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[Plakbriefje:]
Algemeen Rijksarchief
Grafelijkheidsrekenkamer
van HOLLAND
REKENINGEN
5159
1689
DIRCK SPRUIJTS
Elfde Rekeninghe
als Penningmeester
van den
ZUIJDHOLLANTSEN POLDER
Omme t'Hoff,
Overgelevert bij Dirck
Spruijt, als penningmeester van den
Zuijdhollantsen polder aen den commissaris
van de Camere van den rekeninge der
Domeijnen van de heeren Staeten van
Hollandt & Westvrieslandt, in t' bij wesen
van de gecommitteerdens, tot de
directie van de gemelte polder
aengestelt, mitsgaders de presente
Ingelanden, desen onderteijkent
hebbende int' St: Joris Doele binnen
Dordrecht, den 7e: april 1690.

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

xie Rekeninge

Ontfanck,
Vervolgt wel den tijdt van de
laest voorgaende rekeninge
als dese

Ende eerstelijck van
hooge ommeslaegen, die alhier

[1r]

volgens de hercalculatie, door
den lantmeter Mattheus van
Nispen gedaen in den jaere xvic: twee
en tachtich, begroot werden op
twaelff hondert vijff en dertigh
mergen, vijf hondert negen en vijftich
roe: landts, in de voors: dijckagie binnen
bedijckt, volgens de laetste gedaene
metinge, verbael & caerte daer van zijnde.
Merg: Roe:
Zegge
1235 559

[1v]

0

Waer van in den jaere xvic: twee en Tachtich,
uijtgeputh zijn, tot het maecken van den
doorgebroocken zeedijck, als inde selve
rekeninge fol: xlii: et ultra geexpresseert
2: 463: 0
Soo dat nu alleen moeten werden
verantwoordt, in gevolge de
acte van Omslagh, de rester&
contribuerende mergentalen,
bedraegende noch
1233: 96: 0

blijckt hier van
bij acte van Ommeslagh
in dato den 22e april
1689, bij de Camere
vande rekeninge &
particuliere ingelanden
geconsenteert.

Op den twee en twintigsten
April xvic: negen en tachtich,
hebben d'heeren gecommitteerdens van den voorsr:
Polder, naer het sluijten
van des gemeenlandts
rekeninge van den jaere xvic:
acht en tachtich (nevens
de presente ingelanden)
ommegeslaegen een somme
van ses ponden per merge,
over den jaere xvic
acht en tachtich, ten
laste van de respective
heeren Eijgenaeren,
zoo tot voldoeninghe
van t'sloth van de
laetste gedaene rekeninge, als de voorvall&
reparatie, & onderhoudt
van den zeedijck, mitsgaders ordinarisse
binnelandtse noodsaeckelijckheden, welcken omslagh den
Penningmeester

[2r]

[2v]

alhier is verantwoordende, over de voorsr
twaelff hondert drie
en dertich mergen, ses
en 't negentich roeden
landts, de somme van
zeven duijsent, drie
hondert, acht en t'negentich
Ponden, negentien schell:
ses deniers, te xl: grooten
t'pondt, dus hier de voors
viim: iiic: xcviii L xix Sch vi D

[3r]

Prima Somma
7398 – 19 – 6 per se

wert wel gebracht
als in den text

[vacat]
Anderen Ontfanck
van den laegen omslagh
over den jaere xvic
negen en tachtich.
In gevolge de voorsr
Acte van omslagh van
den twee en twintigsten
April xvic: negen en
tachtich, tot laste van de
respective bruijckers
omgeslaegen twee
ponden per merge,
tot betalinge van de
binnelantse noodsaeckelijckheden, bedraegende
over den geheelen Zuijdhollantsen Polder, groot
twaelff hondert drie en
dertich mergen, ses en
t' negentich roeden landts,
de somme van twee
duijsent vier hondert
ses en't zestich ponden, ses
schellingen ses deniers,
te xl: grooten t'pondt, die
desen rendant alhier
mede ten vollen is verantwoordende, dus de voorsr:
iim iiiic lxvi L vi Sch vi D

[3v]
[4r]

[4v]

iia Somma
2466 – 6 – 6 per se
Anderen Ontfanck
van verpachtinghe gedaen
bij d'Ed: heeren gecommitteerdens van den Zuijdhollantsen Polder, op den
twaelfden Meij xvic:
acht en tachtich, van
t'gras, liesen, & biesen,
mitsgaders het riedt,
staende, ende wassende
inde dijckputten, ofte
Gorsen tusschen den thee
van den dijck, ende de
Agtercade buijten, ende
rondomme den zeedijck
van den voorsr: Polder
beginnende aen den
Nieuwen Althenaschen
Polder, tot aen den
Dussensen Zeedijck
toe, over den Jaere xvic:
negen en Tachtich.

Blijckt hier van
bij de rolle van de
verpachtinge van
dese & de volgende
aengetogen parthijen
t' iie: vie: jaer

De eerste parthije
beginnende aen den
dijck van den Nieuwen
Althenaschen Polder,
tot aen de Eerste sluijs
toe lanck omtrent
drie hondert t'negentich
roeden, gepacht voor
ses jaeren, bij Dirck
Wouterse de Bodt,
s'jaers omme ses
ponden, te xl: grooten
t'pondt, blijckende
bij de rolle van
verpachtinghe,
dato twaelffden Meij
xvic: acht ende tachtich,
daeromme hier, over
het tweede sesde Jaer
pachts, verschenen kersmisse xvic: negen en tachtich,
de voorsr: somme van
vi L

[5r]

[5v]

[6r]
#de-bot

De tweede partije,
van de voornoemde
sluijs, tot de Sluijs
van de Cornse Gantel
toe, lanck omtrent
drie hondert vijftich
roeden, gepacht voor
ses jaeren bij Dirck
Wouterse de
Bodt, s'jaers omme
twee ponden thien
schellingen te xl: grooten
t'pondt, dus over t'iie:
sesde jaer pachts, verschenen kersmisse xvic:
negen en Tachtich,
de voorsr: somme van
De derde partije, van
de voornoemde sluijs,
tot den hoeck van den
Dijck, bij het landt
van Cornelis den Ruijmen,
lanck twee hondert
acht en veertich roeden,
gepacht voor ses jaeren
bij denselven Dirck
Wouterse de Bodt,
des jaers omme vier
ponden, te xl: grooten
t'pondt, dus over t' iie:
sesde jaer pachts, blijck&
ende verschenen als
vooren, de voorsr:
De vierde partije van
den voorschreven hoeck
aff, tot de sluijs in t' peerboomse Gath, lanck
ses hondert dertich roeden
gepacht voor ses
jaeren bij denselven
de Bodt, omme twee
ponden te xl: grooten
t'pondt s'jaers, dus
over t' iie: sesde jaer

[6v]
#de-bot

iiL x Sch

[7r]
#den-ruijmen

[7v]
#de-bot

iiii L

[8r]
#de-bot

pachts, blijckende, ende
verschenen als vooren, de voorsr:

ii L

De vijffde Partije, van
de voorschreve sluijs,
tot den hoeck vande dijck
bij t'staecxken, lanck
vier hondert roeden,
gepacht voor ses jaeren
bij Adriaen Dircxse Schalcken
om zeven ponden thien
schellingen te xl: grooten
t'pondt jaerlijcx, dus
hier over t' iie: sesde
jaer pachts, verschenen
kersmisse xvic: negen en
tachtich, de voorsr
vii L x Sch
De sesde ende laetste
Partije, van het
staecxken aff, tot
t'eijnde de Nieuwe
Dijckagie, aen den
Ouden Dussensen
dijck van den grooten
waerdt van Zuijdhollandt, lanck vier
hondert vijftich roeden,
gepacht voor ses jaeren
bij Theunis Janse Roubos,
s'jaers omme de somme
van elff ponden, te
xl: grooten t'pondt, dus
hier over t' iie: sesde jaer
pachts, verschenen
kersmisse xvic: negen
en tachtich, de voorsr
somme van

[8v]
#schalken

[9r]
#roubos

[9v]

xi L

iiie: somma van den ontfanck
33 : 0 : 0

xxxiii L

Summa Totalis van den ontfanck bedraeght
9898 - 6 – 0
[vacat]

ixm: viiic: xcviii L vi Sch
[10r]

[10v]

[vacat]
Uitgeeff jegens den
voorsr ontfanck

[11r]

Ende eerstelijck over
het sloth van de laetste
gedaene rekeninge van den
Jaere xvic: acht en tachtich,
met eenige verloope Intressen.
Den rendant brengt
alhier de somme van
negentien hondert, een
en dertich Ponden, eene
schellingh, seven deniers
obulus, zijnde t'gene hij
bij slote van zijne voorgaende rekeninghe,
gedaen op den twee
en twintigsten April xvic:
negen en tachtich te
boven quam, & t'Gemeene
Landt aen den selven schuldigh
bleeff, blijckende bij de
selve reke& fol: i22: dus hier
de voorsr:
xixe: xxxi L i Sch vii D Ob
En over Intresse, van den
twee en twintigsten April xvic:
negen en tachtich, tot den
eersten Julij daer aenvolg&,
(zijnde den vervaldagh
van den voorsr gemaecten
omslagh,) tegens vijff
ten hondert voor het
verschoth van de voorsr
negentien hondert, een
en dertich Ponden, eene
schell: zeven deniers obulus
de somme van thien Ponden
drie schell: drie deniers,
daeromme de voorsr
x L iii Sch iii D

[11v]

[12r]

Prima Somma van den uijtgeeff
1941 : 4 : 10 ½
[vacat]

xixc: xli L iiii Sch x D Ob
[12v]

Anderen Uitgeeff
van t' verhoogen van
eenige bestedingen
van den Zeedijck,
t' repareren van de
zeebraecken, t'becrammen
ende anders den Zeedijck
concernerende.
Betaelt aen Peeter
Huijgen van Wasbeeck,
de somme van twee
hondert Ponden, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninghe
van t'maecken van de
eerste bestedinghe,
beginnende vijff voeten
van t'heijn, staende
op de peerboomse sluijs,
en gaet van daer
noordwest aen
tot het geslaege paeltje
N: i: de selve over all
viercanter aerde op
twaelff voeten breedt,
en, daer breeder mocht
wesen, hem alsoo te laeten
en buijten aen te wercken
een loop van twee roe:
druijpens, zadt van aerde,
wel geschaept onder de
lijn, en dan overseth
met een taeije Groes
Cloetelingh, van acht
duijmen dick, onder drie
duijmen in te mogen sporen
en boven ses duijmen rijcker
als het oude werck, alles
in gevolge de generaele
conditie daer van zijnde,
lanck veertich roeden,
bij hem aengenomen om
vijff ponden de roe: en opgenomen den vierden Junij xvic:
negen en tachtich, alles
blijckende bij de voorsr:
conditie, dato veertienden
April xvic: negen en tachtich

[13r]
#van-wasbeeck

[13v]

[14r]

[14v]
#de-bot

comende aldaer fol: iio:
daerom hier bij conditie,
ordonnantie ende quit:
de voorsr somme van

iic: L

Betaelt aen Dirck de
Bodt, de somme van een
hondert en veertich
Ponden, te xl: grooten
t'pondt, te weten, een
hondert twintich ponden
over & in voldoeninge
van de tweede bestedingen
daer aen volgende, comt
tot de pael N: ii, alle de
zeebraecken, op een roeden
vier voeten buijtenloops
verheelt te hebben, ende
acht en twintich Ponden
Munte voorsr:, mede
over t'verheelen van
eenige zeebraecken,
op den vierden Junij xvic:
negen en tachtich aenbesteedt, alles volgens de
generale conditie daer
van zijnde, en opgenomen
den twee en twintigsten
Junij daer aenvolg&, zulx
hier bij conditie, ordon: &
quit:, de voorsr:
cxlviii L
Betaelt aen Cornelis Craeij,
de somme van vier hondert
en tien ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van de derde
bestedinge daer aenvolgende, comt tot de Pael
N: iii, lanck een en veertich roeden, alles in gevolge
de generale conditie
daer van zijnde, bij hem
aengenomen om thien
Ponden de roede, en opgenomen den twaelffden
augusti xvic: negen en
Tachtich, daerom hier

[15r]

[15v]
#craeij

[16r]

bij conditie, ordonnantie
ende quitancie, de voorsr:
somme van

iiiic: x L

Betaelt aen Joost Corsten
van Werckendam, de
somme van twee hondert
acht en twintich ponden
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge van de vierde
bestedinge daer aen
volgende, comt tot de
Pael N: iiii, alles in gevolge
de generale conditie
daer van zijnde, bij hem
aengenomen om vijff ponden
veertien schell: de roede,
en opgenomen den twee
en twintigsten Junij xvic:
negen en tachtich, dus bij
conditie, ordonnantie,
ende quit: de voorsr:
somme van
iic: xxviii L
Betaelt aen Jan Rocusse
de somme van twee
hondert t'negentich
Ponden veertien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van de vijffde bestedinge
daer aenvolgende, comt
tot de pael N: v, lanck
zeven en vijftich roeden,
alles in gevolge de
generale conditie daer
van zijnde, bij hem
aengenomen om vijff
ponden twee schellingen
de roede, en opgenomen
den vierden Junij xvic:
negen en Tachtich, over
zulx hier bij conditie,
ordonnantie, ende
quitancie, de voorsr:
iic: xc L xiiii Sch

[16v]
#van-werkendam

[17r]
#jan-rochusse

[17v]

Betaelt aen Lambert
Peeterse, de somme van
twee en dertich ponden
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van de sesde bestedinge
daer aen volgende, comt
tot de pael N: vi, alles
in gevolge de generaele
conditie daer van zijnde,
bij hem aengenomen
den hoop om twee en
dertich Ponden, en opgenomen den drie en twintigsten Junij xvic: negen
en Tachtich, Daerom
bij conditie, ordon: ende
quitancie, de voorschreve somme
van

[18r]
#lambert-peters

[18v]
#jan-rochusse

xxxii L

Betaelt aen Jan Roocke
de somme van drie
en vijftich Ponden, te xl:
grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge
van de zevende bestedinge
daer aen volgende, comt
tot de Pael N: vii:
lanck vijftich roeden,
alles in gevolge de
generaele conditie daer
van zijnde, bij hem aengenomen den hoop om
drie en vijftich Ponden,
en opgenomen den dertiende
Junij xvic: negen en
Tachtich. Dus volgens
conditie, ordonnantie,
ende quitancie,
de voorschreve somme
van
liii L

Betaelt aen Wouter
Ariens Teulingh, de
somme van zeven en
twintich Ponden, te xl:
grooten t'pondt, over

[19r]

[19v]
#teuling

ende in voldoeninge
van de achtste bestedinge
daer aen volghende,
comt tot de Pael N: viii,
lanck veertich roeden,
alles in gevolge de
generaele conditie daer
van zijnde, bij hem aengenomen den hoop om
zeven en twintich Ponden,
en opgenomen den twee
en twintigsten Junij
xvic: negen en tachtich,
oversulx hier, als bij
conditie, ordonnantie,
ende quitancie: de
voorschreve somme
van
Betaelt aen Jan Evertse
Boereweerdt, de somme
van vijftich Ponden, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van de negende
bestedinge daer aen
volgende, comt tot de
Pael N: ix: lanck vijftich
roeden, alles in gevolge
de generale conditie
daer van zijnde, bij
hem aengenomen den
hoop om vijftich Ponden,
en opgenomen den twee
en twintigsten
Junij xvic: negen
en tachtich, weshalven
alhier volgens conditie,
ordonnantie, ende
quitancie, de voorsr:
somme van
Betaelt aen Lambert
Dielisse Goethert, de
somme van twee en
t'zeventich Ponden
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge

[20r]
#boerewaert

xxvii L

[20v]

[21r]
#goedhart

lL

van de thiende bestedinge
daer aen volgende
comt tot de pael
N: ix, lanck zeven en
vijftich roeden, alles volgens
de conditie daer van zijnde,
bij hem aengenomen
den hoop om twee en t'zeventich Ponden, en opgenomen den vierden Junij 1689.
dus bij conditie, ordon:,
ende quit:, de voorsr:
lxxii L
Betaelt aen Cornelis
Corsten Verdoorn, de
somme van drie en
veertich Ponden, te xl:
grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge
van de elffde bestedinge
daer aenvolghende,
comt tot de Pael N: i0.
de selve te maecken
in gevolge de generale
conditie daer van zijnde,
bij hem aengenomen
om den hoop om drie en veertich Ponden, en opgenomen
den twee en twintichsten
Junij xvic: negen en
tachtich, daerom hier
bij conditie, ordon: ende
quitancie, de voorsr:
somme van
xliii L
Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, de
somme van een hondert
sestien Ponden, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninghe
van t'maecken van de
twaelffden bestedinge
daer aen volgende, comt tot
de Pael N: ii. Alles in gevolge
de generale conditie daer
van zijnde, lanck acht en
vijftich roeden, bij hem aenge-

[21v]

[22r]
#verdoorn

[22v]
#vinck

[23r]
#swets

nomen om twee ponden
de roede, en opgenomen den vierden
Junij 1689. dus bij conditie,
ordon: & quit:, de voorsr
cxvi L
Betaelt aen Hermen Swets,
de somme van een hondert
acht ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van
de dertiende bestedinge daer aenvolg&
lanck een en dertich
roeden, de selve te
maecken in gevolge
de generale conditie
daer van zijnde, bij hem
aengenomen om drie
Ponden thien schellingen
de roede, en opgenomen
den dertienden Junij xvic:
negen en tachtich, comt
oversulx hier, bij conditie,
ordonnantie, ende quit:,
de voorsr: somme van
cviii L x Sch
Betaelt aen Cornelis
Craeij, de somme van
twee hondert twintich
ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van de veertiende bestedinge daer aen volgende,
lanck drie en t'zestigh
roeden, de selve te maecken
volgens de conditie daer
van zijnde, bij hem aengenomen om drie ponden
thien schell: de roe: en opgenomen den twee en twintigsten
Junij xvic: negen en tachtich,
dus bij conditie, ordon: &
quit: de voors:
iic: xx L x Sch
Betaelt aen Dirck
de Bodt, & Marcus

[23v]

[24r]
#craeij

[24v]
#de-bot

Cijndertse Schouten,
de somme van drie en
tachtich Ponden veertien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van de vijftiende bestedinge daer aen
volgende, lanck
vier en veertich roeden,
de selve te maecken
in gevolge de generale
conditie daer van zijnde,
bij hunluijden aengenomen
om acht en dertich schellingen
de roede, oversulx hier
bij conditie, ordonnantie,
ende quit:, de voorschreve:
somme van
lxxxiii L xiiii Sch
Betaelt aen Lieve
Janse, de somme van
een hondert acht ponden
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van de sestiende
bestedinge daer aen
volgende, comt tot
de Pael N: xv. Lanck
veertich roeden, de selve
te maecken, in gevolge
de generaele conditie d
aer van zijnde, bij hem
aengenomen om twee
ponden veertien schell:
de roede, en opgenomen
den twee en twintigsten
Junij xvic: negen en
tachtich, comt derhalven
alhier, in gevolge de
conditie, ordonnantie
ende quitancie, de
voorschreve somme
van
Betaelt aen Pieter
Janse van Werckendam, de somme van

[25r]
#schouten

[25v]
#lieve-janse

[26r]

[26v]
#van-werkendam

cviii L

twee en t'negentich
ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende
in voldoeninghe
van de zeventiende
bestedinge daer
aen volgende, comt
tot de pael N: xvi.
Lanck veertich roeden,
de selve te maecken
in gevolge de generaele
conditie daer van
zijnde, bij hem aengenomen om twee ponden
ses schellingen de roede,
en opgenomen den
dertienden Junij xvic:
negen en tachtich,
dus hier volgens
conditie, ordonnantie
ende quitancie, de
voorschreve somme
van
Betaelt aen Odt Willemse
de somme van een
hondert en twee ponden
twee schellingen, te
xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van de achtiende
bestedinge daer aen
volgende, comt tot
de Pael N: xvii. Lanck
zeven en twintich roe:
bij hem aengenomen
om twee ponden ses
schellingen de roede,
ende veertich ponden
munte voorsr:, over
het verheelen van
een en twintich roeden
zeebraecken, alles
in gevolge de generale
conditie daer van zijnde,
en opgenomen den
vierden Junij xvic: negen
en tachtich, daerom
bij conditie, ordonn:

[27r]

[27v]
#walraven

xcii L

[28r]

[28v]
#swets

ende quitancie, alhier
de voorsr somme van

cii L ii Sch

Betaelt aen Hermen
Swets, de somme
van een en tachtich
twee ponden twaelff schell:
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van de negentiende
bestedinge daer
aenvolgende, comt tot
de Pael N: xviii.
Lanck een en vijftich
roeden, de selve te
maecken in gevolge
de generale conditie
daer van zijnde, bij
hem aengenomen
om twee en dertich
schellingen de roede,
en opgenomen den
vierden Junij xvic:
negen en Tachtich,
oversulx comt hier,
volgens conditie, ordonnantie, ende quit:,
de voorschreve somme
van
lxxxi L xii Sch
Betaelt aen Odt Willemse
Walraven, de somme
van vijff en t'zeventich
Ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninghe van de
twintigste bestedinge
daer aen volgende,
comt tot de pael
N: xix. Lanck vijftich
roeden, de selve te
maecken, in gevolge
de generaele conditie
daer van zijnde, bij
hem aengenomen
om dertich schellingen
de roede, derhalven
alhier, als bij condi-

[29r]

[29v]
#walraven

[30r]

tie, ordonnantie, uijtgetogen, de voorschreve
somme van

Betaelt aen Arien
Barende Groenevelt, de somme van
twee en t'zestich Ponden
then schellingen,
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van de een
en twintigste bestedinge daer aenvolg&,
comt tot de Pael
N: xx. Lanck vijftich
roeden, de selve te
maecken, in gevolge
de generale conditie
daer van zijnde, bij
hem aengenomen om
vijff en twintich schell: de
roede, en opgenomen den
vierden Junij xvic: negen
en Tachtich, dus volgens
conditie, ordonnantie,
ende quitancie, de
voorsr somme van
Betaelt aen Hermen
Swets, de somme van
veertich ponden, te
xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van de twee
en twintigste bestedinge daer aen volg&,
comt tot de Pael N: xxi.
Lanck veertich roeden, de selve te maken
in gevolge de generale conditie daer van
zijnde, bij hem aengenomen twintich
schellingen de roede,
en opgenomen den
vierden Junij xvic:
negen en tachtich, over

lxxv L

[30v]
#groenevelt

[31r]
#swets

lxii L x Sch

[31v]

[32r]

sulx hier, volgens
conditie, ordonnantie
ende quitancie, de
voorsr
Betaelt aen Claes
Mathijse, de somme
van veertich Ponden
te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge van de drie en
twintigsten bestedinge
daer aen volghende,
comt tot de Pael N: xxii.
Lanck vijftich roeden,
de selve te maecken
in gevolge de generale
conditie daer van
zijnde, bij hem aengenomen om sestien
schellingen de roede,
en opgenomen den
vierden Junij xvic:
negen en tachtich,
comt daeromme,
alhier, bij conditie,
ordonnantie, ende
quitancie, de voorsr
somme van
Betaelt aen Jan
Theunisse Drossert, de
somme van vijff en
vijftich Ponden, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van de vier en twintigste
bestedinge daer aen
volgende, comt tot de
Pael N: xxiii: lanck
vijftich roeden, de selve
te maecken, in gevolge
de generaele conditie
daer van zijnde, bij hem
aengenomen om twee
en twintich schellingen
de roede, en opgenomen
den vierden Junij xvic:

#claes-mathijs

xl L

[32v]

xl L

[33r]
#drossaert

[33v]

negen en tachtich,
oversulx hier, als bij
conditie, ordonnantie,
ende quitancie, de
voorschreve somme
van
lv L

Betaelt aen Claes
van Cuijck, de somme
van een en vijftich Ponden
vijftien schellingen, te
xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van de vijff en twintigste
bestedinge daer aen
volgende, zijnde de
laetste, comt tot de
Paul N: xxiiii: lanck
vijff en veertich roeden,
de selve te maecken,
in gevolge de generale
conditie daer van zijnde,
bij hem aengenomen
om drie en twintich schell:
de roede, en opgenomen
den dertienden Junij xvic:
negen en tachtich, sulx
hier bij conditie, ordon:,
ende quitancie, de
voorsr: somme van
Betaelt aen Dirck de
Bodt, de somme van
thien ponden, te xl:
grooten t'pondt, over
over ende in voldoeninge
van t'volsetten, ende
verheelen, van omtrent
twintich roeden zeebraecken
gevallen tusschen de
achste, ende negende
bestedinge, bij hem
op den vierden Junij
xvic: negen en tachtich
aengenomen om thien
Ponden, en opgenomen den
twee en twintigsten dito,
weshalven hier, als bij condi-

[34r]
#van-cuijck

[34v]
#de-bo

li L xv Sch

[35r]

tie, ordonnantie, & quit:,
de voorsr: somme van

Betaelt aen Dirck
de Bodt, ende Marcus
Cuijndertse Schoute,
de somme van drie
en tachtich Ponden achtien
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van
der selver gespecificeerde
declaratie van verdiende
dachgelden, leverantie
van rijs, staeck, ende
poten, breeder in de
voorsr: declaratie
geëtendeert, & verders
bij conditie, comende
aldaer fol: vi, daerom
volgens conditie, declaratie, ordonnantie,
ende quitancie, de voorsr:
somme van
Betaelt aen Dirck de
Bodt, ende Marcus
Cuijndertse Schoute,
de somme van een hondert
t'zestich Ponden, te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van
t'maecken van een
Nieuwen opslagh, de
selve te leggen, benevens
de sluijs van Hillekens
gath, alles verder in
gevolge de generale
conditie daer van zijnde,
aengenomen bij de voorsr:
Dirck de Bodt cum suis
omme de voorsr clx L,
oversulx bij conditie,
ordonnantie, ende
quitancie uijtgetogen
de voorsr: somme van

xL

[35v]
#de-bot
#schouten

[36r]#de-bot
#schouten
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[36v]
#de-bot

clx L

Betaelt aen Dirck
de Bodt, ende Marcus
Cuijndertse Schoute,
de somme van twee
hondert twee Ponden
acht schellingen, te
xl: grooten t'pondt,
van t'graven van
een toegeslijckte sloot,
tusschen beijde de achtercadens, van Wijtvlietse
gath aff, tot de Peerboomse
sluijs toe, lanck omtrent
vier hondert veertich
roeden, wijdt acht voeten
de aerde weerzijts op
de cade te smacken,
en tonnerondt op de
selve te vereffenen,
als mede noch ses en
t'zestich roeden sloots,
buijten de cade, & te vereffenen als vooren,
bij henluijden aengenomen tot acht schellingen
ijder roede, beloopt over
vijff hondert ses roeden,
volgens de voorschreve
conditie, ordon:, & quit:,
de voorschreve somme
van

Betaelt aen Dirck de
Bodt, ende Marcus
Cuijndertse Schoute, de
somme van twee en
veertich Ponden, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van t'verdiepen, ende
schoonmaecken van
de sluijsvliedt van de
sluijs geleghen op
Hillekens Gath, buijten
dijcx, van de sluijs aff,
tot de achtercade toe, de
selve wel diep te maecken,
tot gelijcx den dorpel
van de sluijs, en in den

[37r]
#de-bot
#schouten

[37v]

iiic: ii L viii Sch

[38r]
#de-bot
#schouten

[38v]

bodem thien voeten,
verders in gevolge
de conditie daer van
zijnde, bij henluijden
aengenomen den hoop om
twee en veertich ponden,
dus bij conditie, ordon:, &
quit:, de voorsr:

#de-bot

xlii L

Betaelt aen Dirck de Bodt,
de somme van elff ponden
thien schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende
in voldoeninge van
t'maecken, ende een
dam te brengen, door
de sloot van de achtercade,
de selve te maecken
in gevolge de generale
conditie daer van zijnde,
aengenomen bij den
voorn: de Bodt, den hoop
om elff ponden tien
schell:, en opgenomen
den vijftienden November
xvic: negen en tachtich,
oversulx bij conditie,
ordonnantie, ende
quitancie, de voorsr:
somme van
xi L x Sch
Betaelt aen Jan
Teunisse Drossert, de
somme van vijftien ponden
ses schellingen, te xl:
grooten t' pondt, over
ende in voldoeninge
van 't maecken van
een sloot, beginnende
van de agtercade aff,
tot in de Cornse Gantel,
deselve te maecken
op acht voeten wijdt,
vier voeten diep,
ende vier voeten
in den bodem, de
aerde daer uijt comende
weerzijts twee voeten

[39r]

[39v]
#drossaert

[40r]

van de cant wel te
vereffenen, lanck
vier en dertich roeden,
bij hem aengenomen
om zeven schellingen
de roede, en opgenomen
den vijftienden November xvic:
negen en tachtich, dus
bij conditie, ordonnantie,
ende quitancie, de
voorsr: somme van
xv L vi Sch
Betaelt aen Odt
Willemse, de somme
van vijftien Ponden,
te xl: grooten t'pondt,
over & in voldoeninge
van gemaeckt te hebben
een Nieuwe oprel, ofte
stoep, om van de Ouden dijck
te comen rijden in den
Bleeckwaerdt, de selve
te maecken, in gevolge
de conditie daer van zijnde,
bij hem aengenomen den
hoop om vijftien ponden, en
opgenomen den xve: november
1689. dus bij conditie, ordon:.
& quit:. De voorsr:
xv L
Betaelt aen Odt Willemse
de somme van t'zeventich
Ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende
in voldoeninghe van
t'opgraven van de
Groote sluijs op t'peerboomse Gath gelegen,
voor zoverre als
de selve in den voorleden
winter xvic: acht en
tachtich, was ingevallen
mitsgaders den dijck, die
omme de voorsr redene,
wierde opgegraeven,
aengeaerdt, & een voet
rijckelijcker, ter voller
keure gebracht, als

[40v]
#walraven

[41r]
#walraven

[41v]

[42r]

het werck weerzijts,
bij hem aengenomen
om t'zeventich Ponden, en
opgenomen den vijftienden
November: xvic: negen en
tachtich, daerom bij conditie,
ordon: & quit:. De voorscr
somme van
lxx L
Betaelt aen Dirck
Wouterse de Bodt, &
Marcus Cuijndertse
Schoute, de somme
van zeven hondert
ses en t'negentich ponden
thien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van het schoonmaecken,
onderhouden & opleveren
van elff hondert tachtich
roeden Cramwercx,
aen den dijck van den Zuijdholl:
Polder, bij hem aengenomen op den achtienden October
xvic: negen en tachtich, tot
dertien schellingen ses
deniers ijder roede, blijck&
bij de conditie & besteck
daer van zijnde, dato ut supra.
Comende alhier te
bedraegen, volgens
conditie, ordon: ende
quit: de voorschreve
somme van
viic: xcvi L x Sch
Betaelt aen de selve
de Bodt, & Marcus Cuijndertse
(als bij Moderatie,)
de somme van een
hondert drie en veertich
Ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende
in voldoeninghe
zijner declaratie,
van arbeijts-loonen &
verscheijde gespecificeerde
geleverde materialen

#de-bot

[42v]
#schouten

[43r]
#de-bot
#schouten

[43v]

in de winter-tijdt 1689.
ende xvic: t'negentich,
aen den Zeedijck van
den Zuijdhollantsen polder
gedaen in, en naer de
hooge vloeden, ende
stormwinden, int'toe
vletten, ende beslaen
van de grootste
gevallen zeebraecken
tot voorcominge van
meerde te verwachte
schaede, oversulx bij de
nevensgaende declaratie,
ordon:. & quit:, de voorrsr:

[44r]

cxliii L

iia: somma van den uijtgeeff
iiiim: iiic: xxxix L xix Sch
4339 : 19 : 0
[vacat]
Anderen uitgeeff
van verscheijde binnelantse noodsaeckelijckheden.

blijckt van dese
ende volgende
aengetogen partiien
bij declaratie,
ordonnantie &
quitancie

Betaelt aen Michiel
Donckersloot , de somme
van sestien ponden
eene schellingh, te
xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge zijner declaratie
van leverantie van
hout ende Ijserwerck,
mitsgaders arbeijts
loonen, verdient, ende
gelevert in den Jaere
xvic: negen en tachtich
zoo aen de Ganswijckse
sluijs, als het sluijsken
dat in de Laerdijck leijdt,
ende de polderse sluijs,
bij Jan Reijereveldt,
alles ten behouve van
den Zuijdhollantsen
Polder, comt daeromme
hier, volgens declaratie,

[44v]
[45r]
#donkersloot

[45v]

ordonnantie, ende
quitancie uijtgetogen,
de voorschreve somme
van

[46r]
#smit

xvi L 1 Sch

Betaelt aen Poulus
Cornelisse Smith, de somme
van vier en twintich
ponden vier schellingen
ses deniers, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van zijn
gemaeckte, en geleverde
smidtse materialen, ten
behouve van desen Polder
tijd deser rekenininge,
als bij declaratie, ordon:.
ende quit:. d'voorsr:
xxiiii L iiii Sch vi D

[46v]

iiia: Somma van den uijtgeeff
xl L v Sch vi D
40 : 5 : 0
Anderen uitgeeff
van het schoonmaecken
van des gemeenlandts
wateringen, zoo van
creecken, killen, Berm,
Ban en wegslooten,
alle gelegen in den
zuijdhollantsen Polder,
besteedt, ende gemaeckt
in t' voorjaer xvic negen
en tachtich.
Betaelt aen Cornelis
Romeijn, de somme van
negen Ponden vijftien
schellingen, 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,

[47r]

[47v]
#romain

blijckt bij de
conditie van de
bestedinge,
ordonnantie van de
gecommitteerdens,
zoo van dese, als
verdere aengetogen
parthijen

bij het staecxken van
wevelinckhoven, lanck
omtrent vier hondert
veertich roeden, aengenomen volgens conditie
ende besteck daer van
zijnde, dato vierden
Junij xvic: negen en
tachtich, consent ende
ordonnantie, dato twee
en twintigsten Junij daer
aen volgende, slaende op
dese, ende de een en en dertich
volgende Posten, dus hier
de voorsr: somme van
ix L xv Sch
Betaelt aen den Cornelis
Wouterse Vinck, de
somme van negen
Ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
tweede bestedinghe
daer aenvolgende,
comt tot de Peerboomse
Sluijs toe, lanck omtrent
vier hondert roeden,
aengenomen bij den
hoop, volgens besteck,
consent, ende ordonnantie, daeromme
hier de voorschreve
somme van
Betaelt aen Jacob
Pieterse van Schoonderwoerdt, de somme van
acht Ponden vijff schell:
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van
de derde bestedinghe
daer aenvolgende, van
de voorn: Peerboomse sluijs
tot aen de verlengde
Nieuwe-Stege toe,
lanck omtrent vijff

[48r]

[48v]
#vinck

ix L

[49r]
#schoonderwaert

[49v]
#camp

hondert roeden, aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent,
ende ordonnantie,
de voorschreve somme
van
Betaelt aen Cornelisse
Camp, de somme van
elff ponden thien schell:
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de vierde bestedinge daer aenvolgende,
van de voornoemde
Nieuwe-Stege, tot de
Zuijdelijckste-Sluijs,
op de Cornse Gantel
toe, lanck omtrent
vijff hondert vijftien
roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie ende besteck,
consent ende ordonnantie,
de voorschreve somme
van
Betaelt aen Seger
Canis, de somme van
vijff Ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninghe van het
maecken van de vijffde
bestedinge daer aen
volgende, van de Cornse
sluijs aff, tot de Emmichovense sluijs toe, lanck
omtrent twee hondert
tachtich roeden, Aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent ende ordonnantie
de voorschreve somme
van
Betaelt aen Arie Janse

viii L v Sch

[50r]
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[50v]
#canis

[51r]
#vos

vL

Vos, de somme van vijff
Ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de sesde
bestedinge daer aen
volgende, comt tot den
Oude Dijck bij de
weduwe van Dirck
Groenevelt toe,
lanck drie hondert
roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie.consent
ende ordonnantie,
de voorschreve somme
van

Betaelt aen Seger
Canis, de somme
van drie ponden vijftien
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de zevende
bestedinge daer
aen volghende, beginnende aen de voorgaende, is den Bermsloot, loopende langs
den Bleeckwaerdt
ende Gijsbert, tot
aen de Oude Cornse
Voorsluijs, ofte tot
het huijs van de Bruijn
toe, lanck omtrent
drie hondert roeden,
Aengenomen bij den
hoop, volgens conditie,
consent ende ordonn:.
de voorschreve somme
van
Betaelt aen Arien
Janse Vos, de somme
van acht Ponden
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoe-

[51v]
#groenevelt

vL

[52r]
#canis

[52v]
#de-bruijn
#vos

iiii L xv Sch

[53r]

ninge van het maecken
van de achtste bestedinge daer aenvolg&
beginnende aen de
voornoemde voorsluijs, en loopt langs
de Gantelcade,
tot aen den ouden
Dussensen dijck,
lanck bij nae ses
hondert roeden, Aengenomen bij den hoop,
volgens conditie,
consent ende ordonnantie, daerom hier
de voorschreve somme
van
Betaelt aen Arien
Ariense van Hoffwegen,
de somme van ses ponden
vijftien schellinghen,
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken
van de negende bestedinge daer aen volgende,
zijnde de 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, lanck omtrent
vijff hondert vijff en
dertich roeden, Aengenomen bij den hoop,
volgens de conditie
ende besteck, consent ende
ordonnantie, de
voorschreve somme
van
Betaelt aen Pieter
van Del, de somme
van negen ponden

[53v]
#van-hofwegen

viii L

[54r]
#van-couwen

[54v]
#van-delden

vi L xv Sch

thien schellingen, te
xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de thiende bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de wegslooten weerzijts
de Nieuwe Stege, van
den Ouden dijck voorschreven aff, tot de
Pleune, off Kercke
stege toe, de selve
Pleunesteech, van de
Nieuwe Stege aff, tot
het Oude Straetje toe,
daer inne zal wesen
begrepen, te saemen
lanck omtrent drie
hondert twintich dubbelde
roeden, Aengenomen bij
den hoop, volgens conditie,
ende besteck, consent
ende ordonnantie,
daerom hier de voorsr:
somme van
ix L x Sch
Betaelt aen Bastiaen
janse Koeckoeck, de
somme van elff
Ponden, 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
voornoemde pleune
stege aff, tot de Cortveltse
Stege toe, lanck omtrent
drie hondert vijff en t'zestich
dubbelde roeden, aengenomen bij den hoop, sulx bij conditie, consent ende ordon:.
Dus hier de voorsr: somme van
Betaelt aen Arie Simonsse
Tabbert, de somme van negen
ponden vijff schellingen

[55r]

[55v]
#koeckoeck

[56r]
#tabbert

xi L

[56v]

te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de eerste helft
van de twaelffde bestedinge daer aenvolgende, beginn&
aen de voornoemde
Cortveltse stege, en
gaende ten eijnde uijt,
tot in den bermsloot aenden
Zeedijck, waer van de
eerste helft van de voorn:
stege aff, ter lengte
van omtrent twee hondert
t'zestich dubbelde roeden,
aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie,
consent ende ordonn:.
de voorschreve somme
van
ix L v Sch
Betaelt aen Steven
Monsieur, de somme
van negen ponden vijff
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninghe van
het maecken van de
dertiende bestedinge
daer aen volghende,
zijnde de wederhelft,
comt tot den dijck
toe, lanck als vooren,
Aengenomen bij den
hoop, in gevolge de
conditie ende besteck
daer van zijnde, consent
ende ordonnantie,
daerom hier de
voorsr: somme van

Betaelt aen Anthonij
van Niervaert, de
somme van zeven
Ponden thien schellingen,
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge

[57r]
#monsieur

[57v]

ix L v Sch

[58r]
#van-niervaert

van het maecken van
de veertiende bestedinge, daer aenvolg&
zijnde de slooten weerzijts de Voogtwerffse
Stege, lanck omtrent
twee hondert twintich
dubbelde roeden, aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de
voorsr: somme van

[58v]
#jan-evertse

vii L x Sch

Betaelt aen Jan Evertse
de somme van ses Ponden
vijftien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de vijftiende bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de Cortveltse-stege ten
wederzijde van t'Corte
Straetjen aff, tot de Nieuwe Stege toe, lanck omtrent
twee hondert veertigh
roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie, consent ende ordonnantie, de voorsr somme
van
vi L xv Sch
Betaelt aen Cornelis
Aertse Dolo, de somme
van zeven ponden vijff schell:
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de sestiende bestedinge daer aenvolgende,
zijnde t' schoonmaecken
van t'geheel Peerbooms
gath, van de Nieuwe
Stege aff, tot de Peerboomse
sluijs toe, lanck omtrent
hondert vijftich roeden,
Aengenomen bij den
hoop, in gevolghe

[59r]
#de-loij

[59v]

de conditie ende besteck,
consent ende ordonnantie, dus hier
de voorschreve somme
van

vii L v Sch

Betaelt aen Gijsbert
Vos, de somme van zeven
Ponden vijftien schellingen,
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
zeventiende bestedinge
door den geheelen Peerboom
ende Langhewerff,
van t'Peerboomse
gath aff, langs de
Oude-Cade henen, tot
in den Bermsloot,
lanck omtrent drie
hondert roeden, te maken
doorgaens op acht voeten
wijdt, Aengenomen
bij den hoop, in gevolge
de conditie &besteck
daer van zijnde, consent
ende ordonn: zulx hier
de voorsr somme van
vii L xv Sch

Betaelt aen Crijn
Gerritse, de somme
van negen ponden, te
xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van
de achtiende bestedinge
daer aenvolgende,
zijnde de wegslooten
weerzijts het Oude
Straetje, beginnende
aen den Dussensen Dijck,
tot den westersen sloot
van den Langen Camp,
lanck omtrent drie
hondert dubbelde roeden,
Aengenomen bij den
hoop, in gevolge de conditie
ende besteck, consent

[60r]
#vos

[60v]

[61r]
#crijn-gerrits

[61v]
#dingemans

ende ordonnantie, daerom
hier de voorsr somme van

ix L

Betaelt aen Willem Dingemanse, de somme van zeven
Ponden vijftien schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken van de
negentiende bestedinge,
daer aenvolgende, comt
tot de Nieuwe Cortveltse
Stege toe, lanck omtrent
twee hondert 't zestich
dubbelde roeden, Aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, dus
hier de voorsr:
vii L xv Sch

Betaelt aen den selven
Willem Dingemanse
de somme van zeven
Ponden xl: grooten
t'pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
twintigste bestedinge
daer aenvolgende,
zijnde het resterende
gedeelte weerzijts van
t' oude Straetjen aff,
van de voornoemde
Cortveltse-stege aff, ofte
wel bij den westersen
sloot van den kleijnen
Brasser, lanck omtrent
hondert tachtich dubbelde
roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
ordonnantie, & consent,
dus de voorsr
vii L
Betaelt aen Arien
Noteboom, de somme
van acht ponden, te xl:
grooten t'pondt, over

[62r]

[62v]
#dingemans

[63r]
#noteboom

[63v]

ende in voldoeninge
van het maecken van
de een en twintigste
bestedinge 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, in gevolge de conditie, ende
besteck, consent ende
ordonnantie, daeromme
hier de voorschreve
somme van

[64r]
#camp

viii L

Betaelt aen Cornelis Camp,
de somme van vijff ponden
thien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van t'maken
van de twee en twintigste
bestedinge daer aenvolgende, zijnde de slooten
weerzijts de Nieuwe
Cortveltse Stege, van
't Oude Straetjen aff,
tot aen de Brugghe,
gelegen over brechtengeut, lanck omtrent
twee hondert sestien
dubbelde roeden, aengenomen bij den hoop, als bij conditie
consent & ordon: dus de voorsr:
Betaelt aen den selven
Cornelis Camp, de somme
van ses ponden, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de drie en twintigste
bestedinge daer aen
volgende, zijnde de slooten
weerzijts de selve stege,

[64v]

v L x Sch

[65r]
#camp

van Brechtengeut aff,
tot de Cornse Gantelcade
toe, lanck omtrent
hondert veertich dubbelde
roeden, Aengenomen
bij den hoop, in gevolge
de conditie, consent &
ordonnantie, zulx
hier de voorschreve
somme van

[65v]
#noteboom

vi L

Betaelt aen Arien Noteboom,
de somme van negen ponden
vijftien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninghe van
t'maecken van de vier
en twintigste bestedinge
daer aen volgende, zijnde
de kille, ofte uijtwateringe
genaemt Hillekens Gath,
beginnende aen t' Oude
Straetje, en gaende tot
de Zuijdelijckste sluijs,
op de Cornse Gantel gelegen
hier mede onder begrepen
de uijtwateringhe
buijtensdijcx, tot in
de Gantel toe, lanck
omtrent vier hondert
dertich roeden, Aengenomen
bij den hoop, in gevolge de conditie
& besteck, consent & ordon:. daerom
hier de voorschreve somme van
ix L xv Sch

Betaelt aen Arien
Ariense van Hoffwegen,
de somme van ses
Ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de vijff
en twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de Middelt, van t' Laerdijckje aff, en vervolgens
tot aen den Westersen sloot
van Brechten veertich

[66r]

[66v]
#van-hofwegen

mergen, lanck omtrent
drie hondert t'zestich roe:,
Aengenomen bij den hoop
volgens conditie ende
besteck, consent ende
ordonnantie, dus de
voorschreve somme
van

[67r]
#noteboom

vi L

Betaelt aen Arien Noteboom,
de somme van ses ponden
thien schell:, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van t'maecken
van de ses en twintigste
bestedinge daer aen
volgende, zijnde de kille
genaemt Brechten
geut, beginnende van
den Westersen sloot van
Brechten veertich mergen
aff, tot aen t'eijnde van
Hillekens gath, door de
Cortveltse stege, lanck
omtrent drie hondert
roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie ende besteck,
consent ende ordonnantie,
dus hier de voorschreve
somme van
vi L x Sch

Betaelt aen Hendrick
Camp, de somme van
zeven Ponden, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de zeven en twintigste
bestedinge daer aen
volgende, zijnde de slooten
weerzijts de Kalversteech,
beginnende aen den
Ouden Dussensen Dijck,
tot bij den Oostersloot
van Baeijenpoel, lanck
omtrent drie hondert
vijftien dubbelde roeden

[67v]

[68r]
#camp

Aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, ordon:.
ende consent, de voorsr:
somme van

[68v]
#ganseman

vii L

Betaelt aen Hendrick
Ganseman, de somme
van ses ponden vijftien
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 voornoemde oostersloot aff,
tot aen de Nieuwe Cortveltse
stege toe, lanck omtrent
twee hondert vijff en
tachtich dubbelde roeden,
Aengenomen bij den
hoop, volgens conditie
ende besteck, consent
ende ordonnantie,
daerom hier, de voorsr:
somme van
vi L xv Sch

Betaelt aen Cornelis
Ariense Dolo, de somme
van drie ponden vijff
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninghe van het
maecken van de negen
en twintigste bestedinge
daer aen volgende, 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 roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
de conditie, consent
ende ordonnantie, dus

[69r]

[69v]
#de-loij

[70r]
#romain

de voorsr:

iii L v Sch

Betaelt aen Cornelis
Romeijn, de somme van
vier ponden vijff schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de dertigste
bestedinge daer aen
volgende, zijnde de
sloot langs de Gantel
cade, beginnende
van de Oude Cornse
voorsluijs, westwaerts
op, tot het eijnde van
de Brechte geut, lanck
omtrent twee hondert
t'zestich roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
conditie ende besteck,
daer van zijnde, ende
voorts bij consent, ende
ordonnantie, dus
hier de voorschreve
somme van
iiii L v Sch
Betaelt aen Jacob
Pieters van Schoonderwoerdt, de somme van
vier ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de een en
dertigste bestedinghe
daer aenvolghende
is de kille loopende
door den Boerenverdriet,
van de verlaetse Gantelcade aff, door het Oude
Sluijsje, ende de Cade,
tot aen t'Heultje, uijtwaterende op de Cornse
Gantel, en van daer
langs de cade van den
Boerenverdriet, westwaerts op, tot in den
Bermsloot van den

[70v]

[71r]
#schoonderwaert

[71v]

Nieuwendijck, te saemen
lanck omtrent twee
hondert en tachtich roe:.
Aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, dus
hier de voorschreve

[72r]
#van-der-pijl

iiii L

Betaelt aen Roebout
van der Pijl, de somme
van twee Ponden acht
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de twee
en dertigste, zijnde de laetste
bestedinghe daer
aenvolgende, bestaende
in het uijtsnijden, ende
schoonmaecken van de
uijtwateringe van de
sluijsvliedt, beginnende
aen de Peerboomse Sluijs
buijtendijcx, tot aen de
Maeze 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, in gevolge de
conditie ende besteck
dus bij consent ende
ordonnantie, de voorsr:
somme van
ii L viii Sch

[72v]

[73r]

iiiia: Somma van den uijtgeeff
iic xxviii L viii Sch
228 - 8 - 0
[vacat]
Anderen Uitgeeff
van het schoonmaecken
van des gemeenlandts
wateringen, zoo van
creecken, killen, Berm,
Ban, en weghslooten

[73v]
[74r]
#goedhart

Besteedt, ende gemaeckt
in het nae Jaer xvic: negen
ende tachtich.

Blijckt bij de
conditie van de
bestedinge
ordonnantie van de
gecommitteerdens,
zoo van dese, als
verdere aengetogen
parthijen

Betaelt aen Lambert
Dielisse Goethardt, de
somme van thien 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
staecxken van Wevelinckhoven, lanck
omtrent vijff hondert
veertich roeden, Aengenomen bij den hoop, volgens de conditie van
bestedinge dato derti&
September xvic: negen
en tachtich, consent &
ordonnantie van den
elffden Martii xvic:
t'negentich, daer aen
volgende, slaende op
dese, ende de een en dertich
volgende posten, dus hier
de voorsr:
xL
Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, de
somme van negen
Ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de tweede
bestedinge daer aen
volgende, comt tot de
Peerboomse sluijs toe,
lanck omtrent vier
hondert roeden,
Aengenomen bij
den hoop, in gevolge
de conditie, ende

[74v]
#van-wevelinkhoven

[75r]

[75v]
#vinck

besteck, consent ende
ordonnantie, de
voorschreve somme
van
Betaelt aen Seger
Bastiaense Canis, de
somme van negen
ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de derde bestedinghe
daer aenvolghende,
van de voornoemde
Peerboomse-sluijs, tot
aen de verlengde Nieuwe
Stege toe, lanck omtrent
vijff hondert roeden,
Aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordon: d'voorsr
Betaelt aen Pieter
Pieterse de Hoogh, de
somme van elff ponden
thien schellingen te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken
van de vierde bestedinge daer aenvolg&,
van de voornoemde
Nieuwe-Stege, comt
tot de Zuijdelijckste
sluijs op de Cornse Gantel
toe, lanck omtrent
vijff hondert vijftien
roeden, Aengenomen
bij den hoop, in gevolge
de conditie ende besteck,
consent ende ordonnantie, de voorschreve
somme van
Betaelt aen Arien
Barende Groenevelt,

[76r]
#canis

ix L

[76v]

ix L x Sch

[77r]
#de-hoogh

[77v]
#groenevelt

xi L x Sch

de somme van vijff
Ponden vijff schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het maken
van de vijfde bestedinge
daer aen volghende,
van de Cornse Sluijs
aff, tot de Emmichovense-sluijs toe, lanck
omtrent twee hondert
tachtich roeden, Aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie
ende besteck, consent
ende ordonnantie,
zulx hier de voorsr
somme van

Betaelt aen Seger
Bastiaense Canis,
de somme van vijff
Ponden te xl: grooten
t'pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
sesde bestedinge
daer aenvolgende,
comt tot den Ouden
dijck, bij de weduwe
van Dirck Groeneveldt toe, lanck drie
hondert roeden, aengenomen bij den hoop,
volgens conditie,
consent ende ordon:.
de voorschreve somme
van
Betaelt aen Bastiaen
Bastiaense Coninck,
de somme van vier
Ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de zevende
bestedinge daer aen
volgende, beginnende

[78r]

v L v Sch

[78v]
#canis
#groenevelt

[79r]
#coninck

vL

[79v]

van de voorgaende,
is den Bermsloot,
loopende langs den
Bleeckwaerdt, &
Gijsbert, tot aen de
Oude Cornse voorsluijs,
ofte het huijs van
de Bruijn toe, lanck
omtrent drie hondert
roeden. Aengenomen
bij den hoop, in gevolge
de conditie & besteck,
consent ende ordonnantie,
de voorschreve somme
van

iiii L

Betaelt aen Pieter van
Deldere, de somme van
ses Ponden thien schell:
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken
van de achtste bestedinge
daer aen volghende,
beginnende aen de voorsr:
voorsluijs, en loopt
langs de Gantelcade,
tot aen den Ouden Dussensen
dijck, lanck bij nae
ses hondert roeden,
Aengenomen bij den
hoop, volgens conditie
consent ende ordonn:.
de voorsr:
vi L x Sch
Betaelt aen Arien
Cornelis van Ouwerkerck, de somme
van een en t'zeventich
Ponden acht schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het maken
van het eerste derde
part van de negende
bestedinge daer
aenvolgende, zijnde
de sloot genaemt Jan

[80r]
#van-delden

[80v]
#ouwerkerk

[81r]

Pieterssloot, beginn&
aen de voorsr: Gantelcade,
en loopende langs den
Ouden Dussensen Dijck
tot aen de Nieuwe
Stege, achter Jan van
Cauwen, streckende
het voornoemde eerste
derde part van de
voornoemde Gantelcade, tot de Kalversteech
toe, dese te maecken
op thien voeten wijdt,
diep beneden het
tegenwoordighe water
drie voeten, ende in den
bodem vijff voeten,
bij hem aengenomen
om ses schellingen de
roede, oversulx hier
bij conditie, & besteck,
consent ende ordonn:.
de voorschreve somme
van
Betaelt aen Willem
Cornelisse Vinck, de
somme van twee
en vijftich Ponden negentien schellingen ses
deniers, te xl: grooten
t'pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken van het
tweede derde part
van de neghende
bestedinge, beginn&
aen de voorsr: Kalversteech, tot het oude
Straetje toe, dese te
maecken op twaelff
voeten wijdt, diep beneden
het tegenwoordighe
waeter drie voeten,
ende in den bodem ses
voeten, de aerde daer
uijtcomende te
smacken, daer men
zulx, int'werck zijnde,

[81v]
#van-couwen

[82r]
#vinck

lxxi L viii Sch

[82v]

[83r]

sal ordonneren, bij hem
aengenomen om ses
schellingen, ses deniers
de roede, comt daerom
hier, bij conditie, consent
ende ordon:. de voorsr:
somme van
Betaelt aen Pieter
Janse Baes, de somme
van vijff en vijftich
Ponden dertien schell:
ses deniers, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de derde
laetste partije der neg&
bestedinge, beginn&
van het Oude-Straetje,
tot Jan van Cauwen,
ofte wel de Nieuwe
Stege toe, te maecken
op de conditie, als de
voorgaende tweede
Partije, bij hem aengenomen om acht
schellingen ses deniers
de roede, comt derhalven
bij conditie ende besteck,
consent ende ordonnantie, alhier de voorschreve
somme van
Betaelt aen Gerrit
van Criecken, de somme
van acht Ponden, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de thiende bestedinge
daer aen volgende, zijnde
de wegslooten weerzijts
de Nieuwe stege, van
de Pleune, off kerckestege toe, de selve pleune
steech, van de Nieuwe
stege aff, tot t'Oude
Straetje toe daerinne

lii L xix Sch vi D

[83v]
#baes

[84r]
#van-krieken

lv L xiii Sch vi Sch

[84v]

sal wesen begrepen,
te saemen lanck omtrent
twee hondert twintich
dubbelde roeden, aengenomen bij den hoop, volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de
voorsr somme van

[85r]
#boom

viii L

Betaelt aen Willem
Cornelisse Boom, de somme
van negen Ponden, te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken van
de elffde bestedinge
daer aenvolghende,
zijnde de slooten weerzijts
de Nieuwe-Stege, van
de voornoemde pleunestege aff, tot de Cortveltse
stege toe, lanck omtrent drie hondert
vijf en t' zestich dubbelde
roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie ende besteck,
consent ende ordonnantie, oversulx hier
uijtgetogen de voorsr:
somme van
ix L
Betaelt aen Hendrick
Ganseman, de somme
van zeven Ponden
thien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de twaelffde bestedinge
daer aenvolghende,
begint aende voornoemde
Cortveltse stege, en
gaende ten eijnde uijt,
tot in den bermsloot
aen den zeedijck, dese
zullen de Aennemers
in twee partijen tegens

[85v]

[86r]
#ganseman

[86v]

den anderen deelen en
maecken, waer van de
eerste helft van de voorn:
stege aff, ter lengte van
omtrent twee hondert
dubbelde roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende
ordonnantie, daerom
hier de voorsr: somme
van
Betaelt aen Steven Janse
Monsieur, de somme
van negen ponden
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
dertiende bestedinge zijnde
de wederhelft, en comt
tot den dijck toe, lanck
als vooren, Aengenomen bij den hoop, volgens
besteck ende conditie,
consent ende ordonn:,
daerom hier de voors
somme van
Betaelt aen dn selven
Steven Janse Monseur
de somme van ses ponden
thien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de veertiende bestedinge, daer aenvolg&
zijnde de slooten weerzijts de voogdwerffse
Stege, van den Zeedijck, tot de Nieuwe
Stege, lanck omtrent
twee hondert twintich
dubbelde roeden, Aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de
voorschreve somme

[87r]
#monsieur

vii L x Sch

[87v]
#monsieur

ix L

[88r]

[88v]
#liervaert

van

vi L x Sch

Betaelt aen Anthonij
van Liervaert, de somme
van ses ponden, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge van het maecken
van de vijftiende bestedinge daer aenvolgende,
zijnde de Cortveltse stege
ten wederzijde, van
t'Oude-Straetjen aff,
tot de Nieuwe-Stege
toe, lanck omtrent
twee hondert veertich
roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie, ordonnantie
ende consent, de voorsr
somme van
vi L
Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, de
somme van zeven
Ponden vijftien schell:
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de sestiende bestedinghe, daer aen volgende,
zijnde 't schoonmaecken
van t'geheel peerbooms
gath, van de Nieuwe
Stege aff, tot de Peerboomse-sluijs toe, lanck
omtrent hondert vijftich
roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie, ende besteck,
consent ende ordonn:
de voorschreve somme
van
Betaelt aen Lambert
Dielisse Goethert, de
somme van zeven
Ponden vijff schellingen

[89r]

[89v]
#vinck

[90r]
#goedhart

vii L xv Sch

te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van
de zeventiende bestedinge daer aen volg&
zijnde den Bansloot
loopende door den
geheelen Peerboom ende
Langewerff, van Peerboomse gath aff, langs
de Oude-Cade henen, tot
inden Bermsloot, lanck
omtrent drie hondert
roeden, te maecken
doorgaens op acht
voeten wijdt, Aengenomen bij den hoop, in
gevolge de conditie
ende besteck, consent
ende ordon:. Daerom
hier de voorsr: somme
van

[90v]

[91r]
#albert-dirks

vii L v Sch

Betaelt aen Aelbert
Dircxe, de somme van
zeven Ponden thien schell:
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
achtiende bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de wegslooten weerzijts
het Oude-Straetje, beginnende aen de Dussensen
Dijck, tot den westersen
sloot van den Langencamp, lanck omtrent
drie hondert dubbelde
roeden, Aengenomen
bij den hoop, in gevolge
de conditie, ende besteck,
daer van zijnde, dus
hier, bij consent ende
ordonnantie, uijtgetogen, de voorsr: somme
van
vii L x Sch

Betaelt aen Aert

[91v]

[92r]

Aertse van Hoven, de
somme van zeven
Ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken
van de negentiende
bestedinge daer aen
volgende, comt tot
de Nieuwe Cortveltse
stege toe, lanck omtrent
twee hondert t'zestich
dubbelde roeden, Aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent &
ordonnantie, de voorsr:
somme van
vii L x Sch
Betaelt aen Willem
Cornelisse Vinck, de
somme van ses ponden
vijff schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de twintigste bestedinge
daer aenvolghende,
zijnde t'resterende
gedeelte weerzijts
van t'Oude Straetjen
aff, van de voornoemde
Cortveltse Stege aff,
aen de Eerste cromte
van de wegh bij de
Camerse stege, ofte
wel bij den westersen
sloot van den kleijnen
Brasser, lanck omtrent
hondert tachtich dubbelde
roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent ende
ordonnantie, de voorsr:
somme van
Betaelt aen Aert
Aertse van Hoven, de
somme van ses ponden

#van-hoven

[92v]
#vinck

[93r]

[93v]
#van-hoven

vi L v Sch

vijff schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninghe
van het maecken van de
een en twintigste bestedinge
daer aenvolgende, 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, consent & ordon:. de
voorsr
vi L v Sch
Betaelt aen Bastiaen
Bastiaense Koeckoeck
de somme van ses ponden
vijff schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over
ende in voldoeninghe
van het maecken van
de twee en twintigste
bestedinge daer aen
volgende, zijnde de
slooten weerzijts de
nieuwe Cortveltse
stege, van t'Oude
Straetjen aff, tot aen de
brugge gelegen over
Brechten geut, lanck
omtrent twee hondert
sestien dubbelde roeden,
Aengenomen bij den
hoop, sulx bij conditie,
consent ende ordonn:.
de voorschreve somme
van
Betaelt aen Hendrick
Camp, de somme van
vier ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van
het maecken van
de drie en twintigste

[94r]

[94v]
#koeckoeck

[95r]
#camp

vii L v Sch

[95v]

bestedinge daer aen
volgende, zijnde de
slooten weerzijts de
selve stege, van Brechten
geut aff, tot de Cornse
Gantelcade toe, lanck
omtrent hondert
veertich dubbelde roeden,
Aengenomen bij
den hoop, volghens
conditie, consent &
ordonnantie, daerom
hier de voorsr: somme
van

iiii L

Betaelt aen Theunis
Willemse Roubos, de
somme van acht ponden
thien schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de vier
en twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de kille, ofte uijtwateringe
genaemt Hillekens
gath, beginnende
aen t'oude-Straetje,
en gaende tot de
Zuijdelijckste sluijs
op de Cornse Gantel
gelegen, hier mede
onder begrepen de
waeteringe buijtens
dijcx, tot in den Gantel
toe, lanck omtrent
vier hondert dertich
roeden, Aengenomen
bij den hoop, in gevolge
de conditie, ordonnantie, ende consent,
de voorschreve somme
van
viii L x Sch
Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, de
somme van vijff ponden
vijff schellingen, te xl:

[96r]
#roubos

[96v]

[97r]
#vinck

grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van de vijff en twintigste
bestedinge, zijnde de
Middelt van t'Laerdijckje
aff, en vervolgens
tot aen den westersen
sloot van Brechten
veertich mergen, lanck
omtrent drie hondert
t'zestich roeden, Aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende
ordon:. dus hier de
voorsr
Betaelt aen Arie
Gerritse Noteboom,
de somme van ses ponden
thien schellingen, 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 Brechten
geut, beginnende
van den westersen
sloot van Brechten
veertich mergen aff,
tot aen t'eijnde van
Hillekens gath, door
de Cortveltse stege,
lanck omtrent drie
hondert thien roeden,
Aengenomen bij den
hoop, volgens conditie,
consent ende ordonn:.
de voorsr: somme van
Betaelt aen Aelbert
Dircxe, de somme van
zeven Ponden vijftien
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de

[97v]

v L v Sch

[98r]
#noteboom

[98v]
#albert-dirks

vi L x Sch

[99r]

zeven en twintigste
bestedinge daer aen
volgende, zijnde de
slooten weerzijts
de Kalversteech, beginnende aen den
Ouden Dussensen
dijck, tot bij den ooster
sloot van Baeijen Poel,
lanck omtrent drie
hondert vijftien dubbelde
roeden, Aengenomen
bij den hoop, in gevolge
de conditie, consent
ende ordonnantie,
dus hier de voorschreve
somme van

[99v]
#liervaert

vii L xv Sch

Betaelt aen Anthonij van
Liervaert, de somme van
zeven ponden vijff schellingen
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken van de acht
en twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de slooten weerzijts
de selve stege, van
den voorschreven ooster
sloot aff, tot aen de
Nieuwe Cortveltse
Stege toe, lanck
omtrent twee hondert
vijff en en tachtich dubbelde
roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens
de conditie, ende besteck,
consent, ende ordon:. Daerom
hier de voorsr:
vii L v Sch

Betaelt aen Jacob
Pieterse Schoonderwoerdt, de somme
van twee Ponden vijftien
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende
in voldoeninghe van
het maecken van de

[100r]

[100v]
#schoonderwaert

negen en twintigste
bestedinge daer aen
volgende, zijnde de
Middelt, gelegen
beneden den Ommeloop
van de Laer, beginnende
aen Jan Pietersloot, west
waerts op, tot aen de
Kalversteech toe, lanck
omtrent twee hondert
't zestich roeden, aengenomen bij den hoop, volgens conditie, consent
ende ordonnantie,
de voorschreve somme
van

[101r]
#romain

ii L xv Sch

Betaelt aen Cornelisse Romeijn,
de somme van vier ponden
thien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de dertigste
bestedinge daer aen
volgende, zijnde de
slooten langs de Gantelcade, beginnende aen
de Oude Cornse voorsluijs,
westwaerts op, tot het
eijnde van de Brechte
geut, lanck omtrent
twee hondert 't zestich
roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens de
conditie, consent &
ordonnantie, de
voorschreve somme
van
iiii L x Sch
Betaelt aen Bastiaen
Bastiaense Coninck,
de somme van vier
Ponden vijff schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
een en dertigste bestedinge
daer aen volgende, is

[101v]

[102r]
#coninck

[102v]

de kille, loopende
door den Boerenverdriet, van de verlaetse
Gantelcade aff, door
t'Oude Sluijsken, ende
de cade, tot aen t'heultje
uijtwaeterende op de
Cornse Gantel, en
van daer langs de
cade van den Boerenverdriet, westwaerts
op, tot in den Bermsloot
aen den Nieuwen Dijck,
te saemen lanck omtrent
twee hondert en tachtich
roeden, Aengenomen
bij den hoop, in gevolge
de conditie, consent &
ordonnantie, de voorsr
somme van
Betaelt aen Willem
Cornelisse Rijcke, de
somme van acht en
dertich schellingen, Munte
deser Rekeninghe,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de twee en dertigste
zijnde de laetste
bestedinge daer aen
volgende, bestaende
in het uijtsnijden ende
schoonmaecken van
de uijtwateringhe
van de sluijsvliedt,
beginnende aen de
Peerboomse-sluijs,
buijtendijcx, tot aen
de Maeze toe, te snijden
en schoon te maecken
tot op den grondt, ter
breette van vier en
twintich voeten drijvens
waeter, Aengenomen
bij den hoop, in gevolge
de conditie & besteck,
consent ende ordonn:.
de voorsr: somme van

[103r]
#rijke

iiii L v Sch

[103v]

[104r]

xxxviii Sch

va: somma van den uitgeeff
iiic lxxxviii L iiii Sch
388 – 4 – 0 ]
[104v]

[vacat]
Anderen uitgeeff van
verscheijde saecken,
volgens declaratie,
ordonnantie, ende
quitantie.
Betaelt aen d'heer Anthonij
Oem, de somme van
drie hondert drie en
dertich Ponden negentien
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge zijner
Blijckt van dese
declaratie van gelevert
& verdere aengehaelde eijcken houdt, aen, ende
partijen, bij ordonnantie
ten behouve van den
& quitantie behalven
daer anders voor t'hooft Zuijdhollantsen Polder,
in den Jaere xvic: negen
geteijckent staet.
en tachtich, daerom
bij declaratie, ende quit:.
de voorsr:
Betaelt aen Abraham
Mol, de somme van
negentien Ponden veertien
schellingen, over ende
in voldoeninge zijner
Rekeninghe van
geleverde nagelen,
door ordre van de
fabrijcq de Vos gehaelt,
ten behouve van den
Zuijdhollantsen Polder,
den eersten Julij xvic:
negen en tachtich, zulx
hier bij de voorschreven rekeninghe, ordonnantie van den
negenden Januarij xvic:
t'negentich, dus hier

[105r]
#oem

[105v]
#mol

iiic: xxxiii L xix Sch

[106r]

[106v]
#donkersloot

de voorsr:
Betaelt aen Michiel
Donckersloot, de somme
van ses en t'zeventich
Ponden, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in
voldoeninge van de
reparatie, soo aen de
Peerboomse sluijs, als
aen twee Bruggen, de
Gantelse Brugge, ende
eene, in den Nieuwe
Steegh, alles bij
tauxatie van de fabrijcq
Hendrick de Vos, dato
tweeden februarij
xvic: t'negentich,
ordonnantie, ende
quitancie, de voorschreve somme van
Betaelt aen Hendrick
Lensen, de somme
van twaelff Ponden
twaelff schellingen,
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge van een Jaer
weddens, off tractement, voor het
opsigt, & waernemen van de Peerboomse-Sluijs, verschenen April xvic:
t'negentich, daerom
alhier, als in voorga&
rekeninghe, bij
quitancie, de voorsr:
somme van
Betaelt aen Odt
Willemse Walraven,
de somme van twintich
Ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende
in voldoeninghe

xix L xiiii Sch

[107r]
#de-vos

lxxvi L

[107v]
#lense

xii L xii Sch

[108r]
#walraven

van het waernemen
van de Emmichovense
Sluijs, als die bij
zuijden de Cornse Gantel
is leggende, oversulx
hier, wegens 't Jaer
tractement, vervallen A
pril xvic: t'negentich,
bij de voorschreve somme
van
Betaelt aen den selven
Odt Willemse, als Bode
van den voorschreven
Polder, over ende in
voldoeninge zijner
declaratie van verdient salaris, ende
verschoth, tijde deser
rekeninghe, ten
dienste van desen
Zuijdhollantsen
Polder, gedaen, als
blijckt bij de nevens
ghaende declaratie,
ordonnantie, & quit:.
Zulx hier uijtgetogen
de somme van

Betaelt aen Mathijs van
Balen, over ende in
voldoeninge zijner declaratie van verdiende
wagevrachten, ten dienste
van den voorsr Polder,
tijde deser rekeninge
gedaen, als bij declaratie,
ordon:. & quit:. de somme
van
Betaelt aen de Lantmeter
Mattheus van Nispen,
over ende in voldoeninge
zijner nevensgaende
declaratie van vacatien
ende verschoth, tijde deser
rekeninge, ten dienste

[108v]
#walraven

xx L

[109r]

xxxix L

[109v]
#van-balen

ix L

[110r]
#van-nispen

van desen Polder
gedaen, dus bij declaratie,
ordonnantie, & quit:
de somme van
Betaelt aen Huijgh
Ariense van Wingerde,
over ende in voldoeninge zijner declaratie van wagevrachten
ten dienste van desen
Polder, tijde deser
rekeninge gedaen, volgens declaratie, ordon:.
& quit:. de somme van

bij kennisse
van de heeren
gecommitteerdens

Aen den selven Huijgh
Ariense, over t'gene
t'zijnen huijse, tijde deser
rekeninge is verteert,
zoo bij den Bode, knechts,
schippers, & voerluijden,
mitsgaders eenige andere
personen, daer mede het
collegie te doen, ende gebesoigneert heeft gehadt,
volgens gehoude notitie,
de somme van
Betaelt aen Bastiaen
de Vries, over ende in
voldoeninge zijner
rekeninge van wagevrachten, ten dienste
van desen Polder gedaen,
ende verdient, tijde deser
rekeninge, dus bij
rekeninge, ordonnantie,
ende quitancie, de somme
van
Betaelt aen fabrijcq
Hendrick de Vos, over
ende in voldoeninghe
zijner declaratie van
vacatie, ende verschoth,

ciiii L xvii Sch

[110v]
#van-wingerden

xxxvii L x Sch

[111r]

cvi L i Sch

[111v]
#de-vries
#de-vos

lxxv L

[112r]

tijde deser rekeninge,
ten dienste van desen
Poldert gedaen, bij specificatie, ordonnantie,
ende quit:. de somme van
Den rendant heeft
op ordre, & met kennisse
van d'Ed: heeren
Gecommitteerdens,
betaelt, over verscheijde
noodige kleijnigheden,
volgens de nevensga&
notitie, daer van gehouden,
de somme van

ordinaris als
in voorgaende
rekeninge

xL

[112v]
#raalhoff

xvii L x Sch

Betaelt aen Willem
Raalhoff, over ende in
voldoeninge van teercosten,
bij d'Ed: heeren gecommitteerdens gedaen, &
gevallen, soo op de visitatie,
als het doen van dese
rekeninge, met d'Ed:
Mog: heeren commissarissen van de rekeningen,
als verscheijde particuliere
Ingelanden, dus hier, als
in voorgaende reken:.
de somme van
lxxx L
Aen den conchergie van
den Doele, voor dat dese
rekeninge aldaer
is gedaen, de somme
van

[113r]
#raalhoff

[113v]
#crillaerts

iii L iii Sch

Betaelt aen Adriaen Crillaerts, de somme van ses
Ponden te xl: grooten t'pondt,
over & in voldoeninge zijner
declaratie van verdiende wagevrachten, ten dienste van desen
Polder, tijde deser rekeninge
gedaen, bij declaratie, ordon:.
ende quitancie, dus de

voorsr:

vi L

Den rendant heeft door
ordre, ende speciale last
van de heeren Gecommitteerdens van desen Polder,
op den Elffde, twaelffden
ende dertienden Januarij
xvic: t'negentich, over
extraordinaire schuijt, wagevrachten, ende verteringen,
vermits de vehemente
stormwinden, nevens
de voornoemde heeren
Gecommitteerdens,
in den voornoemden
Polder moeten verblijven,
ende onderwegen overnachten
bij welcke occasie over
de voorsr: onvermijdelijcke
costen betaelt is, de somme
van vier en twintich
Ponden zestien schellingen,
te xl: grooten t'pondt,
dus alhier de voorsr:
xxiiii L vi Sch

[114r]

[114v]

via: somma van den uitgeeff
ixc: lxxxv L ii Sch
985 : 2 : 6
[vacat]
[vacat]
Anderen uitgeeff
van tractementen
ende verschoth van de
heeren gecommitteerdens penningmeester,
ende Bode.

dese & volgende
aengetogen parthijen
van tractementen,

De heer Burgemeester
Arent Muijs van Holij,
Raedt, & Rentmeester
Generael van Zuijdhollant,
als Eerste Gecommitteerde
van wegen d' Ed: Mog:
heeren, Raeden, ende

[115r]
[115v]
[116r]
#muijs-van-holij

[116v]

werden alhier
wel gebracht,
ende zijn gereguleert
ende gestelt, in gevolge
van t'provisioneel
reglement, ende
verders bij declaratie
ende quitancie,
behalven daer
anders voor t'hooft
geteijcckent staet

Meesters van de
Rekeninge der Domeijnen van de heeren staten
van Hollandt, ende West
Vrieslandt, over een Jaer
tractement, volgens
het provisioneel reglement,
tijde deser rekeninge, de
somme van

cxx L

De reijscosten, ende
verschoth van den selven
heere, tijde deser rekeninge gedaen, de somme
van

xxxiiii Sch

De Heer Burgemeester
Johan Hallincq, als
mede gecommitteerde
van d'Ed: Mog: heeren
van de rekeninghe,
over een jaer tractement
tijde deser rekeninge
alhier uijtgetogen
de somme van

cxx L

[117r]
#muijs-van-holij
#hallinck

[117v]
#hallinck

De reijscosten, ende
verschoth, bij zijn Ed:
tijde deser rekeninghe
gedaen, ende bij den rendant
betaelt, bedraegen
xxii L xiiii Sch
d'Heer Bailliu Mr:
Hendrick van
Nispen. over een jaer
tractement, als
gecommitteerde, tijde
deser rekeninge, de somme
van
De reijscosten, ende
verschoth, bij zijn Ed:
tijde deser gedaen, &
door den Rendant
betaelt, bedraegen

[118r]
#van-nispen

lxxx L

de somme van

ix L xix Sch

[118v]
#van-wevelinkhoven

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

lxxx L

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

vi L

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 vooren
fol: ix: verso, bedraegt
de somme van negen
duijsent, acht hondert
acht en t'negentich ponden
ses schellingen, waer
van den twintigsten
penningh, tot ses duijsent
Ponden monteert
drie hondert Ponden,
ende den veertigsten
Penningh van de

[119r]
#spruijt

[119v]

[120r]

conform voorgaende
rekeninghe, ende
provisioneel
reglement

resterende drie duijsent
acht hondert acht
en t'negentich ponden
negen schellingen
twee deniers, ende
zulx te saemen
alhier bedraegende
de somme
van

iiic: xcvii L ix Sch ii D

[120v]
#spruijt

De reijscosten, ende
verschoth, bij den rendant, met kennisse
ende ordre van de
voornoemde heeren
gecommitteerdens, tijde
deser gedaen, bedraegen
volgens de nevensgaende
declaratie, ordon: ende quit:
de somme van
cvii L cii Sch

ordinaris als
in voorgaende
rekeninge

Betaelt aen Odt Willemse
Walraven, de somme
van vijftich ponden
te xl: grooten t'pondt,
over een jaer tractement
als bode van den voorsr:
Polder, tijde deser
rekeninge, daerom hier
de voorsr:

[121r]
#walraven

lL

viia: Somma van den uijtgeeff
ixc: xcv L iii Sch ii D
995- 3 – 2
[vacat]
Anderen uijtgeeff
van het minuteren,
grosseren & doubleren
deser rekeninghe,
t'appostilleren, ende
vergelijcken van dien,
mitsgaders de noodige
gerequireerde zegels
tot de selve.

[121v]
[122r]

transeat als in
voorgaende
rekeninge

Comt voor 't minuteren, grossieren, ende
doubleren deser rekeninge
groott drie hondert,
vijff en t'zeventigh
blaedren, tot drie schell:
het bladt, als in voorga&
rekeninge, monter&
alhier ter somme
van
lvi L v Sch
Noch voor 't doubleren
van een rekeninge
als dese, voor d'Ed:
Mog: heeren van de
rekeninghe, groot
een hondert vijff en
twintich blaedren,
mede tot drie schell:
het bladt, als vooren,
de somme van

xviii L xv Sch

Comt voor t' appostilleren deser rekeninge
de somme van twaelff
Ponden twaelff schell:
te xl: grooten t'pondt,
daerom hier de voorsr:

xii L xii Sch

Den Penningmeester
voor het vergelijcken
van de appostillen
op de doublen, als in
voorgaende rekeninge,
de somme van negen
Ponden negen schellingen,
te xl: grooten t'pondt,
dus de voorsr:
Den rendant brengt
alhier de somme van
veertien Ponden
twaelff schellingen
ses deniers, te xl:
grooten t'pondt,

[122v]

[123r]

[123v]

ix L ix Sch

[124r]

bij hem betaelt voor
drie distincte cleijn
zegels, als een van
dertien ponden vier
schellingen ses deniers,
(vermits de thiende
verhooginge), geappliceert tot een omslagh
van de rekeninghe
voor den rendant,
ende twee ijder van
dertien schellinghen
negen deniers, d'eene
tot de rekeninge voor
d'Ed: Mog: heeren
van de rekeninge,
ende d'ander tot de
rekeninge voor t'Gemeene Landt, dus hier
de voorsr
Comt voor het inbinden
deser rekeninge, met
twee doublen van
dien, ijder tot dertich
schellingen, munte
deser rekeninghe,
de somme van vier
ponden thien schellingen,
daerom hier de voorsr:

[124v]

xiiii L xii Sch vi D

[125r]

iiii L x Sch

viiia Somma van den uijtgeeff
[ 116 – 3 – 6 ]

cxvi L iii Sch vi D

Totalis Somma van den uijtgeeff deser rekeninge
bedraegt
[ 9034 - 10 – 1/2 ]
ixm: xxxiiii L x Sch Ob
Den ontfanck deser rekeninge hier voren fol: ix
verso
bedraegt
[ 9898 - 6 – 0 ]
ixm: viiic: xcviii L vi Sch
Vereffent den ontfangh tegens den uijtgeeff, is
meerder ontfangen als uijtgegeve & dienvolgende
den rendant alhier aen t'Gemeene Landt schuldigh
blijft,
de somme van acht hondert drie en t'zestich ponden

vijftien
schellingen elff denier obulus,
viic: lxiii L xv Sch xi D Ob
Aldus gehoort, gereeckent end geslooten
ten daege, Jaere, ende plaetse, als int' hooft
deser reeckeninge staet geëxpresseert. ende
bij ons ondergeschreven geteijckent, ende was geth:
Adv:H van Bosvelt, A. Muijs van Holij,
Johan Hallincq, Henr: van Nispen,
Joh: van Wevelinckhoven
W. v. Cattenb:,
Seb: Leersen
Gecollationeert jegens zijne
Principale, zijnde geschreven, geappostilleert, ende geteijkent als boven,
& daer mede accorderende bevonden,
bij mij als penningmeester van den voorsr:
Polder, op den ses en twintigsten Junij
xvic: t'negentich, ten oirconde
dese geteijkent.
D. Spruijt
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