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Algemeen Rijksarchief
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1693
DIRCK SPRUIJTS
vijftiende Rekeninge
als Penningmeester
van den
ZUIJDHOLLANTSEN-POLDER
Omme t'Hoff,
Overgelevert bij Dirck Spruijt,
als penningmeester van den zuijdhollandtsen polder, aen den commissaris van de Camer vande
rekeningen der Domeijnen van de
heeren Staten van Hollandt &
Westvrieslandt, int bij wesen
van de gecommitteerdens tot
de directie vanden Zuijdhollandtsen polder aengestelt,
mitsgaders de presente Ingelanden, desen onderteijkent
hebbende, in St: Joris
doele binnen Dordrecht den
23e April 1694.
xve Rekeninge
Vervolgt wel den tijdt
vande laetst voorgaende
rekeninge als
dese

Rekeninge ende Bewijs,
die doende is Dirck Spruijt
als penningmeester van den
Zuijdhollantsen Polder
(bedijckt in den Jaere xvic:
negen en t'zeventich) van den
ontfangh, ende uijtgeeff, bij
den selven gehadt, ende gedaen,
over den Jaere xvic: drie en
t'negentigh, gestelt in ponden
van veertigh grooten, schell:,
ende deniers, naer advenant,

Ontfanck,
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 dertich mergen, vijff
hondert negen en vijftigh roeden landts,
inde voorschreve dijckagie binnen bedijckt,
volgens de laetste gedaene metinghe,
verbael, ende caerte daer van zijnde.
Merg: Roe:
Zegge
1235 559

[1v]

0

Waer van in den jaere xvic: twee en
tachtich uijtgeputh zijn, tot het maken
van den doorgebroocken zeedijck,
als inde selve rekeninge fol: xlii
et ultra staet geexpresseert
2: 463: 0
Zoo dat nu alleenlijck moeten
werden verantwoordt, in gevolge
de acte van Omslagh, de resterende
contribuerende mergentalen,
bedraegende noch
1233: 96: 0

blijckt hier van
bij acte van ommeslagh in dato
den 3e april 1693
bij de Camer
vande rekeninge & particuliere
ingelanden
geconsenteert.

Op den derden April xvic:
drie en t'negentich, hebben
d'heeren gecommitteerdens van den voorschreven
polder, naer het sluijten
van den gemeenlants
rekeninge van den jaere
xvic: twee en t'negentigh,
(nevens de presente ingelanden) ommegeslaegen
een somme van twee
ponden per merge, over
den jaere xvic drie en t'negentigh, ten laste van de
respective heeren Eijgenaeren,
zoo tot voldoeninge van de
voorvallende reparatie,
ende onderhoudt van den
zeedijck, mitsgaders
binnelandtse noodsaeckelijckheden, welcken
omslagh den Penningmr
alhier is verantwoordende,
over de voorschreve twaelff
hondert, drie en dertigh
mergen, ses en't negentigh

[2r]

[2v]

roeden landts, de somme
van twee duijsent vier
hondert ses en t'zestich ponden
ses schellingen, ses deniers, te
xl: grooten t'pondt, oversulx
hier de voorsr somme van
iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D
Prima Somma van den ontfanck
2466 – 6 - 6

per se.
[3r]

Anderen Ontfanck
van den laegen omslagh
van den jaere xvic drie
en t'negentich.

wert alhier
wel gebracht,
als in den text

In gevolge de voorschreve
acte van omslagh van
den derden April xvic:
drie ent'negentich, tot
laste van de respective
bruijckers, ommegeslagen
twee ponden per merge,
tot betaelinge van de
binnelantse noodsakelijck[3v]
heden, bedraegende over
den geheelen zuijdhollantsen
polder, groot twaelff hondert
drie en dertich mergen, ses
ent' 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: somme van
iim iiiic lxvi L vi Sch vi D
iia S:
-2466-6-6
Anderen Ontfanck,
van verpachtinge, gedaen
bij d'Ed: heeren gecommitteerdens van den
zuijdhollantsen polder,

per se.
[4r]

op den twaelfden Meij
xvic: acht en tachtich, van
t' gras, liesen, & biesen,
mitsgaders het riet staende,
ende wassende inde dijckputten, ofte gorsen, tusschen
den thee van den dijck,
ende de achtercade,
buijten, ende rondomme
den zeedijck vanden
voorschreven polder,
beginnende aen den
NieuwenAlthenaschen
Polder, tot aen den Dussensen
dijck toe, over den Jaere
xvic: drie ent'negentich.
De eerste parthije,
beginnende aen den
dijck van den Nieuwen
Althenaschen Polder, tot
aen de Eerste sluijs toe,
lanck 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 verpachtinge, dato twaelffden
Meij xvic: acht en
tachtich, daeromme
alhier, over het leste
sesde Jaer Pachts,
verschenen kersmisse
xvic: drie ent'negentich, de voorschreve
somme van

De tweede parthije,
van de voornoemde
sluijs, tot de sluijs
van de Cornse Gantel
toe, lanck omtrent
drie hondert vijfftich
roeden, gepacht voor

[4v]

[5r]
#de-bot

vi L

[5v]
#de-bot

ses jaeren bij Dirck
Wouterse de Bodt,
s'Jaers omme twee
Ponden thien schellingen,
te xl: grooten t'pondt,
dus over t'leste
sesde Jaer Pachts,
verschenen kersmisse xvic:
drie en t'negentich,
de voorschreve somme
van
De derde parthije, 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 den selven Dirck
Wouterse de Bodt,
des Jaers omme vier
Ponden, te xl: grooten
t'pondt, dus over t'leste
sesde Jaer Pachts, blijckende, ende verschenen
als vooren, de voorsr
somme van
De vierde parthije,
van den voorschreven
hoeck aff, tot de sluijs,
in t'Peerboomsche
Gath, lanck ses hondert
dertigh roeden, gepacht
voor ses jaeren, bij
denselven de Bodt,
omme twee ponden
te xl: grooten t'pondt
s'Jaers, dus over t'leste
sesde Jaer Pachts, blijckende & verschenen als vooren, de
voorschreve somme
van

[6r]
#den-ruijmen

iiL x Sch

[6v]
#de-bot

iiii L

[7r]
#de-bot

ii L

De vijffde parthije,
van de voorschreve
sluijs, tot den hoeck
van den dijck, bij
t'Staexken, lanck
vier hondert roeden,
gepacht voor ses jaeren
bij Adriaen Dircxe
Schalcken, om zeven
Ponden tien schellingen,
s' jaers, te xl: grooten
t'pondt, dus hier over
t'leste sesde Jaer
Pachts, verschenen kersmisse xvic: drie en
t'negentich, de
voorschreve somme
van

[7v]
#schalken

[8r]

vii L x Sch

De sesde ende laetste
parthije van het staecxken
aff, tot t'eijnde de Nieuwe
dijckagie aen den Ouden
Dussensen dijck van den
Grooten waerdt van
Zuijdhollandt, lanck
vier hondert vijftigh roeden
gepacht voor ses jaeren
bij Theunis Janse Roubosch,
s'Jaers omme de somme
van elff Ponden, te xl:
grooten t'pondt, dus hier
over t'leste sesde Jaer
Pachts, verschenen kersmisse
xvic: drie ent'negentich, de
voorsr somme van
xi L

[8v]
roubos

iiie: S:
33-0-0
Extraordinairen
Ontfanck van vercoopinge
van rijsgewasch, gestaen
hebbende, zoo op de
achtercade, haagcadens,
ende de dijckputten
als anders.

xxxiii L
[9r]

Ontfangen van verscheijde
personen de somme van
twee en t'zestigh ponden
vijftien schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in voldoeninge van het rijsgewas,
ge????en hebbende op de cadens
leggende in de respective
dijckputten van den Zuijdhollandtsen Polder, in
gevolge de conditie van
de vercoopinge, dato negen
en twintigsten April xvic:
drie ent' negentich daer
van zijnde, geassisteert bij
den lantmr: Matheus van Nispen,
dus alhier de voorsr:
lxii L xv Sch

[9v]

iiiie: S:
52-15-0

per se

[vacat]
[vacat]
Anderen ontfanck
van t'sloth van de laetste
gedaene rekeninge van
den Jaere xvic: twee en
t'negentich.
Den rendant brengt alhier
de somme van twee hondert
twee en veertigh ponden
sestien schellingen thien
deniers Obulus, zijnde
t'gene hij bij slote van zijne
voorgaende rekeninge,
wert alhier wel
gedaen den zesden April xvic:
gebracht &
drie ent'negentich, aen het
verantwoordt,
gemeene Landt schuldigh
volgens het sloth vande
laeste voorgaende reke- gebleven is, blijckende bij de
selve rekeninge, fol: ciiii verso,
ninge d'@o: 1692
folio 104 verso, alwaer oversulx alhier de voorsr
t'selve oock is
somme van
xc: xl L i Sch Ob
gedoodt.

ve: S:
242-16-10,5

per se

[10r]
[10v]
[11r]

[11v]

Totalis Somma van den Ontfanck
5271 - 4 – 10,5

vm: iic: lxxi L iiii Sch x D Ob

[vacat]
[vacat]
Uitgeeff jegens den
voorsr ontfanck

[12r]
[12v]
[13r]
#walraven

Ende Eerstelijck
over t' verhoogen, ende verswaren
van eenige bestedingen van
den zeedijck, t' repareren van
zeebraecken, becrammen
ende anders, den zeedijck
concernerende.
Betaelt aen Odt Willemse
Walraven, de somme van
vier hondert een en veertigh
ponden, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van de eerste bestedinge,
begint aen een blint paeltje,
omtrent 20:a 25: roeden
van den eersten hoeck,
en gaet tot het Cruijsputh,
off paeltje i toe, lanck
omtrent vijff en veertigh
roeden, in dese, de cruijn
equael te verhoogen, aen
t'begin, een voet op te
setten, en soo, doorgaende,
de selve hoogte te houden,
op twaelff voeten breette,
buijten nae den ouden loop
van den dijck, en vande
voorsr twaelff voeten aff,
een binneloop te maecken
van twee roeden druijpens,
sadt van aerde, welgeschaept,
en dan overseth met zoden
van vier duijmen dick,
aen t'begin met een spije
te verheelen van een roede
lengte, soo op de cruijn, als
binneloop, bij hem aenge-

[13v]

[14r]

blijckt van dese
& volgende aengetogen partijen,
bij conditie van
bestedinghe,ordonnantie, & quitancie

nomen om negen ponden
de roede, en opgenomen
den vier en twintigsten
Junij xvic: drie ent'negentigh,
ter nombre van negen en
veertigh roeden, alles in
gevolge van de conditie
dato achtsten ende sestienden
Meij xvc drie en t'negentigh
respective, comende aldaer
fol: 1: verso, daeromme bij
conditie, ordonnantie, ende
quitancie, de voorschreve
somme van
iiiic xli L
Betaelt aen Jan Hendricxe
van Ouwerkerck, de
somme van vier hondert
en vijff ponden, te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van de
tweede bestedinghe
daer aenvolgende comt
tot de Pael N:2: de selve
te maecken in gevolghe
de conditie van bestedinge
daer van zijnde, lanck
vijff en veertigh roeden,
bij hem aengenomen
om negen ponden de
roede, en opgenomen den
vier en twintigsten Junij
xvic: drie ent'negentigh,
oversulx hier, bij conditie,
ordonnantie, & quitancie,
de voorschreve somme
van

[14v]
#ouwerkerk

[15r]

[15v]
#ouwerkerk

iiiic: v L

Betaelt aen den selven
Jan Hendricxse Ouwerkerck, de somme van hondert
twee en veertigh ponden
zestien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over, ende
in voldoeninge van de derde
bestedinge daer aen volgende,
begint aen een blint paeltje,
tot No: iii. e selve te maken

[16r]

in gevolge de generale
conditie van bestedinge
daer van zijnde, lanck
twee en veertigh roeden
bij hem aengenomen om drie
ponden acht schellingen de
roede, en opgenomen den
drie en twintigsten
Julij xvic: twee ent'negentigh, oversulx hier
bij conditie, ordonnantie, ende quitancie,
de voorschreve somme
van
cxlii L xvi Sch

Betaelt aen Jan Govertse
van de Made, de somme
van vier en veertigh
ponden vier schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over, ende in voldoeninge
vande vierde bestedinge
daer aenvolgende, beginnende mede aen een blint
paeltje, en gaet tot de
sluijs toe, de selve te
maecken, in gevolge
de generale conditie
van bestedinge daer
van zijnde, lanck zeventich
roeden, bij hem aengenomen
om twee ponden twaelff
schellingen de roede, en
opgenomen den vier en
twintigsten Junij xvic:
drie ent'negentich, comt
daerom hier de voorschreve
somme van
xliiii L iiii Sch
Betaelt aen Willem
Cornelisse Vinck, de
somme van een hondert
vier ent zestigh ponden
te xl: grooten 't pondt,
over, ende in voldoeninge
van de vijffde bestedinge
daer aenvolgende, beginnende door een heijn, aen

[16v]
#van-de-made

[17r]
#vinck

[17v]

een blint paeltje, en comt
tot de pael no: 5 toe, dese
te maecken, in gevolge
de generale conditie van
bestedinge daer van zijnde,
lanck een en veertigh
roeden, bij hem aengenomen
om vier ponden de roede,
en opgenomen den drie en
twintigsten Julij xvic:
drie en t'negentich,
volgens conditie, ordon:, & quit:
comt daerom hier de voorsr
somme van
clxiiii L
Betaelt aen denselve
Willem Cornelisse Vinck,
de somme van een hondert
zeven ent'negentich ponden
twee schellingen, te xl:
grooten 't pondt, over, ende
in voldoeninge van de
sesde bestedinge daer aen
volgende, comt tot de pael
no: 6 de selve te maecken
in gevolge de generale
conditie van bestedinge
daer van zijnde, lanck
veertich roeden ende een
halve, bij hem aengenomen
om vier ponden acht
schellingen de roede,
en opgenomen den drie
en twintigsten Julij xvic:
drie en t'negentich, dus
hier, volgens conditie,
ordonnantie, ende
quitancie, de voorsr
somme van
clxxvii L xii Sch

Betaelt aen Cornelis
van der Stelt, de somme
van hondert vier ent'zestich
ponden, te xl: grooten
't pondt, over ende in
voldoeninge van de
zevende bestedinghe
daer aenvolgende, comt

[18r]
#vinck

[18v]

[19r]
#van-der-stelt

tot de pael no: 7 de selve
te maecken in gevolge
de generale conditie van
bestedinge daer van zijnde,
lanck veertich roeden,
bij hem aengenomen om
vier ponden twee schell:
de roede, en opgenomen
den drie en twintigsten
julij xvic: drie en t' negentigh,
comt daerom hier, als
bij conditie, ordonnantie,
ende quitantie, de voors:
somme van
cvxiiii L
Betaelt aen Jan Govertse
van de Made, de somme
van hondert een en t'zeventigh
ponden, te xl: grooten t; pondt,
over & in voldoeninghe
van de achtste bestedinge
daer aen volgende, comt
tot de Pael N: 8 de selve
te maecken, in gevolge
de generale conditie van
bestedinge daer van zijnde,
lanck twee en veertigh
en drie quart roeden, bij
hem aengenomen om vier
ponden de roede, ende
opgenomen den drie en
twintigsten Julij xvic:
drie en t' negentigh, dus
hier, volgens conditie,
ordonnantie, ende
quit: de voors: somme van clxxi L

Betaelt aen Willem van der
Stelt, de somme van twee
hondert vijff en twintigh pond,
te xl: grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge van de
negende bestedinge daer
aenvolgende, zijnde een
hoogsel op de cruijn van den
dijck te brengen, ende te
beginnen aen dees zijde
van den lesten hoeck des dijcx

[19v]
#van de made

[20r]

[20v]
#van-der-stelt
#van-couwen

dichte bij Jan van Kouwen,
beginnende aldaer aen
een paeltje, gaende ten
eijnde om den hoeck bij het
paeltje, no: 1, te maecken
in gevolge de generaele
conditie van bestedinge
daer van zijnde, lanck
vijftigh roeden, bij hem
aengenomen om vier ponden
tien schell: de roede ende
opgenomen den vier en
twintigsten Junij xvic: drie en
t'negentigh, dus bij conditie,
ordon:, & quit:, de voorsr
iic: xxv L
Betaelt aen den selven
van der Stelt, de somme
van drie ent'negentigh
ponden twaelff schellingen,
te xl: grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge van de
thiende, zijnde de laetste
bestedinge daer aenvolgende,
zijnde t'verhoogen van ses
roeden cruijns, mitsgaders
noch ses en veertich,
te samen thien voeten te
verhoogen, t'samen lanck
twee vijftigh roeden,
bij hem aengenomen om ses
en dertigh schellingen de roe:
en opgenomen den vier en
twintigsten Junij xvic: drie en
t'negentigh, als bij
conditie, ordonnantie, &
quitancie, de voorsr somme
van
xciii L xii Sch
Betaelt aen Lambert
Pieterse Vos, de somme
van acht ent'zestigh ponden
acht schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in
voldoeninge van de eerste
bestedinge zeebraecken,
benoorden de Corte Raije,
den Aennemer sal den

[21r]

[21v]
#van-der-stelt

[22r]
#vos

[22v]

uijtgeslaegen loop gladt
onde de lijn, met goede
aerde volsetten, en met
een cloetelingh, van ses
duijmen dick, overcleeden,
sadt van aerde, in de oude
keur, ter lengte van
seven en vijftigh roeden,
bij hem aengenomen om
vier en twintigh schellingen
de roede, ende opgenomen
den vier en twintigsten
junij xvic: drie en t'negentigh,
daerom bij conditie, ordonnantie, & quitancie,
de voorsr somme van
lxviii L viii Sch
Betaelt aen Lambert
Dielisse Goethart, de somme
van drie en vijftigh ponden
ses schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in
voldoeninge van de tweede
bestedinge zeebraecken,
daer aenvolgende, zijnde
d'eerste helft van de Corte
Raeij, de selve te maken,
in gevolge de generaele
conditie van bestedinge
daer van zijnde, lanck
een en veertigh roeden,
bij hem aengenomen om
ses en twintigh schell:
de roede, en opgenomen
den vier en twintigsten
junij xvic: drie en
t'negentigh, oversulx
hier, volgens conditie,
ordonnantie, ende
quitancie, de voorschreve
somme van
liii L vi Sch

Betaelt aen Dirck de
Bodt, de somme van een
ent'zeventigh ponden acht
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in
voldoeninge van de

[23r]
#goedhart

[23v]

[24r]
#de-bot

derde bestedinge zeebraecken daer aenvolg&,
zijnde de weder helft van de
Corte Raeije, de selve te
maecken, in gevolge de
generale conditie van
bestedinge daer van zijnde,
lanck twee en veertigh
roeden, bij hem aengenomen
om vier en dertigh schell:
de roede, ende opgenomen
den vier en twintigsten
Junij xvic: drie en t'negentigh,
dus hier bij conditie, ordonnantie, ende quit:, de
voorsr somme van
lxxi L viii Sch
Betaelt aen den selven
Dirck de Bodt, de somme
van t'zestigh ponden, te
xl: grooten t'pondt, over,
ende in voldoeninghe
van de vierde zijnde de
laetste bestedinge zeebraecken
bestaende in verscheijde
partijen, bij hem aengenomen
den hoop om t'zestich ponden
ende opgenomen den vier
en twintigsten Junij xvic: drie
en t'negentigh, oversulx
hier, als bij conditie, ordon:,
ende quit:, de voorsr somme
van
lx L
Betaelt aen Arien Cornelisse
van Ouwerkerck, de
somme van vier en twintigh ponden, te xl: grooten
t'pondt, over , ende in
voldoeninge van het
schieten van t'zestigh roeden
sloots, beginnende aen
Wijtvliedsgath, en gaet
ten zuijden aen, ter lengte
van t'zestigh roeden, alle
te leggen buijten de oude
cade, boven acht voeten wijdt,
vier voeten in den bodem,

[24v]
#de-bot

[25r]

[25v]
#ouwerkerk

en diep drie voeten beneden
het meijveldt, alle de
aerde te smacken, op de
voorsr achtercade, en de
selve daer mede tonneront
te verhoogen, en wel over
te effenen, in t'midden
een voet hooger, als ten
wederzijde, mits buijten
te blijven twee voeten
van t'beteulde hout,
ende buijteloop vd cade te bezoden
van onderen op ter breette
van twee voeten, bij hem
aengenomen om acht schell:
de roede, ende opgenomen
den drie entwintigsten Julij
xvic: drie ent'negentigh,
dus bij conditie, ordonn:,
ende quitancie alhier
de voorschreve somme
van
xxiiii L
Betaelt aen Aelbert
Dircxe, de somme van vier
en twintigh ponden vijftien
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in
voldoeninge van het
schieten van ses ent'zestich
roeden sloots, gaende tot
aen t'cromme gath toe
alles in gevolge de generale
conditie van bestedinge
daer van zijnde, bij hem
aengenomen om seven schell:
ses deniers de roede, en
opgenomen den drie en
twintigsten Julij: xvic:
drie ent'negentich, dus
bij conditie, ordon:, & quit:,
de voorsr: somme van
xxiiii L xv Sch
Betaelt aen Theunis
Willemse Roubos, de somme
van twee en twintigh ponden
acht schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in voldoe-

[26r]

[26v]
#albert-dirks

[27r]

[27v]
#roubos

ninge van het schieten van
vier ent'zestich roeden
sloots, alles in gevolge de
generale conditie van
bestedinge daer van
zijnde, bij hem aengenomen
om seven schellingen de
roede, ende opgenomen
den drie en twintigsten
Julij: xvic: drie ent'negentich, comt oversulx hier
bij conditie, ordonnantie,
ende quitantie de
voorschreve somme
van
xxii L viii Sch
Betaelt aen Aelbert
Dircxe, de somme van
acht en twintigh ponden,
twaelff schellingen, negen
deniers, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in
voldoeninge van de vierde,
zijnde de laetste bestedinge
bestaende in t'schieten,
rn wel opmaecken van
negen en t'zeventich roe:
sloots, beginnende aen
t'kromme gath, en gaet
verder oost aen, ter lengte
van de voorsr: lxxix roe:
alles in gevolge de generale
conditie van bestedinge
daer van zijnde, bij hem
aengenomen om zeven
schellingen drie deniers
de roede, ende opgenomen
den drie en twintigsten Julij
xvic: drie ent'negentigh,
oversulx hier, bij conditie,
ordonnantie, ende
quitancie, de voorschreve
somme van
xxviii L xii Sch ix D
Betaelt aen Dirck de
Bodt cum suis, de somme
van een hondert ses en
tachtigh ponden drie schell:

[28r]
#albert-dirks

[28v]

[29r]
#de-bot

te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge
van het maecken, onderhouden
ende opleveren van
twee hondert ses en
tachtigh, drie achtste roeden
ofte schaften cramwerck,
aen den dijck van den
Zuijdhollantschen poldert
bij hem aengenomen
op den derden Octob: xvic:
drie ent'negentich, tot
dertien schellingen ijder
roede, blijckende bij de
conditie van bestedinge
daer van zijnde dato uts:
comende alhier te bedraegen,
volgens conditie, ordonnantie, ende quitancie
zulx hier uijtgetogen,
de voorschreve somme
van
clxxxvi L 3iii Sch
Betaelt aen Jacob Vermeijs,
de somme van elff ponden,
te xl: grooten 't pondt,
over, ende in voldoeninge
van dese zijne nevensgaende
declaratie wegens gevoert
houdt, van Dordregt in den
voorsr Polder, waeromme
volgens declaratie,
ordonnantie, & quit:
alhier de voorschreve
somme van
xi L
Betaelt aen Odt Willemsen
Walraven, de somme van
ses ent'zeventigh ponden
vier schellingen, te xl: grooten t'pondt
over, ende in voldoeninge
van zijne nevensgaende
declaratie van het hacken
ende beteulen van hout
op de achtercade, voor den
Zeedijck van den voorschreven
Polder, gedaen in het Jaer
xvic: vier ent'negentigh

[29v]

[30r]
#vermeijs

[30v]
#walraven

[31r]
#de-bot
#schouten

oversulx hier bij declaratie,
ordonnantie, & quit: de
voorschreve somme van
76:4:0

lxxvi L iiii Sch

Betaelt aen Dirck
de Bodt, ende Marcus
[31v]
Cuijndertse, de somme
van vijff hondert twee en
t'negentigh ponden seventien schellingen ses deniers,
te xl: grooten t'pondt, over,
ende in voldoeninge van
t'maecken, ende leggen van
een aerden Dam, beginn&
van t'Cromme Gath
aff, tot Wijdtvliedt toe,
den aenlegh op achtien
voeten saets, ½ voet hooger
als het zaedt van de voorga&
dammen, en op het selve
saet te leggen een Dam
van sestien voeten aenlegs,
[32r]
den cruijn op acht voeten,
en hoogte als van oudts,
weerzijds even loop, en
overseth met een cloetlingh
in de eijge keur, lanck een
hondert negen en dertigh roe:
ende een halve, bij hem aengenomen om vier ponden vijff
schell: de roede, oversulx bij
conditie @ besteck, ordonn:
ende quit:, de voorsr
vc: xcii L xvii Sch vi D
prima somma van den uijtgeeff
3246-16-3

iiim iic: xlvi L xvi Sch iii D

[vacat]
Anderen uitgeeff
van verscheijde binnelantse
noodsaeckelijckheden
Betaelt aen Michiel
Donckersloot, meester
timmerman, de somme

[32v]
[33r]
#donkersloot

van drie en dertigh ponden
vijff schellingen, te xl: grooten
t'pondt, in voldoeninghe
zijner declaratie van
verdient arbeijdsloon
mitsgaders wegens leverantie
van hout en spijckers
aen, ende ten behouve van de
voorschreven polder verwerckt,
ende verbruijckt, oversulx
bij declaratie, ordonnantie,
ende quit: de voorsr somme
van
xxxiii L v Sch

[33v]

iia:
33-5-0

per se

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'voor
Jaer xvic: drie en t'negentich.

blijckt
bij de conditie
vande bestedinge,

Betaelt aen Willem
Rijcken, de somme van
zeven ponden vijftien schell:
te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge
van het maecken van
de eerste bestedinghe,
zijnde den bermsloot,
beginnende van den
Dussensen dijck, tot aen
den hoeck van den Nieuwen
Dijck, bij het staeckje van
Wevelinckhoven, lanck
omtrent vier hondert, xl:
roeden, aengenomen volgens
conditie, ende besteck daer
van zijnde, dato sestienden
Meij xvic: drie en t'negentigh,
consent ende ordonnantie,
slaende op dese, ende de

[34r]

[34v]
#rijke
#van-wevelinkhoven

[35r]
#spierings

ordonnantie
van de gecommitteerdens soo van
dese, als verdere
aengetogen
parthijen

een en dertigh volgende
posten, daerom hier de
voorschreve somme
van

vii L xv Sch

Betaelt aen Jan Spieringhse
de somme van acht ponden
vijftien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het
maecken van de tweede
bestedinge daer aenvolgende, comt tot de Peerboomse-sluijs toe, lanck
omtrent vier hondert
roeden, aengenomen bij
den hoop, volgens besteck
consent, ende ordonnantie,
daerom hier de voorsr:
viii L xv Sch
Betaelt aen Hendrick
Ganseman, de somme
van acht ponden thien schell:
te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge
van het maecken van de
derde bestedinge daer
aenvolgende, 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
ordonnantie, dus
hier de voorsr somme
van
viii L x Sch
Betaelt aen Huijbert
Jansse Sloot, de somme
van negen ponden vijftien
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in
voldoeninge van het
maecken van de vierde
bestedinge daer aen volg&,

[35v]

[36r]
#ganseman

[36v]
#sloot

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, consent
ende ordonnantie, de
voorsr: somme van
ix L xv Sch
Betaelt aen Oth Willemse
Walraven, de somme van
ses ponden, te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge
van het maecken van de
vijffde bestedinge daer
aenvolgende, 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, daeromme
hier uijtgetogen
de voorschreve somme
van
vL

Betaelt aen den selven
Odt Willemse Walraven,
de somme van ses ponden
te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge
van het maecken van de
sesde bestedinge daer
aen volgende, comt tot
den Ouden dijck, bij de wed:
van Dirck Groeneveldt
toe, lanck drie hondert
roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent, ende
ordonnantie, weshalven
alhier de voorschreve
somme van
vi L

[37r]
#walraven

[37v]

[38r]
#walraven
#groenevelt

[38v]
#la-grouw

Betaelt aen Moses Lagrouw,
de somme van drie ponden
vier schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge van het maecken
van de zevende bestedinge
daer aenvolgende, beginn&
aende voorgaende, is den
bermsloot loopende
langs den Bleeckwaerdt
ende Gijsbert, tot aende
Oude Cornse voorsluijs,
ofte het huijs van de
Bruijn toe, lanck omtrent
drie hondert roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent & ordonn:,
de voorsr: somme van
iii L iiii Sch
Betaelt aen Cornelis
de Loo, de somme van acht
ponden vijff schellingen,
te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge
van het maecken van de
achtste bestedinge, daer
aenvolgende, beginn&
aende voornoemde
voorsluijs, en loopt
langs de cade, tot aen
den Ouden Dussensen dijck,
lanck bij nae ses hondert
roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie, ende besteck,
consent ende ordonnantie
de voorsr
viii L v Sch

Betaelt aen Hendrick
Ariense, de somme van
zeven ponden, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in
voldoeninge van het
maecken van de negende
bestedinghe daer aenvolg&,
zijnde de sloot genaemt
Jan Pieterssloot, beginn&
aende voornoemde

[39r]
#de-loij

[39v]

[40r]
#hendrik-ariens
#van-couwen

Gantelcade, en loopende
langs den Ouden Dussensen
Dijck, tot aen de Nieuwe
Stege achter Jan van Couwen,
lanck omtrent vijff
hondert vijff en dertigh
roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens conditie
ende besteck, consent, &
ordonnantie, de voorsr
somme van
vii L
Betaelt aen Aelbert
Greijn, de somme van
negen ponden, te xl:
grooten t'pondt, over, &
in voldoeninge van het
maecken van de thiende
bestedinghe daer aen
volgende, zijnde de
wegslooten weerzijds
de Nieuwe-Stege, van
den Ouden Dijck voorsr:
aff, tot de Pleune, off
Kercke-stege toe, de selve
Pleune-steegh, van de
Nieuwe-Stege aff, tot
het oude Straetje toe,
daerinne sal wesen begrepen,
te saemen lanck omtrent
drie hondert twintigh
dubbelde roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
ende besteck, consent
ende ordonnantie, de
voorshreve somme
van
ix L
Betaelt aen Aelbert
Dirckse Greijn, de somme
van negen ponden, te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van het
maecken van de elffde
bestedinge daer aenvolg&
zijnde de slooten weerzijds
de Nieuwe-stege, vande
voornoemde Pleune stege aff,

[40v]
#greijn

[41r]

[41v]
#greijn

[42r]

tot de Cortveltse stege
toe, lanck omtrent
drie hondert vijff ent'zestich
dubbelde roeden, aengenomen bij den hoop, als bij conditie,
ordonnantie, ende consent,
de voorschreve somme van ix L
Betaelt aen Steven Jansse
Nuck, de somme van
zeven ponden, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in
voldoeninge van het maken
vande eerste helft van
de twaelffde bestedinge
daer aenvolgende, beginnende aen de voornoemde
Cortveltse stege, en gaende
ten eijnden uijt, tot inden
bermsloot aen den zeedijck,
waer van de eerste helft,
van den voornoemde stege
aff, ter lengte van omtrent
t' zestich dubbelde roeden,
aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie,
consent, ende& ordonnantie,
daerom hier de voorsr:
somme van
vii L
Betaelt aen Bastiaen
Ariensse Boor, de somme
van zeven ponden, te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het
maecken van de dertiende
bestedinge daer aen volg&
zijnde de wederhelft, en
comt tot den dijck toe,
lanck als vooren, aengenomen bij den hoop, in gevolge
de conditie, ende besteck,
consent, ende ordonnantie,
daeromme hier de
voorsr: somme
van
vii L

[42v]
#nuck

[43r]
#boor

[43v]
#liervaert

Betaelt aen Anthonij
Liervaert, de somme van
zeven ponden,te xl: grooten
t'pondt, over, ende in
voldoeninge van het
maecken van de veertiende
bestedinge, daer aen volg&
zijnde de slooten weerzijds
de Voogdwerffse Stege,
lanck omtrent twee
hondert twintich dubbelde
roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent, ende
ordonnantie, zulx
hier uijtgetogen de voorsr:
somme van
vii L

Betaelt aen Willem
Dingemans, de somme
van vijff ponden, vijff schellingen, te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge
van het maecken van de
vijfftiende bestedinghe
daer aen volgende, zijnde
de Cortveltse stege ten
wederzijde, van t'Corte
Straetjen aff, tot de NieuweStege toe, lanck omtrent
twee hondert veertigh
roeden, aengenomen
bij den hoop, in gevolge de
conditie, ende besteck,
consent, ende ordonnantie,
daerom hier de voorsr:
somme van
v L v Sch
Betaelt aen Willem Gerritse
Vinck, de somme van acht
ponden vijftien schellingen,
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken van de zestiende
bestedinge daer aenvolgende,
zijnde 't schoonmaecken
van t'geheel Peerbooms
gath, van de Nieuwe Stege

[44r]

[44v]
#dingemans

[45r]
#vinck

[45v]

aff, tot de Peerboomse
sluijs toe, lanck omtrent
hondert vijftich roeden,
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de
voorsr

viii L xv Sch

Betaelt aen Leendert
Florisse, de somme van
vijff ponden tien schellingen,
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken van de zeventi&
bestedinghe daer aenvolg&
zijnde den Bansloot, loopende
door den geheelen Peerboom,
ende Langewerff, van
t' Peerboomse gath aff,
langs de oude cade henen,
tot in den bermsloot, lanck
omtrent drie hondert roeden, te
maecken doorgaens op acht
voeten wijdt, aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent, ende ordonnantie,
de voorschreve somme
van
v L x Sch
Betaelt aen Bastiaen
Janse Koeckoeck, de somme
van zeven ponden vijff schell:,
te xl: grooten t'pondt, over,
ende in voldoeninghe
van het maecken van de
achtiende bestedinge daer
aenvolgende, zijnde de
wegslooten weerzijds
van t'Oude-Straetjen,
beginnende aende Dussensen
dijck, tot den westersen
sloot van den Langencamp,
lanck omtrent drie hondert
dubbelde roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent, ende ordonnantie,
de voorsr:
vii L v Sch

[46r]
#leendert-florise

[46v]
#koeckoeck

[47r]

Betaelt aen Pieter van
Delden, de somme van vijff
ponden thien schellingen,
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken vande negentiende bestedinge daer
aen volgende, comt tot
de Nieuwe Cortveltse
stege toe, lanck omtrent
twee hondert t'zestigh
dubbelde roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent, ende
ordonnantie, dus hier
de voorsr somme van
v L xv Sch

Betaelt aen Willem
Dingemanse, de somme
van vijff ponden, te xl:
grooten t'pondt, over, &
in voldoeninge van het
maecken van de twintigste
bestedinghe daer aenvolg&,
zijnde het resterende gedeelte
weerzijds van t'Oude Straetjen
aff, van de voornoemde
Cortveltse stege aff, aende
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, daerom
hier de voorsr:
vL
Betaelt aen Teunis Bastiaense
de somme van vijff ponden
tien schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
van het maecken van de een
en twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de slooten weerzijds de Camerse

[47v]
#van-delden

[48r]
#dingemans

[48v]
#theunis-bastiaans

[49r]
#van-hofwegen

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,
consent, ende ordonnantie,
daerom hier de voors:
v L x Sch
Betaelt aen Arien Ariensse
vab Hoffwegen, de somme
van vijff ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van het maecken
van de twee entwintigste
bestedinge daer aenvolg&,
zijnde de slooten weerzijds
de nieuwe Cortveltse
stege, van t'Oude Straetjen
aff, tot aen de brugge
gelegen over Brechten
geut, lanck omtrent
twee hondert zestien
dubbelde roeden, aengenomen bij den hoop, in
gevolge de conditie,
ende besteck, consent
ende ordonnantie,
daeromme hier de voorsr:
somme van
vL
Betaelt aen Bastiaen
Jorissen, de somme van twee
ponden ses schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over, ende
in voldoeninge van het
maecken van de drie en
twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de slooten weerzijds de
selve stege, van Brechten
geut aff, tot de Cornse
Gantelcade toe, lanck
omtrent hondert veertigh
dubbelde roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent & ordonn:,
de voorschreve somme

[49v]

[50r]
#bastiaanse-jorise

[50v]

van

ii L vi Sch

Betaelt aen Hendrick
Gerritse Teulinghs, de
somme van elff ponden
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 Hillekensgath,
beginnende aen t'oude
Straetjen, en gaende tot de
Zuijdelijckste sluijs op de
Cornse Gantel gelegen,
hier mede onder begrepen
de uijtwateringe buijtensdijcx, tot in den Gantel toe,
lanck omtrent vier hondert
dertigh roeden, aengenomen
bij den hoop, in gevolge
de conditie, consent ende
ordonnantie, daeromme
hier de voorsr:
xi L
Betaelt aen Dirck
Gelewijns, de somme
van vier ponden tien schell:
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'Laerdijckjen
aff, en vervolgens, tot aen
den westersen sloot van
Brechten veertich mergen
lanck omtrent drie
hondert t'zestich roeden,
aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie
ende besteck, consent
ende ordonnantie, zulx
hier uijtgetogen, de voorsr:
somme van
iiii L x Sch

[51r]
#teuling

[51v]
#geelewijns

[52r]

Betaelt aen Marcus
Lievaert, de somme
van ses ponden en tien schell:
te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge
van het maecken van de
ses en twintigste bestedinge
daer aenvolgende, 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 en thien
roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent, ende ordonnantie,
de voorsr
vi L x Sch
Betaelt aen Hendrick
Vinck, de somme van vijff
ponden tien schellingen, te
xl: grooten t'pondt, over,
ende in voldoeninge van
het maecken van de zeven
en twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de slooten weerzijds de
Kalversteech, beginn&
aen den Ouden Dussensen
dijck, tot bij den oostersen
sloot van Baeijen Poel,
lanck omtrent drie
hondert vijftien dubbelde
roeden, aengenomen
bij den hoop, in gevolge
de conditie ende besteck,
consent, ende ordonnantie,
oversulx hier de voorsr:
somme van

Betaelt aen Arien
Ariense Hoffwegen,
de somme van vijff ponden
te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge

[52v]
#liervaert

[53r]
#vinck

[53v]

v L x Sch

[54r]
#van-hofwegen

van het maecken van de
acht en twintigste bestedinge daer aenvolgende,
zijnde de slooten weerzijds
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 &
ordonnantie, oversulx
hier de voorsr:
vL
Betaelt aen Jacob Pieterse
van Schoonderwoerdt, de
somme van ses en dertigh
schellingen, munte deser
rekeninge, over ende
in voldoeninge 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 Kalversteech toe, lanck omtrent
twee
hondert 't zestich roeden,
aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie,
ende besteck, consent
ende ordonnantie,
daerom hier de voorschreve
somme van
xxxvi Sch

Betaelt aen Mosis
Lagrouw, de somme van
drie ponden, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
van het maecken van de
dertigste bestedinghe
daer aenvolgende, zijnde de
slooten langs de Gantelcade, beginnende van de

[54v]
#schoonderwaert

[55r]

[55v]
#la-grouw

Oude Cornse voorsluijs westwaerts op, tot het eijnde
van Brechtengeut, lanck
omtrent twee hondert
't zestich roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, ende besteck,
consent ende ordonnantie,
de voorschreve somme
van
iii L
Betaelt aen Marcus
Pleunen, de somme van
twee ponden achtien schell:
te xl: grooten t'pondt, over,
ende in voldoeninge van
het maecken van de een en
dertigste bestedinge daer
aenvolgende, is de kille,
loopende door den Boerenverdriet, van de verlaetse
Gantel-cade aff, tot het
Oude Straetje, ende de
cade, tot aen t'heultie,
uijtwaterende op de
Cornse Gantell, en van
daer, langs de cade van den
Boerenverdriet westwaerts
op, tot in den bermsloot
van den nieuwendijck,
te samen lanck omtrent
twee hondert en tachtigh
roeden, aengenomen bij
den hoop, volgens conditie
ende besteck, consent, &
ordonnantie, de voorsr:
somme van
ii L xviii Sch
Betaelt aen Oth Willemse
Walraven, de somme van
twaelff ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de twee
en dertigste, zijnde de
laetste bestedinge daer
aenvolgende, bestaende
in het uijtsnijden, ende

[56r]
#pleunen

[56v]

[57r]
#walraven

[57v]

schoonmaecken van de
uijtwateringe van de
sluijsvliedt, beginnende
aende Peerboomse sluijs
buijtendijcx, tot aende
Maese toe, te snijden, en
schoon te maecken, tot
op den ouden grondt, ter
breette van vier en twintigh
voeten drijvens water, aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, ende besteck,
consent, ende ordonnantie,
dus hier de voorsr: somme
van
xii L

[58r]

iiia: s[omm]a
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[vacat]
Anderen Uitgeeff ,
van het schoonmaecken
van des gemeenlandts
wateringen, soo van creecken,
killen, berm, ban, en
weg slooten, besteedt,
ende gemaect in het
nae Jaer xvic: drie en
t'negentich.

blijckt bij de
conditie van de
bestedinge, & ordonnantie vande
gecommitteerdens,
soo van dese
als de verdere
aengetogen partijen

Betaelt aen Gerrit Jansen
Wollix, de somme van negen
ponden, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninghe
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
Wevelinckhoven, lanck
omtrent vier hondert
veertich roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
de conditie van bestedinge
dato dertienden septemb: xvic:
drie en t'negentigh, consent
ende ordonnantie, slaende

[59v]
[59r]
#wollix

[59v]
#van-wevelinkhoven

op dese, ende de een en dertigh
volgende posten, dus hier
de voorsr
ix L
Betaelt aen Gerrit Aertse
Capitheijn, de somme van
negen ponden, te xl: grooten
t'pondt, over & 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, volgens conditie,
consent, ende ordonnantie,
de voorsr
ix L
Betaelt aen Seger Bastiaense
Canis, de somme van negen
ponden, te xl: grooten t'pondt,
over & in voldoeninge van
het maecken van de derde
bestedinge, daer aenvolg&,
van de voornoemde Peerboomse sluijs, tot aende
verlengde Nieuwe Stege
toe, lanck omtrent vijff
hondert roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
conditie ende besteck ,
consent, ende ordonnantie,
daerom hier de voorschreve
somme van
ix L
Betaelt aen Huijbert Janse
Sloot, de somme van acht
ponden vijftien 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 CornseGantel
toe, lanck omtrent
vijff hondert vijftien roeden,

[60r]
#capiteijn

[60v]
#canis

[61r]
#sloot

[61v]

aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie, &
besteck, consent ende
ordonnantie, daerom
hier de voorsr

viii L xv Sch

Betaelt aen Oth Willemse
Walraven, de somme van
ses ponden tien schellingen, te
xl: grooten t'pondt, over, ende
in voldoeninge van het maken
van de vijffde bestedinge daer
aenvolgende, van de Cornse
Sluijs aff, tot de Emmichovense
sluijs toe, lanck omtrent
twee hondert tachtigh roe:,
aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie
ende besteck, consent,
ende ordonnantie, dus
hier de voorschreve somme
van
vi L x Sch

[62r]
#walraven

Betaelt aen den selven
Oth Willemse Walraven, de
somme van ses ponden tien
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de sesde
bestedinge daer aenvolg&
comt tot den Ouden dijck
bij de weduwe van Dirck
Groeneveldt toe, lanck
drie hondert roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, ende besteck,
consent, ende ordonnantie
oversulx hier uijtgetogen
de voorschreve somme
van
vi L x Sch

[62v]
#walraven

Betaelt aen Huijbert Jansse
Sloot, de somme van drie
ponden, te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge
van het maecken van de

[63r]
#sloot

zevende bestedinge daer
aenvolgende, beginnende
beginnende aende voorgaende,
is den bermsloot, loopende
langs den Bleeckwaerdt
ende Gijsbert, tot aen de
Oude Cornse voorsluijs,
ofte het huijs van de Bruijn
toe, lanck drie hondert roe:
aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent, & ordonnantie,
de voorsr
iii L
Betaelt aen Pieter van Delden,
de somme van acht ponden
vijftien schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge
van het maecken van de
achtste bestedinge daer
aenvolgende, beginn&
aende voorsr: voorsluijs,
en loopt langs de Gantelcade, tot aenden Ouden
Dussensen dijck, lanck
bij nae ses hondert roe:
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, ende
besteck, consent, ende
ordonnantie, de voorsr
viii L xv Sch

Betaelt aen Jacob Pieterse
van Schoonderwoerdt, de
somme van acht ponden vijff
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van het maecken
van de negende bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
den sloot genaemt Jan Pieterssloot, beginnende aende
voornoemde Gantelcade,
en loopende langs den Ouden
Dussensen Dijck, tot aen de
Nieuwe-Stege achter Jan
van Cauwen, lanck omtrent
vijff hondert, vijff en dertigh
roeden, aengenomen bij den
hoop, volgens conditie, consent

[63v]
#van-delden

[64r]

[64v]
#schoonderwaert
#van-couwen

[65r]
#ganseman

ende ordonnantie, de
voorsr: somme van

viii L v Sch

Betaelt aen Hendrick
Pieterse Ganseman, de
somme van negen ponden
vijftien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over, ende
in voldoeninge van het
maecken vande thiende
bestedinge daer aenvolg&,
zijnde de wegslooten weerzijds
de Nieuwe-Stege, van den
Ouden Dijck voorsr aff, tot de
Pleune, off Kercke-stege
toe, de selve Pleune-steech,
van de Nieuwe Stege aff,
tot t'oude Straetje toe
daer inne sal wesen
begrepen, te samen lanck
omtrent, twee hondert
twintigh dubbelde roeden,
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, ende
besteck, consent, ende
ordonnantie, zulx
hier de voorsr somme
van
xi L xv Sch
Betaelt aen Arien Ariense
van Hoffwegen, de somme
van thien ponden, te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het
maecken van de elffde
bestedinge daer aenvolg&
zijnde de slooten weerzijds
de Nieuwe-stege, vande
voornoemde Pleune stege
aff, tot de Cortveltse stege
toe, lanck omtrent drie
hondert vijff ent'zestigh
dubbelde roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent, ende
ordon:, oversulx hier de
voorsr somme van
xL

[65v]

[66r]
#van-hofwegen

[66v]

Betaelt aen Tonis Aertse
Rouwbos, de somme van
acht ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de twaelffde
bestedinge daer aenvolg&
begint aende voornoemde
Cortveltse-stege, en gaende
ten eijnden uijt, tot inden
bermsloot aenden zeedijck,
dese zullen de aennemers
in twee partijen, & tegens
den anderen deelen, waer
van de eerste helft, van de
voornoemde stege aff,
ter lengte van omtrent
twee hondert, en t'zestigh
dubbelde roeden, aengenomen
bij den hoop, in gevolge de
conditie, ende besteck,
ordonnantie, & consent,
de voorsr somme van
viii L
Betaelt aen Bastiaen
Ariens Boor, de somme
van acht ponden tien schell:,
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken van de dertiende
bestedinge, zijnde de
wederhelft, comt tot den
dijck toe, lanck als vooren,
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent,
ende ordonnantie, de
voorsr:
viii L x Sch
Betaelt aen Steven Janse
Monseur, de somme van
zeven ponden vijff schell:
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninghe
van het maecken van de
veertiende bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de slooten weerzijds de

[67r]
#roubos

[67v]
#boor

[68r]

[68v]
#monsieur

Voogdwerffse Steech,
van den zeedijck, tot de
Nieuwe-Stege, lanck
omtrent twee hondert
twintigh dubbelde roeden,
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie & besteck.
ordonnantie, & consent,
de voorschreve somme
van
vii L v Sch
Betaelt aen Willem Dingemans
de somme van zeven ponden
tien schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over, & in voldoeninge
van het maecken van de
vijftiende bestedinge daer
aenvolgende, zijnde de
Cortveltse-stege, ten weder zijde
van t'Oude Straetjen aff,
tot de Nieuwe Stege toe,
lanck omtrent twee
hondert veertigh roeden,
aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie &
besteck, consent, ende
ordonnantie, zulx hier
de voorschreve somme
van
vii L x Sch
Betaelt aen Hendrick
Camp, de somme van
negen ponden tien schell:
te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge
van het maecken van de
zestiende bestedinghe
daer aenvolgende, zijnde
't schoonmaecken van
t'geheel Peerboomsgath,
van de Nieuwe-Stege aff,
tot de Peerboomse-sluijs
toe, lanck omtrent
hondert vijftigh roeden,
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de
voorschreve somme

[69r]
#dingemans

[69v]

[70r]
#camp

[70v]
#romain

van

ix L x Sch

Betaelt aen Cornelis
Romeijn, de somme van
zeven ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken vande zeventiende
bestedinge daer aenvolg&,
zijnde den Bansloot, loopende
door den geheelen Peerboom
ende Langewerff, van
t' Peerboomse gath aff,
langs de oude cade henen,
tot in den bermsloot, lanck
omtrent drie hondert roe:,
te maecken doorgaens
op acht voeten wijdt, aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent, & ordon:, de voorsr:
viix L
Betaelt aen Crijn Gerritse
van Harp, de somme van
zeven ponden tien schellingen,
te xl: grooten t'pondt, over,
ende in voldoeninge van
het maecken van de achtiende
bestedinge daer aenvolg&,
zijnde de wegslooten
weerzijds het Oude-Straetje,
beginnende aende 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,
consent, ende ordonnantie,
daeromme hier de
voorschreve somme
van
vii L x Sch
Betaelt aen Tonis
Ariens Rouwbos, de
somme van acht ponden
tien schellingen, te xl: grooten

[71r]

[71v]
#van-harp

[72r]
#roubos

t'pondt, 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, aengenomen bij
den hoop, als bij conditie,
consent &ordonnantie,
de voorsr

[72v]
#van-niervaert

viii L x Sch

Betaelt aen Anthonij
Gerrits van Niervaert,
de somme van zeven
ponden vijff schellingen,
over, ende in voldoeninge
van het maecken van de
twintigste bestedinghe
daer aenvolgende, zijnde
t'resterende gedeelte
weerzijds 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
voors somme van
vii L v Sch
Betaelt aen Thonis
Bastiaense Cappel, de
somme van seven ponden
vijff schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het
maecken van de een en
twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de slooten weerzijds de
Camerse-stege, van de
voornoemde cromte

[73r]

[73v]
#cappel

[74r]

aff, tot aen den zeedijck
toe, lanck omtrent twee
hondert en ses dubbelde roeden,
aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent, & ordonn:,
de voorsr somme van
vii L v Sch
Betaelt aen Bastiaen
Bastiaense Koeckoeck,
de somme van zeven ponden
tien schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in
voldoeninge van het
maecken van de twee
en twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de slooten weerzijds de
nieuwe Cortveltse-stege,
van t'Oude-Straetjen aff,
tot aen de Brugge, gelegen
over Brechten geut, lanck
omtrent twee hondert
zestien dubbelde roeden,
aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie &
besteck, consent, ende
ordonnantie, de voorsr
somme van
vii L x Sch
Betaelt aen Arien Ariense
van Hoffwegen, de somme
van vier ponden vijff schell:
te xl: grooten t'pondt
over, ende in voldoeninge
van het maecken van de
drie en twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de slooten weerzijds de selve
stege, van Brechten geut
aff, tot de Cornse Gantelcade toe, lanck omtrent
hondert veertich dubbelde
roeden, aengenomen bij den
hoop, volgens conditie, consent
ende ordonnantie de voorsr
somme van
iiii L v Sch

[74v]
#koeckoeck

[75r]
#van-hofwegen

[75v]

Betaelt aen Hendrick
Ariense Camp, de somme
van twaelff ponden tien
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over, & in voldoeninge van het maecken
van de vier en twintigste
bestedinge daer aenvolg&,
zijnde de kille, ofte uijtwateringhe, genaemt Hillekens
gath, beginnende aen
t'oude Straetje, en gaende
tot de Zuijdelijckste sluijs
op de Cornse Gantel gelegen,
hier onder mede begrepen
de uijtwateringe buijtendijcx, tot in de Gantel toe
lanck omtrent vier
hondert dertich roeden,
aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie,
ende besteck, ordonnantie
ende consent, de voorsr
somme van
xii L x Sch
Betaelt aen Hendrick
Ariense Camp, de somme
van ses ponden tien schell:
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van het maecken van de
vijff entwintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de Middelt, van t'Laer
somerdijckje aff, en
vervolgens, tot aen den
westersen sloot van Brechten
veertich mergen, lanck
omtrent drie hondert
t'zestigh roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
de conditie, consent, &
ordonnantie, oversulx
hier uijtgetogen, de
voorschreve somme
van
vi L x Sch

Betaelt aen Hendrick

[76r]
#camp

[76v]
#camp

[77r]

[77v]

Gerritse Teulingh, de
somme van acht ponden,
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken van de
ses en twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de kille genaemt Brechten
geut, beginnende van den
westersen sloot van Brechten
veertigh mergen aff, tot
aen t'eijnde van Hillekens
gath door de Cortveltse
stege, lanck omtrent drie
hondert thien roeden,
aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie, @
besteck, consent, ende
ordonnantie, daerom
hier de voorsr
viii L
Betaelt aen Marcus
Jacobse Liervaert, de somme
van acht ponden, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in
voldoeninge van het maken
van de zeven en twintigste
bestedinge daer aenvolg&
zijnde de slooten weerzijds
de Kalversteech, beginn&
aen den Ouden Dussensen
dijck, tot bij den oostersen
sloot van Baeijen Poel,
lanck omtrent drie
hondert vijftien dubbelde
roeden, aengenomen
bij den hoop, in gevolge
de conditie, ende besteck,
consent, ende ordonnantie, daeromme alhier
de voorschreve somme
van
viii L

Betaelt aen Hermen
Buijsers, de somme van
acht ponden, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge van het maecken

#teuling

[78r]
Liervaert

[78v]

[79r]
#buijsers

van de acht en twintigste
bestedinge daer aenvolgende, zijnde de slooten
weerzijds de selve stege,
van de voorschreve oostersloot aff, tot aende nieuwe
Cortveltse-Stege toe,
lanck omtrent twee
hondert vijff en tachtigh
dubbelde roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens de
conditie, ende besteck,
ordonnantie, & consent,
de voorsr: somme van
viii L
Betaelt aen Marcus
Liervaert, de somme
van drie ponden twee
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van het maken
van de negen en twintigste
bestedinge daer aenvolg&
zijnde de Middelt, gelegen
beneden den ommeloop
van de Laer, beginnende
van Jan Pieterssloot westwaerts op, tot aende Kalversteech toe, lanck omtrent
twee hondert 't zestich
roeden, aengenomen
bij den hoop, in gevolge
de conditie, & besteck,
consent ende ordonnantie, oversulx hier de
voorschreve somme
van
iii L ii Sch

Betaelt aen Jan Tonisse
Drossert, de somme van
vier ponden tien schellingen,
te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninghe
van het maecken van de
dertigste bestedinge daer
aen volgende zijnde de slooten
langs de Gantel-cade,
beginnende aen de Oude

[79v]
#liervaert

[80r]

[80v]
#drossaert

Cornse-voor-sluijs, westwaerts op, tot het eijnde
van de Brechte-geut,
lanck omtrent twee
hondert 't zestich roeden,
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, besteck,
ende ordonnantie, de
voorschreve somme van

[81r]
#sloot

iiii L x Sch

Betaelt aen Huijbert Janse
Sloot, de somme van vier
ponden vijftien schellingen, te
xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
het maecken van de een en
dertigste bestedinge, daer
aenvolgende, is de kille
loopende door den Boerenverdriet, van de verlaetse
Gantelcade aff, door t'Oude
Sluijsken, 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
aen den nieuwendijck, te
samen lanck omtrent twee
hondert tachtich roeden,
aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie &
besteck, ordonnantie &
consent, de voorsr somme
van
iiii L xv Sch
Betaelt aen Oth Willemse
Walraven, de somme van
twaelff ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge van het maecken
van de twee en dertigste,
zijnde de laetste bestedinge
daer aenvolgende, bestaende
in het uijtsnijden ende schoonmaecken van de uijtwateringe van de sluijsvliedt,
beginnende aen de Peerboomse

[81v]

[82r]
#walraven

[82v]

sluijs, buijtendijcx, tot aen
de Maze toe, te snijden,
en schoon te maecken, tot
op den grondt, ter breette
van vier en twintigh
voeten drijvens water,
aengenomen bij den
hoop, in gevolge de
conditie, ende besteck,
ordonnantie, ende
consent, derhalven hier
uijtgetogen de voorschreve
somme van

[83r]

xii L

iiii: s:
–
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iic: xlv L xvii Sch

[vacat]
Anderen uitgeeff
van verscheijde saecken,
volgens declaratie,
ordonnantie, ende
quitancie.
Betaelt aen Joan Oem,
de somme van zeven hondert
negen en tachtigh ponden
elff schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over, ende
in voldoeninge zijner declaratie van leverantie
blijckt van dese,
van eijcken houtt, ten behouve
ende verdere
van den Zuijdhollantsen
aengehaelde
polder, in de manden Meij,
partijen, bij ordonnantie
ende Julij xvic: drie en t'neende quitancie,
gentich, gedaen, als blijckt
behalven daer anders
voor geteeckent staet. bij zijne nevensgaende
declaratie, ordonnantie,
ende quitancie, dato ses en
twintigsten Januarij xvic: vier
en t'negentich, dus hier de voorsr
viic: lxxxix L xi Sch
Betaelt aen Michiel
Donckersloot, de somme
van een hondert acht en

[83v]
[84r]
#oem

[84v]

[85r]
#donkersloot

t'zestigh ponden, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in
voldoeninge zijner declaratie
van gedaene reparatie
ende arbeijdsloon, aende
sluijse, dienende tot uijtwateringe van de CornseGantel, volgens conditie,
ende besteck, attestatie
van opneminge dato vijfti&
Meij xvic: drie en t'negentigh,
ordonnantie, ende quit:
dato drie en twintigsten
October, daeraenvolgende,
dus hier de voorschreve
somme van
clxviii L
Betaelt aen Jan Louwerse
Smith, de somme van acht
entwintigh, te xl:
grooten t'pondt, over, ende
in voldoeninge zijner
nevensgaende declaratie,
van gelevert, ende gemaeckt
Iserwerck in den jaere xvic:
drie ent'negentigh, dus
volgens declaratie, ordonnantie, ende quitancie,
de voorsr
xxviii L
Betaelt aen Dirck de Both
cum suis de somme van
ses ent'zeventigh ponden
acht schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoeninge zijner declaratie van
t'opgraven vande sluijs van de
vier Bannen, gelegen in den
Zuijdhollantsen polder, als
rijden van aerde, teulen
van poten, ende leverantie
der selver, sette? Thuijnen,
ende anders, volgens declaratie, quitancie, consent,
ende ordonnantie, dus
hier de voorsr
lxxvi L viii Sch

[85v]
#smit

[86r]
#de-bot

[86v]
#smit

Betaelt aen Jan Pouwelse
Smith, de somme van
negentien ponden tien schell:
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge zijner
declaratie, van gelevert
iserwerck aen, ende ten
behouve van desen polder,
dus bij declaratie, ordon:
ende quitancie, de voorsr:
xix L x Sch
Betaelt aen Abraham
Mol, de somme van vijff
en twintigh ponden, zeven
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge zijner declaratie
wegens geleverde spijckers,
ten behouve van desen
polder gebruijckt, ende
geemploijeert, zulx
hier bij declaratie, de voorsr
somme van
xxv L vii Sch
Betaelt aen d'heer Thomas
Claijpoole, de somme van
ses hondert ponden, te xl:
grooten t'pondt, over, &
in voldoeninge, en tot volle
affquijtinge van alle zijne
pretentie van de schaede,
t'zedert de bedijckinge
van de voorsr polder, geleden,
zoo door het onbruijck maken
van desselffs gepagte weijlanden, als de vergoedinge
van t' rietsnijden, mitsgaders het weghalen van het
timmerhoudt, & andersints,
alle in gevolge, & conform
zijne memorie, ten laste
van den voorschreven
Polder op den dertigsten
augusti xvic: drie en t'negentigh
aende voorn: heeren
gecommitteerdens
overgelevert, daerom
hier bij ordonnantie,

[87r]
#mol

[87v]
#claijpole

[88r]

[88v]
#lense

ende quitncie, de voorsr
somme van

vic: L

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 opsicht,
ende waernemen van de
Peerboomse Sluijs, verschenen
April xvic: vier en t'negentigh
daeromme hier, als in voorga&
rekeninge fol: lxxxviii verso,
de voorsr: somme van
xii L xii Sch
Betaelt aen Oth Willemse
Walraven, de somme van
twintich ponden, te xl:
grooten t'pondt, over, &
in voldoeninge van het
waernemen vande Emmichovense sluijs, als
die bij Zuijden de Cornse
Gantel is leggende, oversulx
volgens t'jaer tractement,
vervallen April xvic: vier en
t'negentich, de voorsr
xx L
Betaelt aen den selven
Walraven, over, ende
in voldoeninge zijner
declaratie van verdient
salaris, ende verschoth,
tijde deser rekeninge, ten
dienste van desen zuijdhollantsen polder gedaen,
als blijckt bij de nevensga&
declaratie, ordon:, & quit:, de
somme van
xxxii L xvi Sch
Betaelt aen den Lantmeter
Mattheus van Nispen,
over, ende in voldoeninge

[89r]
#walraven

[89v]

[90r]
#walraven

[90v]
#van-nispen

zijner nevensgaende declaratie van vacatien
ende verschoth, tijde deser,
ten dienste vande voorsr polder
gedaen, als blijckt bij declaratie, ordon: &, quitancie,
de somme van
cviii L xiii Sch
Betaelt aen Huijgh Ariense
van Wingerde, over, &
in voldoeninge zijner
declaratie van wagevrachten
ten dienste van desen
polder, tijde deser rekeninge,
gedaen, volgens declaratie,
ordonnantie, ende quit:
de somme van
xl L

bij kennisse
van de gecommitterdens van desen
polder

Betaelt aen den selven
Huijgh Ariense van Wingerde,
over t'gene t'zijnen huijse,
tijde deser rekeninghe
is verteert, zoo bij den
Bode, knechts, schippers,
voorluijden, mitsgaders
eenige andere personen,
daer mede het collegie
te doen, & gebesoigneert
heeft gehadt, volgens notitie,
de somme van
xciiii L vi Sch
Betaelt aen Bastiaen
de Vries, over, ende in
voldoeninge zijner rekeninge van wagevrachten,
ten dienste van desen polder
gedaen, ende verdient,
tijde deser rekeninghe,
daeromme bij declaratie,
ordonnantie, ende quit:,
de somme van
xlviii L
Betaelt aen de fabrijck,
Hendrick de Vos, over, &
in voldoeninge zijner
declaratie van vacatie,

[91r]
#van-wingerden

[91v]
#de-vries

[92r]
#de-vos

[92v]

ende verschoth, ten dienste
van desen Polder, tijde
deser rekeninge, gedaen,
ende verdient, als bij de
nevensgaende declaratie,
ordonnantie, ende quit:,
de somme van

ordinaris
als in voorgaende
rekeninge

#raalhoff

xlii L xiiii Sch

Betaelt aen Willem
Raalhoff, de somme
van tachtich ponden,
te xl: grooten t'pondt, over,
ende in voldoeninge van
teercosten, bij d'Ed: heeren
gecommitteerdens gedaen,
ende gevallen, zoo op de
visitatie, als het doen van dese
rekeninge, met d'Ed: Mog:
heeren commissarissen van de
rekeningen, als verscheijde
particuliere Ingelanden,
dus, als in voorga& d'voorsr lxxx L
Aen den conchergie van den Doele
voor dat dese rekeninge
aldaer is gedaen, de
somme van
iii L iii Sch
Den rendant heeft
op ordre, & met kennisse
van d'Ed: heeren gecommitteerdens betaelt,
over verscheijde noodige kleijnigheden,
volgens de nevensgaende
notitie daer van
gehouden, monterende
ter somme van

[93r]
#raalhoff

[93v]

[94r]

xxii L iiii Sch

Den rendant brengt alhier
door ordre, ende met kennisse van de heeren Gecommitteerdens, voor desen polders
contigent de somme
van honder twee en dertigh ponden xv Sch
te xl: grooten t'pondt, over

vacatien, reijs & teercosten
extraordinair gedaen, ende
gevallen in het voorjaer xvic:
vier ent'negentigh, bij
occasie van de genome
oculaire inspectie van den
dijck, leggende tegens de
rivier, tusschen Aelburgh,
ende de stadt Heusden, de
welcke door het ongemeen
hooge swaer opperwater,
op verscheijde plaetsen soodanigh
was gesoncken, & van den anderen
geborsten, dat alle oogenblicken
het uijtterste gevaer, & perijckel
van doorbraeck stondt te
geschieden, waer door de
landen, gelegen onder Heusden,
niet alleen, maer gansch den
Ouden lande van Althena
Dussen, Meeuwen, Etten,
Drongelen, Babilonienbrouck, mitsgaders de
aenbedijckte Nieuwen
Althenaschen, ende Zuijdhollantsen Polder, t'eenemael soude wese geinundeert, waeromme de
voorsr Gecomiiteerdens,
nevens den substituijt dijckgraeff, met eenige heemraden
van den voorsr Ouden lande
van Althena, ende den
Nieuwen Althenaschen
Polder, haer verpligt vonden,
te gaen inspecteren den
Dussenschen Zeedijck,
en bevonden dat men, in
cas van doorbraecken, aldaer,
aen Rommegath, bequame
hulpgaters soude connen
maecken, omme de
voorschreve twee aenbedijckte Polders, met
het stoppen van haere
sluijsen, van het doorgebroocke water, altijdt
(sonder ijmands prejudicie)
wel soude connen bevrijden.
En sijn vervolgens oock

[94v]

[95r]

[95v]

gereden langs den Zeedijck
van het Oude Maesken,
tot Gansch-Oijen, en van daer
geinspecteert den Gendersen,
ende Soutendijck, beginn&
van Oijen Noordwaerds op,
tot aenden Maesdijck, vant
Andel, omtrent het gescheijt
van Heusden, ende Althena,
zijnde een goet uijr lengte,
welcken Gendersen, ende
Soutendijck, doorgaens
bevonden te leggen op
een goede, bequame, vaste
cleij-grondt, de welcke,
met weijnigh corsen,
tot zoodanige hoogte soude
connen werden opgemaect,
dat, in cas van doorbraecke,
van den insuffisanten
zuellige dijck, vanden
landen van Heusden, den
Landen van Althena,
Dussen, Meeuwen, Etten,
Babilonien Brouck,
mitsgaders de Nieuwe
aenbedijckte Polders
van het door te breecken
Maeswater, wel souden
connen werden bevrijdt,
alles in gevolghe, t'verbael, opgestelt bij den
Lantmeter van Nispen
daer van zijnde:
bij welck voorval, den
rendant, door ordre heeft
betaelt, volgens gehoude
notitie, t'voorschreve
contigent van
cxxxii L xv Sch

[96r]

[96v]
#van-nispen

[97r]

v: s:
– 2343 - 18 - 0
[vacat]
Anderen uitgeeff
van tractementen,
ende verschoth van de
heeren gecommitteer-

iim: iiic: xliii L xviii Sch
[97v]
[98r]
#muijs-van-holij

dens, penningmeester,
ende Bode.
De heer Burgemeester
Arent Muijs van Holij,
Raedt, ende Rentmeester
Generael van zuijdhollandt, als eerste
dese & volgengecommitteerde van
de aengetogen
wegen d' Ed: Mog: heeren
partijen, van
Raeden, ende Meesters
tractementen,
van de Rekeninghen
werden alhier
der Domeijnen van de
wel gebracht,
& zijn gereguheeren Staten van Holleert & gestelt
landt, ende West Vriesin gevolge
landt, over een jaer
vant provisioneel
tractement, volgens
reglement, &
het provisioneel reverders bij
declaratie &
glement, tijde deser
quitancie, berekeninge, de somme
halven daer van
van
anders voor geteeckent

[98v]

cxx L

staet

De reijscosten, ende
verschoth van den selven
heere, tijde deser rekeninge gedaen, de somme
van
d'Heer Burgemeester
Johan Ballincg, als
mede gecommitteerde
van d'Ed: Mog: heeren
van de rekeninge, over
een jaer tractement,
tijde deser rekeninge,
alhier uijtgetogen, de
somme van
De reijscosten, ende
verschoth, bij zijn Ed:
tijde deser rekeninge
gedaen, ende bij den
rendant betaelt, bedraegen de somme van
d'Heer Johan van Wevelinckhoven, over een

[99r]
#muijs-van-holij
#ballinck

xxxvi Sch

[99v]

cxx L

vii L xvi Sch
[100r]
#van-wevelinkhoven

jaer tractement, als
gecommitteerde, tijde
deser rekeninge, de
somme van

lxxx L

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

viii L x Sch

d'Heer Sebastiaen
Laersen, over een jaer
tractement als gecommitteerde, gedurende den tijdt deser
rekeninge, zulx
hier uijtgetogen, de
somme van

lxxx L

De reijscosten, ende
verschoth, bij zijn Ed:
tijde deser gedaen, &
bij den rendant betaelt,
bedraegen, zulx hier
uijtgetogen, de somme
van
Dirck Spruijt, comt als
Penningmeester
van den Zuijdhollantsen
polder, voor zijnen
ontfangh, & 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 bedraeghen,
den veertigsten penningh,
en alsoo den voorschreven

[100v]
#leerse

[101r]
#leerse
#spruijt

li L viii Sch iiii D

[101v]

conform
voorgaende
rekeninghe
& provisioneel
reglement

ontfangh, hier vooren
fol: ix verso, niet meer
en bedraegt, als vijff
duijsent acht en twintigh
ponden, acht schellingen,
soo comt hier over den
twintigsten penningh,
van den selven ontfangh,
de somme van

[102r]

iic: li L viii Sch

De reijscosten, ende verschoth
bij den rendant, met
kennisse, ende ordre
vande voornoemde heeren
gecommitteerdens,
tijde deser gedaen, ende
betaelt, bedraegen, volgens
de nevensgaende declaratie,
ordonnantie, ende quit:,
de somme van
lxi L xi Sch

ordinaris
als
in voorgaende
rekeningh

Betaelt aen Oth Willemse
Walraven, de somme van
vijftich ponden te xl:
grooten t'pondt, over een
jaer tractement als bode
van den voorschreven
polder, tijde deser rek&,
daerom hier de voorsr
somme van

[102v]
#walraven

[103r]

lL

via: S:
– 832 - 9 - 4

viiic: xxxii L ix Sch iiii D

[vacat]
Anderen uijtgeeff
van het minuteren,
grosseren & doubleren
deser rekeninghe, t'appostilleren, ende vergelijcken
van dien, mitsgaders de
noodige gerequireerde
zegels tot de zelve.
Comt voor 't minuteren,

[103v]
[104r]

transeat als
in voorgaende
rekeninghe

grosseren, ende doubleren
deser rekeninge, groot
drie hondert achtien
bladren, tot drie schellingen
het bladt, als in voorgaende
rekeninge, monterende
alhier, ter somme van
xlvii L xiiii Sch
Noch voor t' doubleren
van een rekeninge, als
dese, voor de rendant, groot
een hondert, en ses
bladren, mede tot drie
schellingen, het bladt als
vooren, de somme
van
xv L xviii Sch

[104v]

[105r]

Comt voor t' appostilleren
deser rekeninge, de somme
van twaelff ponden twaelff
schell: te xl: grooten t'pondt, dus
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, daerom hier de voorsr
ix L ix Sch
Den rendant brengt alhier
de somme van acht ponden,
te xl: grooten t'pondt, bij hem
betaelt voor drie distincte
cleijn zegels, als een van
ses ponden twaelff schell:
ses deniers, (vermits de
de thiende verhoogingh) geappliceert tot een omslagh
van de rekeninge voor
den rendant, ende twee,
ijder van dertien schellingen
negen deniers, d'eene
tot de rekeninge voor d'Ed:

[105v]

[106r]

Mog: heeren van de
rekeninge, ende d'ander
tot de rekeninghe
voor het Gemeene
Landt, bedraeg& t'samen
de voorsr

viii L

Comt voor het inbinden
deser rekeninge, met
twee doublen, van dien,
ijder tot dertigh schellingen,
munte deser rekeninge,
de somme van vier ponden
tien schellingen, dus hier de
voorsr
iiii L x Sch

[106v]

viiia S:
98 – 3 – 0

xcviii L iii Sch

Somma Totalis van den uijtgeeff bedraeght
- 7007 - 2 - 7

viim: vii L ii Sch vii D

Den ontfanck hier voren, fol: ii verso bedraegt
- 5271 - 4 – 0

vm: iic: lxxi L iiii Sch 0 ob

Vereffent den ontfanck tegens de uitgeeff is
is meerder uijtgegeven als uitgegeven, & het gemeene [107r]
landt aen den rendant schuldigh gebleven, een somme
van seventien hondert vijff en dertigh ponden
seventien schellingen, acht deniers obulus,
- 1735 – 17 – 8

xviic: xxxv L xvii Sch viii ob.

Aldus gehoort, gerekent & gesloten, ten daege,
Jaere & plaetse, als int' hooft deser rekeninge
staet geexpresseert, & ten oirconde deser bij ons
onderteijckent,
Adr: van Bosvelt,
A. Muijs van Holij,
Johan Hallincq,
J. van Wevelinckhoven
Seb: Leerse

