck
omtrent twee hondert
sestien dubbelde roeden,
aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie &
besteck, ordonnantie ende
consent, daeromme
hier de voorsr
Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme van
twaelff ponden te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninghe
van het maecken van
de drie en twintigste
bestedinge daer aenvolg&
zijnde de slooten weerzijts
de selve stege, van Brechtengeut aff, tot de Cornsegantel cade toe, lanck
omtrent hondert veertich
dubbelde roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens besteck,
ordonnantie ende consent
de voorsr
Betaelt aen Hendrick
Dingemanse Spaendonck,
de somme van twee en
twintich ponden, te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het

[50v]
#camp

xxvii L

[51r]
#noteboom

[51v]
#spaandonk

xii L

maecken van de vier en
twintigste bestedinge,
zijnde de kille ofte uijtwateringe, genaemt Hillekens
gath, beginnende aen
t' oude Straetje, en gaende
tot de Zuijdelijckste sluijs,
op de Cornsegantel gelegen,
hier mede onder begrepen de uijtwateringe
buijtens-dijcx, tot in de
Gantel toe, lanck omtrent
vier hondert dertich roeden,
aengenomen bij den hoop,
als bij conditie ende besteck,
ordonnantie ende consent,
de voorschreve somme
van
xxii L

[52r]

Betaelt aen Hendrick
Hendricxse Camp, de somme
van sestien ponden, te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het
maecken van de vijff
en twintigste bestedinge
zijnde de Middelt, van
t' Laerdijckje aff, ende
vervolgens tot aen den
Westersen sloot van Brechten
veertich mergen toe, lanck
omtrent drie hondert t'zestich
roeden, aengenomen bij den
hoop, in gevolge de conditie
ende consent, dus de voorsr xvi L

[52v]
#camp

Betaelt aen Bastiaen
Bastiaense Koeckoeck,
de somme van elff ponden
thien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge van het maecken
van de ses en twintigste
bestedinge daer
aenvolgende, zijnde de
kille genaemt Brechtengeut, beginnende van
den Westersen sloot van

[53r]
#koeckoeck

Brechten veertich mergen
aff, tot aen 't eijnde van
Hillekens gath, door de
Cortveltse stege, lanck
omtrent drie hondert achtien
roeden, aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie &
besteck, ordonnantie
ende consent, daeromme
hier de voorsr
xi L x Sch
Betaelt aen Gerrit Sijmense
Lensvelt, over & in voldoeninge van het maecken
van de seven en twintigste
bestedinge daer aenvolg&,
zijnde de slooten weerzijts en
de Kalversteech, beginnende
aen den Oude Dussensen dijck,
tot bij den Oostersloot van Baeijenpoel, lanck omtrent drie
hondert vijftien dubbelde
roeden, te maecken als de
achtiende bestedinge.
Doch alsoo den Aennemer
de voorsr bestedinge in zijn
keure niet en hadde gemaeckt,
soo is de rendant geordonneert
daer van als noch geen betalinge
te doen, maer de selve alhier
te brengen, voor
memorie
Betaelt aen Willem
Joppen, de somme van
dertienponden te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het
maecken van de acht en
twintigste bestedinge
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 bij den hoop volgens conditie
consent ende ordonnantie
de voorsr
xiii L

[53v]
#lensvelt

[54r]
#joppen

[54v]

Betaelt aen Arien
Cornelis van Ouwerkerck
de somme van dertien
ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over & in voldoeninge
van het maecken van de
negen en twintigste bestedinge daer aenvolg&
zijnde de Middelt, gelegen
beneden den ommeloop van
de Laer, beginnende
aen Jan Pieterssloot
westwaerts op, tot aen de
Kalversteech toe, lanck
omtrent twee hondert en
t'zestich roe: aengenomen
bij den hoop, in gevolge de conditie,
ende besteck, ordonnantie
ende consent, oversulx
hier de voorsr somme
van
xiii L x Sch
Betaelt aen Arien
Pieterse Groenenbergh,
de somme van elff ponden
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken van de dertigste
bestedinge, zijnde de
sloot langs de Gantelcade,
beginnende aen de
Oude Cornse voorsluijs
westwaerts op, tot het
eijnde van de Brechtengeut, lanck omtrent
twee hondert t'zestich
roeden, aengenomen bij den
hoop, als bij conditie, ordon:
ende consent, de voorsr
xi L
Betaelt aen Cornelis Camp,
de somme van thien ponden
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken van de

[55r]
#ouwerkerk

[55v]
#groeneberg

[56r]
#camp

een en dertigste bestedinge
daer aenvolgende, is de
kille loopende door den
Boerenverdriet, van de
verlaete Gantelcade
aff, door het Oude Sluijsken
ende de cade, tot aen t'Heulken
uijtwaterendeop de
Cornse Gantel, en van
daer, langs de cade van
den Boerenverdriet westwaerts op, tot in den bermsloot van de Nieuwen-dijck,
te samen lanck omtrent
twee hondert en tachtich
roeden, aengenomen
bij den hoop, zulx bij conditie,
ende besteck, ordonn:
ende consent, de voorsr
somme van
xL
Betaelt aen Aert
Bastiaense t'Kindt, de
somme van vijff ponden
te xl: grooten t'pondt,
overende in voldoeninge
vanhet maecken van de
twee en dertigste, zijnde
de laetste bestedinge, daer
aenvolgende, bestaende in
het uijtsnijden & schoonmaecke
van de uijtwateringhe van
de sluijsvliedt, beginnende
aen de Peerboomse sluijs,
buijtendijcx, tot aen de Maese
toe, te snijden en schoonte maecken
tot op den ouden grondt, ter
breette van vier en twintich
voeten drijvens water,
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie & besteck,
ordonnantie ende consent
dus de voorsr
vL

[56v]

[57r]
#'t-kint

[57v]

iiiia: S[omma] van uijtgeeff
439 - 0 - 0.
Anderen Uitgeeff van

iiiic xxxix L
[58r]

#vinck

het schoonmaecken van den
gemeenlandtse wateringen,
zoo van creecken, killen, berm
ende wegslooten, besteedt,
ende gemaeckt in het Nae Jaer
xvic: vijff en tachtich.

blijckt hier
van als folio
37 &so.

Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, de somme
van achtien ponden, te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het
maecken van de eerste
bestedinge, zijnde den
bermsloot, beginnende
van den Dussensen dijck,
tot aen den hoeck van den
Nieuwen dijck, bij het
staeckje van Wevelichoven,
lanck omtrent vier
hondert veertich roeden,
aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie van
bestedinge, dato sesden
Octob: xvic: vijff ende tachtich,
consent ende ordonnantie
van den sestienden april xvic:
ses en tachtich, slaende
op dese, ende een en dertich
volgende posten, daeromme
hier de voorschreve somme
van

Betaelt aen Thonis Willemse
Roubosch, de somme van
sestien ponden te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
van het maecken van de
tweede bestedinge, comt
tot de Peerboomse sluijs
toe, lanck omtrent vier
hondert roeden, bij den hoop,
volgens conditie, consent ende
ordonnantie, de voorsr
Betaelt aen Dirck Wouterse
de Bodt, de somme van

[58v]
#van-wevelinkhoven

xviii L

[59r]
#roubos

xvi L

[59v]

twintich ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende 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, bij den hoop
volgens conditie, consent &
ordonnantie de voorsr
xx L
Betaelt aen den selven
de Bodt, de somme van
ses en twintich ponden te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
van de vierde bestedinghe,
daer aenvolgend&, beginnende
aen de voorn: Nieuwe Stege,
comt tot de zuijdelijckste
sluijs op de Cornse Gantel
toe, lanck omtrent vijff
hondert vijftien roe:, bij den hoop
volgens conditie, consent &
ordonn: de voorsr
xxvi L
Betaelt aen Theunisse
Cornelisse Drossert, de somme
van negen ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van het maecken
van de vijffde bestedinge
daer aenvolgende, beginn&
van de Cornse Sluijs aff, tot de
Emmichovense sluijs toe, lanck
omtrent twee hondert tachtich
roeden bij den hoop volgens conditie
consent & ordonnantie,
de voorsr
ix L
Betaelt aen Hendrick
Teunisse Sacht, de somme van
acht ponden tien schell:,
te xl: grooten t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken
van de sesde bestedinge daer
aenvolgende, comt tot den

#de-bot
#de-bot

[60r]

[60v]
#drossaert

[61r]
#sagt
#groenevelt
#drossaert

Oude dijck bij Dirck Groenevelt
toe, lanck omtrent drie hondert roe:,
bij den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonn: de
voorsr
viii L x Sch
Betaelt aen Theunis
Cornelis Drossert, de somme
van seven ponden tien
schellingen te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken van de sevende
bestedinge, daer aenvolgende, beginnende
aen de voorgaende, is
den bermsloot, loopende
langs den Bleeckwaerdt
ende Gijsbert, tot aen de
Oude Cornse voor-sluijs,
ofte het huijs van de Bruijn
toe, lanck omtrent drie
hondert roeden, aengenomen bij den hoop, in gevolge
de conditie ende besteck,
consent ende ordonnantie
alhier uijtgetogen de voorsr
somme van
vii L x Sch
Betaelt aen Piter Janse
Baes, de somme van sestien
ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het maecken
van de achtste bestedinge
daer aen volgende,
beginnende aen de voorn:
voorsluijs, en loopt langs
de Gantelcade tot aen de Ouden
Dussensen dijck, lanck
bij nae ses hondert roeden,
bij den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie
de voorsr
xvi L
Betaelt aen Arie
Cornelisse van Ouwerkerck,

[61v]
#de-bruijn

[62r]
#baes

[62v]
#ouwerkerk

de somme van veertien
ponden tien schell:, 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, lanck
omtrent vijff hondert
vijff en dertich roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent & ordon: de voorsr
xiiii L x Sch
Betaelt aen Jan Ramis
de somme van twintich
ponden te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
thiende bestedinge daer
aenvolgende, zijnde
de wegslooten wederzijts
de Nieuwe Steech, van
den Ouden Dijck voorsr
aff, tot de Pleune, off
Kercke-stege toe, de selve
Pleunesteech van de
Nieuwe Stege aff, tot
het oude Straetje toe,
daerinne zal wesen
begrepen, te saemen lanck
omtrent drie hondert
twintich dubbelde roeden,
aengenomen bij den hoop,
als volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de
voorsr
xx L
Betaelt aen Willem Dingemans,
de somme van achtien ponden
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
elffde bestedinge, daer aen-

[63r]
#van-couwen
#ramis

[63v]

[64r]
#dingemans

volg&, zijnde de slooten
weerzijts de Nieuwe stege,
van de voorn: Pleune stege
aff, tot de Cortveltse stege
toe bij de heul aldaer, lanck
omtrent drie hondert vijff
en t'zestich dubbelde roeden,
bij den hoop volgens conditie,
consent ende ordonnantie, de
voorsr
xviii L
Betaelt aen Aert Thonisse
Bullen, de somme van
dertien ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van het maecken
van de twaelffde bestedinghe,
begint aen de voornoemde
Cortveltse stege, en gaende
ten eijnden 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 voornoemde stege aff, lanck
omtrent twee hondert
ent' zestich dubbelde roe:,
aengenomen bij den
hoop, in gevolge de
conditie ende besteck,
consent ende ordonn:
de voorschreve somme
van
xiii L
Betaelt aen Arien
Aertse Capitheijn, de somme
van sestien ponden thien
schell: te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van de dertiende bestedinge
zijnde de volgende helft,
comt tot den dijck toe, groot
als vooren, aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
ende besteck, consent
ende ordonnantie, de

[64v]
#bullen

[65r]

[65v]
#capiteijn

[66r]

voorschreve somme
van
Betaelt aen Arie Janse
Vos, de somme van veertien
ponden te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge van het maecken
van de veertiende bestedinge,
zijnde de slooten weerzijts
de Voogdwerffse Steech,
van den zeedijck, tot de
Nieuwe Stege lanck, lanck
omtrent twee hondert
dubbelde roeden bij den
hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie,
de voorsr
Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, de somme
van veertien ponden te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het
maecken van de vijftiende
bestedinge, zijnde de Cortveltse
stege 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 ende ordonnantie,
de voorsr
xiiii L
Betaelt aen Pieter
Sijnertse van Delden,
de somme van negen
ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
sestiende bestedinghe, zijnde
't schoonmaecken van t'geheel
Peerboomsgath, van de
Nieuwe-Steege aff, tot de
Peerboomse sluijs toe, lanck

#vos

xvi L x Sch

[66v]
#vinck

xiiii L

[67r]
#van-delden

[67v]
#vos

omtrent drie hondert vijftich
roeden, bij den hoop, volgens
conditie, consent ende ordonn:
de voorsr
ix L x Sch
Betaelt aen Gijsbert
Ariens Vos, de somme van
seven ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van het maecken
van de seventiende bestedinge,
zijnde den Bansloot, loopende
door den geheelen Peerboom
ende Langewerff, van het
Peerboomsgath aff, tot door
Wijtvlietsgath aenden zeedijck
toe, lanck omtrent vier
hondert enveertich roeden,
bij den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonn: de voorsr

[68r]
#mulder

vii L

Jan Aertse Mulder
over ende in voldoeninge van
de achtiende bestedinge,
zijnde de wegslooten weerzijts
het Oude Straetje, beginn&
aen de Dussensendijck, tot
den westersen sloot van den
langen Camp, lanck omtrent
drie hondert dubbelde
roeden. Doch alsoo den
Aennemer de voorschreve
bestedinge in zijn keure
niet en hadde gemaeckt,
zoo is den rendant geordonneert, daer van als
noch geen betalinge te
doen, maer de selve alhier
te brengen, voor
memorie

Over ende in voldoeninge van de negentiende
bestedinge daer aenvolgende, comt tot de
Nieuwe Cortveltse
stege toe, lanck omtrent
twee hondert t'zestich

[68v]

[69r]
#de-loij

dubbelde roeden. Omme
goede redenen niet
besteedt, oversulx dient
voor

memorie

Aert Urias Dolo,
over ende in voldoeninge
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, off wel bij den westersen
sloot van den kleijnen
Brasser, lanck omtrent
hondert tachtich dubbelde roe:
Doch alsoo den Aennemer de voorsr:
bestedinge in zijn keure niet
en hadde gemaeckt, soo is den
rendant geordonn:, daer van
als noch geen betalinge te doen,
maer de selve alhier te brengen, voor

Betaelt aen Hendrick
Dingemanse Spaendonck,
de somme van vijftien ponden
thien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge van het maecken
van de een en twintigste daer aen
volgende, zijnde de
slooten weerzijts de Camerse stege, van de voornoemde cromte aff,
tot aen den zeedijck
toe, lanck omtrent
twee hondert en ses
dubbelde roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
conditie ende besteck,
consent ende ordonnantie,
alhier de voorschreve somme
van
xvi L x Sch
Betaelt aen Arien

[69v]

memorie

[70r]
#spaandonk

[70v]
#schalken

Dirckse Schalck, de somme
van dertien ponden thien
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de twee en
twintigste bestedinghe
daer aen volgende,
zijnde de slooten weerzijts
de nieuwe Cortveltse stege,
van t'Oude Straetjen aff, tot
aen de brugge gelegen over
Brechtengeut, lanck omtrent
twee hondert en sestien dubbelde
roeden, bij den hoop volgens
conditie, consent ende
ordon:. Dus de voorsr
xiii L x Sch
Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme
van negen ponden
thien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het
maecken van de drie en
twintigste bestedinghe
daer aenvolgende, zijnde
de slooten weerzijts de
selve stege, van Brechtengeut aff, tot de Cornse
gantelcade toe, lanck omtrent
cxl: dubbelde roe:, bij den hoop volgens,
conditie, consent & ordon: de voorsr
Betaelt aen Arie
Gerritse Noteboom,
de somme van sesthien ponden
thien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van het maecken
van de vier en twintigste
bestedinge daer aenvolg&,
zijnde de kille ofte uijtwateringe genaemt Hillekensgath, beginnende aen
t'oude Straetje, en gaende
tot de Zuijdelijckste sluijs
op de Cornse Gantel gelegen,

[71r]
#noteboom

[71v]

ix L x Sch

[72r]
#noteboom

hier mede onder begrepen de
uijtwateringhe
buijtens dijcx, tot in den
Gantel toe, lanck omtrent
vier hondert dertich roeden,
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de voorsr

[72v]
#ganseman

x L x Sch

Betaelt aen Hendrick
Pieterse Ganseman, de
somme van dertien ponden
thien schellingen, te xl:
grooten t'pondt over &
in voldoeninge van het
maecken van de vijff en
twintigste bestedinghe,
daer aenvolgende, 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 roeden, bij den hoop,
volgens conditie, consent &
ordonn: de voorsr
xiii L x Sch
Betaelt aen Arien Cornelisse
van Ouwerkerck, de somme
van seven ponden tien schell:
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken
van de ses en twintigste
bestedinge, daer aen volgende, zijnde de kille
genaemt Brechtengeut,
beginnende van den westersen slootvan Brechten
veertich mergen aff, tot
aen t'eijnde van Hillekens
gath door de Cortveltse
stege toe, lanck omtrent
drie hondert thien roeden,
bij den hoop volgens conditie
consent & ordonnantie
de voorschreve
vii L x Sch

[73r]
#ouwerkerk

[73v]

Over ende in voldoeninge van de seven en
twintigste bestedinge,
daer aen volgende, zijnde
de slooten weerzijts de
Kalversteech, beginn&
aen de oude Dussensen
dijck, tot bij den oostersloot van Baeijen-Poel,
lanck omtrent drie
hondert vijftien dubbelde
roeden, niet besteedt,
oversulx dient
voor

[74r]

memorie

Betaelt aen Hendrick
Pieterse Baggerman,
de somme van twaelff
ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
acht en twintigste bestedinge daer aen volgende,
zijnde de slooten weerzijts
de selve stege, van de
voorsr oostersloot aff, tot
aen de nieuwe CortveltseStege toe, lanck omtrent
twee hondert vijffen en tachtich
dubbelde roeden aengenomen bij den hoop, in gevolge
de conditie, consent ende
ordonnantie, alhier de
voorschreve somme van
Betaelt aen Bastiaen
Bastiaense Koeckoeck,
de somme van seven ponden
thien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van de negen
en twintigste bestedinge
daer aen volgende, zijnde
de Middelt, gelegen beneden
den ommeloop van de Laer
beginnende aen Jan Pieters-

[74v]
#baggerman

[75r]
#koeckoeck

xii L x Sch

[75v]

sloot westwaerts op, tot
aende Kalversteech toe,
lanck omtrent twee
hondert en 't zestich roeden,
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie de voorsr
Betaelt aen Seijmen Wouterse
Toethuijs, de somme van seven
ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken van de dertigste
bestedinge daer aenvolgende
zijnde den sloot langs de
Gantelcade, beginnende
aen de Oude Cornse voor-sluijs,
westwaerts op, tot het eijnde
van de Brechtensgeut,
lanck omtrent twee
hondert 't zestich roeden,
bij den hoop, volgens conditie
consent ende ordonnantie
de voorsr
Betaelt aen Theunis
Cornelisse Drossert, de somme
van seven ponden te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het
maecken van de een en
dertigste bestedinge daer
aen volgende, is de kille
loopende door den Boerenverdriet, van de verlaete
Gantelcade aff, door het
Oude Sluijsken ende de cade,
tot aen t'heulken uijtwater&
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, bij den hoop, volgens
de conditie, consent ende ordon:

#toethuijs

vii x Sch

[76r]

viiL x Sch

[76v]
#drossaert

[77r]
#'t-kint

de voorsr

vii L

Betaelt aen Aert
Bastiaense t'Kindt,
de somme van vier ponden
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van de twee en dertigste,
zijnde de laetste bestedinge,
bestaende in het uijtsnijden
ende schoonmaecken van de
uijtwateringe van de
sluijsvliedt, beginnende
aen den Peerboomse-sluijs
buijtendijcx, tot aende Maese
toe, te snijden, en schoon te
maecken, tot op den ouden
grondt, ter breette van
vier en twintich voeten drijvens
waeter, aengenomen
bij den hoop, volgens de conditie,
consent ende ordon: de voors

[77v]

iiii L

5a: s[omm]a van den uitgeeff
-356 - 0 - 0

iiic lvi L

Anderen uitgeeff van
verscheijde saecken, volgens
ordonnantie ende quitantie.

blijckt van dese ende
verders aengetogen
partijen bij ordonnantie
& quitancie,
behalven daer
anders voort
hooft geteekent staet

Betaelt aen Mathijs
van Balen, over ende in
voldoeninge zijner specificatie van wagevrachten
ten dienste van de zuijdhollantse Polder, gedaen ende
verdient in den jaere xvic:
vijff en tachtich, in gevolge
zijner nevensgaende
specificatie, ordonnantie
van den sestiende april xvic:
ses en tachtich & quitancie
de somme van
xxi L
Betaelt aen Corstiaen
Verdoorn, over ende in

[78r]
#van-balen

[78v]
#verdoorn

voldoeninge zijner rekeninge van wagevrachten,
ten dienste van den voorschreven
polder gedaen ende verdient
in den jaere xvic: vijff ende tachtich,
zulx bij zijne nevens
gaende rekeninghe,
ordonnantie van den
sestiende april xvic: ses en tachtich
ende quitancie, de somme
van
lx L
Betaelt aen Hendrick
Lensen, de somme van ses
ponden ses schellingen, te
xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
een jaer weddens, off
tractement van het
opsicht ende waernemen
van de Peerboomse sluijs
verschenen Aprill xvic:
ses en tachtich daeromme
comt alhier bij quitancie,
de voorschreve somme
van

[79v]
#walraven

vi L vi Sch

Betaelt aen Oth Willemse
Walraven, de somme van
thien ponden, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
van t'waernemen zoo van
de Emmichovense sluijs,
als die bij Zuijden de Cornse
Gantel is leggende, oversulx
hier wegens t'jaer tractement, vervallen
April xvic: ses en tachtich,
voorsr:
xL
Betaelt aen denselven
als Bode van den voorsr:
Zuijdhollantsen Polder,
over ende in voldoeninge
zijner declaratie van
dachgelden ende verschoth
van reijs ende teercosten,

[79r]
#lense

[80r]
#walraven

bij kennisse
van de heeren
gecommitter-

tijde desen rekeninge ten
dienste van desen polder gedaen,
volgens de nevensgaende declaratie
ordonnantie ende quitancie
alhier, de somme
van
xix L xvi S

[80v]
#van-nispen

Betaelt aen Mattheus
van Nispen, als lantmeter,
over ende in voldoeninge
zijner declaratie van
vacatie en verschoth, ten dienste
van gemelten polder gehadt
ende gedaen, comt derhalven alhier, bij
declaratie, ordonnantie ende quitantie
uitgetogen, de somme
van
cxvi L viii Sch

[81r]
#van-wingerden

Betaelt aen Huijg Ariense
van Wingaerden, over &
in voldoeninge van zijne
rekeninge van wagevrachten,
ten dienste van desen polder
gedaen ende verdient in
den jaere xvic: vijff en
tachtich, zulx bij zijne
nevensgaende rekeninge
ordonnantie van den
negentiende april xvic:
ses en tachtich, de somme
van
xl L

[81v]
#van-wingerden

Aen den selven Huijgh
Ariense, over t'gene t'zijnen
huijse tijde deser rekeningen
is verteert, zoo bij de Bode,
knechts, schippers, ende
voorluijden, mitsgaders
eenige andere personen,
daer mede het collegie
te doen, ende gebesoigneert
heeft gegaet, volgens
gehoude notitie, de
somme van
cxviii L vii Sch

[82r]

dens

Den rendant geeft
op ordre, ende met
kennisse van d'Ed: heeren
Gecommitteerdens
betaelt, over verscheijde
noodige kleijnigheden,
volgens de nevensgaende notitie daer
van gehouden, de somme
van

ordinaris
als in voorgaende
rekeninge

Betaelt aen Willem
Raalhoff, de somme van
tachtich ponden te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
de teercosten, bij d'Ed:
heeren gecommitteerdens
gedaen ende gevallen, zoo
bij occasie van de visitatie,
als op het doen van dese
rekeninge met d'Ed: Mog:
heeren commissarissen
van de rekeninge, als
verscheijde particuliere
Ingelanden, daeromme
hier bij reken:, ordon: &
quitancie, de voorsr

Aen den conchergie van
den Doele, voor dat dese
rekeninge aldaer is gedaen,
de somme van

xxxiiii L iii Sch

[82v]
#raalhoff

lxxx L

[83r]
#raalhoff

iii L iii Sch

d'Heeren Gecommitteerdens, tot
waerneminge ende versorginge
van desen polder, voor desen
geauthoriseert wesende, hebben
zoo ten reguarde van haer selven
inde voors: qualiteijt, als mede
uijt den naeme, ende van wegen
d'heeren dijckgraeff & heemraden
van den Nieuwe Althenaschen
Polder gerepresenteert dat
zijluijden, naer de bedijckinge
van desen polder, geen genougsaem

verblijff aldaer hebben connen
vinden, onaengesien dat zij
alle jaeren inde winter tijden,
veele reijsen in storm & onweder
aldaer in loco zijn, & moeten
vernachten, sonder dat de voors:
gecommitteerdens aldaer haere
slaep, ofte rust plaetse connen
genieten, mits welcke dan
bij de voors: heeren gecommitteerdens, met de voors: heeren
dijckgraeff ende heemraden
van den Nieuwen Althenaschen
Polder geconcipieert was, dat,
naedemael het seer gevoeglijck
ende redelijck soude wesen, dat
aldaer een geringh verblijffplaets gevonden mochte worden,
men Aert Buijs van Huijgh & van
Wingerde, alwaer zij haer tot
noch toe voor een gedeelte, en
voor een gedeelte daer buijten
met groote incommoditeijt
hebben moeten behelpen, soude
connen doen timmeren een
verblijff plaetse, de welcke
niet meer soude comen te costen,
als uijtterlijcken acht hondert
vijftich gulden, omme voldaen
te werden in volgende maniere.
Eerstelijck, bij provisie met
twee hondert gulden, door den voors:
nieuwen Althenaschen Polder,
die op het doen van de laetste
rekeninge, gedaen den xxiiiie
deser loopende maent april 1686
daer toe oock albereijts haer
consent gedraegen ende de selve
somme in uijtgeeff gebracht
hebben, ende voorts met gelijcke
twee hondert gulden bij desen
Nieuwen Zuijdhollantsen polder,
ende dat, tot voldoeninge ende
is naer voorgaende
afflegginge van het rester&
deliberatie & omvraege zoo wel ten reguarde van t'
gedaen, bij de Camer
capitael, als de verloopen intressen
van
in uijtgeeff van ijder jaerlijkse
de rekeninge ende
rekeninge der voors: twee
verders
Ingelanden goet
respective polders, tot de voors:
gevonden
aff quijtinge soude werden gebracht,
& verstaen, dat de

[83v]
#aert-buijs
#van-wingerden

[84r]

[84v]
#van-wingerden

nevenstaende iic L ten eijnde
als inden text staet
geöppresseert alhier
in rekeninge zal
werden geleden, ende
voorts is toecomende
sal werden
geprocedeert,
als verder in den
text staet geëxpresseer, dus
alhier de
somme
van
iic L

vier en dertich ponden te xl: grooten
t'pondt, waer mede indertijdt
van acht jaeren de voors: geheele
timmeragie voldaen soude wesen,
ende deselve verbeteringe aen het
Jegenwoordigh onbequaem huijs
van den voor: Huijgh & van Wingerde
altijdt in vollen eijgendom verblijve
aen ende ten behouve van desen,
& den voorn: Nieuwe polder van
Althena, waeromme alhier versogt
wordt, dat het voors: consent
mede gedraegen mach werden.
Ofte dat de resterende penningen, tot dese timmeragie
gepetioneert, met goetvinden van dien van de Nieuwen
Althenaschen
Polder, in de reken: van den aenstaende jaere 1686,
voor zoo veel
ons concera?eert, sal werden geleden.
via: sa: van den Uijttgeeff
709 – 3 – 0

viic: ix L iii Sch.
[85r]
#muijs-van-holij

Anderen uitgeeff van
tractementen & verschoth,
van de heeren gecommitteerdens, penningmeester
ende Bode.
De heer Burgemeester
Arent Muijs van Holij,
Raedt & Rentmeester
Generael van zuijdhollt,
als gecomitteerde
van ende wegens d' Ed:
Mog: heeren, Raeden
ende Meesters van de
Rekeningen der Domeijnen
dese ende de volgende van de heeren staeten van
tractementen
hollandt ende Westzijn gereguleert
Vrieslandt, over een jaer
& gestelt in gevolge
tractement, volgens
van t'provisioneel
het provisionele reglement,
reglement, ende
verders bij declaratie
tijde deser rekeninge, de
ende quitancie, tensomme van
zij anders voor hooft
geteeckent staet

[85v]
#muijs-van-holij

cxx L

De reijscosten ende verschoth,
van den selven heere, tijde
deser rekening: gedaen, d'somme van
xxxiiii Sch
d'Heer Burgemeester
Johan Ballincg, als mede
gecommitteerde van
d'Ed: Mog: heeren van
de rekeninge, over
een jaer tractement,
tijde deser rekeninghe,
de somme van

cxx L

De reijscosten
ende verschoth bij
zijn Ed: tijde deser
rekeninge gedaen, ende
bij den rendant betaelt,
bedraegen de somme
van

xiii L viii Sch

[86r]
#hallinck
#hallinck

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

lxxx L

De reijscosten ende
verschoth, bij zijn ed:
tijde deser gedaen, ende
door de rendant betaelt,
bedraegen, volgens
de nevensgaende declaratie, ende quitancie
de somme van

xiii L x Sch

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

[86v]
#van-nispen
#van-nispen

[87r]
#van-wevelinkhoven
#van-wevelinkhoven
#spruijt

lxxx L

De reijscosten ende verschoth,
bij zijn ed: gedaen tijde deser
rekeninge & bij de rendant
betaelt, bedraegen, als bij de
nevensga& declaratie, en quit:
xii L v Sch

conform de
voorgaende
rekeninghe, &
het provisioneel
reglement

Dirck Spruijt, comt als
Penningmeester
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 t'gene den ontfangh
boven de ses duijsent ponden
comt te bedraegen, den
veertigsten penningh, en
alsoo den voorschreven
ontfangh, hier voren fol: iii
verso, niet meer en bedraegt,
als vier duijsent negen
hondert twee en dertich
ponden dertien schellingen,
te xl: grooten t'pondt,
zoo comt hier over den
twintigsten penningh
van den geheelen ontfangh,
de somme van
iic: xlvi L xii Sch x D
De reijscosten ende verschoth,
bij den rendant, met
kennisse ende ordre
vande voorn: heeren gecommitteerdens, tijde deser gedaen,
bedraegen volgens
de nevensgaende
declaratie, ordonnantie
ende quitantie, de
somme van
Betaelt aen Oth

[87v]

[88r]
#spruijt

[88v]
#walraven

lxxix L xv Sch

ordinaris als in
voorgaende
rekeninge

Willemse Walraven, de
somme van vijftich ponden
te xl: grooten t'pondt,
over een jaer tractement, als bode van
den voorschreve polder,
tijde deser rekeninghe,
daeromme hier de voorsr
somme van

[89r]

lL

viia: S[umma] van den uijtgeeff
–

817 - 4 - 10

viiic: xvii L iiii Sch x D
[89v]

[vacat]
Anderen uijtgeeff van
het minuteren, grosseren,
ende doubleren deser rekeninge, t'appostilleren ende
vergelijcken van dien, mitsgaders de noodighe
gerequireerde zegels tot
de selve.

transeat als in
voorgaende
rekeninghe

[90r]

Comt over 't minuteren,
grossieren, ende
doubleren deser rekeninge,
groot iic: lxxvi blaedren,
tot drie schellingen
het bladt, als in voorga&
rekeninge
de somme van

xli L viii Sch

Noch voor 't doubleren
van een rekeninge
als dese, voor d'Ed: Mog:
heeren van de rekeninghe,
groot twee en 't negentich
bladren, mede tot drie
schellingen het bladt als
vooren, de somme
van

xiii L xvi Sch

Comt voor t' appostilleren
deser rekeninge, de
somme van taelff ponden

[90v]

[91r]

twaelff schellingen te xl:
grooten t'pondt, dus hier
de voorschreve somme
van

xii L xii Sch

Den Penningmeester tot
voor het vergelijcken van
de appostillen op de
doublen, als in voorgande rekeninghe
de somme van negen
ponden negen schellingen
te xl: grooten t'pondt,
dus de voorschreven somme
van
ix L ix Sch
Den rendant brengt
alhier de somme van
seven ponden vijff schellingen
ses denier, te xl: grooten
t'pondt, bij hem betaelt
voor drie distincte cleijn
zegels, als een van ses
ponden ses deniers geappliceert tot een omslagh
van de rekeninge voor
den rendant, ende twee
ijder van twaelff schell:
ses denier, d'eene tot de
rekeninge voor d'Ed:
Mog: heeren van de reken:,
ende d'ander tot de rekeninge voor het Gemeene
Landt, daerom hier de
voorsr
vii L v Sch vi D
Comt alhier voor het
inbinden deser rekeninge,
met twee doublen van
dien, ijder tot dertigh schell:
munte deser rekeninge,
de somme van vier ponden
thien schellingen, dus de
voors
iiii L x Sch
viiia S[umma] van den uijtgeeff

[91v]

[92r]

[92v]

89 – 0 – 6

iiii L x Sch

Somma Totalis van den uijtgeeff
bedraegt
- 6784 - 18 -7 1/2
vim: viic: lxxxiiii L xviii Sch vii
D ob.
Den ontfangh hier vooren fol: 3 verso
bedraegt
- 4932 - 13 - 0
iiiim: ixc: xxxii L xiii Sch.
Vereffent, comt meerder uijtgegeven
als ontfangen, & dienvolgende den rendant
alhier te boven, de somme van achtien hondert
twee en vijftich ponden vijff schellingen seven
deniers obulus, te xl: grooten t'pondt
- 1852 - 5 -7 1/2

xviiic: lii L v Sch vii D ob.

Aldus gehoort, gerekent & geslooten
ten daege, Jaere & plaetse, als int' hooft deser
rekeninge staet geexpresseert. & was
geteijckent Adr: van Bosvelt, A. Muijs van Holij,
Johan Hallincq, Henr. van Nispen, Joh. van
Wevelinchoven, H. Kattenburch.
Gecollationeert jegens zijne principale,
zijnde geschreven, geappostilleert &
geteijkent als boven, ende daer mede
accorderende bevonden, bij mij als
penningmr van den voorsr polder,
op den ien: meij 1686.
D. Spruijt

[93r]

