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DIRCK SPRUIJTS
zestiende Rekeninghe 
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 van de camer van de 
rekeningen der Domeijnen van de heeren 
Staten van Hollandt & Westvrieslandt, 
int bij wesen van de gecommit-
teerdens tot de directie van den 
Zuijdhollandtsen polder aengestelt, 
mitsgaders de presente Inge-
landen, desen onderteijkent 
hebbende, in St: Joris doele 
binnen Dordrecht den negen en
twintigsten April xvic: 
xcv.

Rekeninge, ende 
Bewijs, die doende is Dirck 
Spruijt, als penningmeester 
van den Zuijdhollantsen 
Polder (bedijckt in den Jaare 
xvic: negen en't' seventigh) 
van den ontfangh, ende uijtgeeff, 
bij den selven gehadt, ende 
gedaan, over den Jaare xvic: 
vier en't' negentigh, gestelt 
in ponden van veertigh 
grooten, schellingen, ende 
deniers, naar advenant.,

[1r]

xvie Rekeninge

Vervolgt wel den tijt 
van de laest voor-
gaende reeckeninge 
als dese 

Ontfanck,

Ende eerstelijck 
van hooge Ommeslaegen, die 
alhier, volgens de hercalculatie 
door den lantmeeter Matheus van



Nispen, gedaen in den jaare xvic: 
twee en tagtich, begroot werden 
op twaalff hondert vijff en dertigh 
mergen, vijff hondert negen en 
vijftigh roeden landts, inde voorz: 
dijckagie binnen bedijckt, volgens 
de laatste gedaane metinge, ver-
baal, ende caarte daar van sijnde.,
Segge 1235 : 559 : 0

Waar van in den Jaare xvic: twee 
en tachtigh uijtgeputh sijn, tot het 
maacken van den doorgebroocken 
zeedijck, als inde selve Rekeninge, 
fol: xlii et ultra staat geëxpresseert,   2:  463: 0
Zoo dat nu alleenlijck moeten 
werden verantwoordt, in gevolge 
de acte van Omslagh, de reste-
rende contribuerende mergentalen, 
bedragende nogh 1233: 96: 0

[1v]

blijckt hier van 
bij acte van 
ommeslagh 
in dato den 23e 
april 1694 
bij de Camer vande 
reeckeninge 
& 
particuliere 
ingelanden ge-
consenteert.

Op den drie en twintigsten 
Aprill xvic: vier en't negentigh, 
hebben d'heeren Gecommit-
teerdens van den voorz:
polder, naar het sluijten 
van den Gemeenlants Re-
keninge, van den jaare xvic: 
drie en't negentigh (nevens 
de presente ingelanden,) 
ommegeslagen een somme 
van twee ponden per merge, 
over den jaare xvic vier en 
't negentigh, ten laste van 
de respective heeren Eij-
genaren, soo tot voldoeninge 
van de voorvallende repa-
ratie, ende onderhoudt van 
den zeedijck, mitsgaders bin-
nelantse noodsakelijkheden,

[2r]

welken omslagh den Penningmr 
alhier is verantwoordende, 
over de voorz: twaalff 
hondert, drie en dertigh mergen 
ses en't negentigh roeden, 
landts, de somme van twee 
duijsent, vier hondert ses en 
t' sestich ponden, ses schellingen, 
ses deniers, te xl: grooten 
't pondt, oversulx hier de 

[2v]



voorz: somme van iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

Prima Somma van den ontfanck

2466 – 6 - 6 per se.

Anderen Ontfanck 
over den laag en omslagh 
van den jaare xvic vier
en't negentigh.,

In gevolge de voorschreve
acte van omslagh, van den 
drie en twintigsten April 
xvic: vier ent'negentigh, tot 
laste van de respective 
bruijckers, ommegeslagen 
twee ponden per merge, 
tot betalinge van de binnelant-
se noodsaackelijckheden bedra-
gende, over den geheelen

[3r]

wert alhier
wel gebracht, 
als in den text

Zuijdhollantsen polder, groot 
twaalff hondert drie en dertigh 
mergen, ses en't negentigh 
roeden landts, de somme 
van twee duijsent, vier 
hondert, ses en't sestich ponden, 
ses schellingen, ses deniers, te 
xl: grooten 't pondt, die desen 
Rendant alhier mede ten vollen 
is verantwoordende, dus de 
voorz: somme van iim iiiic lxvi L vi Sch vi D

iia Sa: van den ontfanck

-2466-6-6 per se.

[3v]

Anderen Ontfanck,
van verpagtinge, gedaan 
bij d'Ed: heeren gecom-
mitteerdens van den Zuijd-
hollantsen polder, op 
den thienden Meij xvic: 
vier en't negentigh, van 
't gras, liesen, ende biesen, 
mitsgaders het riedt, 
staande, ende wassende 
inde dijckputten, ofte 
gorsen tusschen den thee 

[4r]



van den dijck, ende de 
agtercade buijten, ende 
rondomme den zeedijck 
vanden voorz: polder 
beginnende aan den 
Nieuwen Althenaschen
Polder, tot aan den dussen-
sen dijck toe, over den Jaare  
xvic: vier en 't negentigh.,

De eerste parthije, begin-
nende aan den dijck van den 
Nieuwen Althenaschen 
polder, tot aan de Eerste 
sluijs toe, lanck drie hondert 
't negentigh roeden, 
gepagt voor ses jaaren bij 
Dirck Wouterse de Bodt, 
s' jaars omme ses ponden
thien schellingen, te xl 

[4v]
#de-bot

grooten 't pondt, blijckende
bij de rolle van verpagtinge, 
dato tienden Meij  xvic: vier 
en't negentigh, komende
aldaar fol: 1c: verso, daarom
hier, over 't Eerste sesde
Jaar Pagts, verschenen 
kersmisse xvic: vier en
't negentigh, de voorx: somme 
van vi L x Sch 

De tweede parthije, van de 
voornoemde sluijs, tot de 
sluijs van de Cornse Gantel

[5r]

toe, lanck omtrent drie 
hondert vijfftigh Roeden, 
gepaght voor ses jaaren 
bij Odt Willemse Walraven 
s'Jaars omme vier ponden 
tien schellingen, te xl: grooten 
't pondt, dus over 't Eerste 
sesde Jaar pagts, verschenen 
kersmisse xvic: vier en 
't negentigh, de voorz: iiiiL x Sch 

De derde partije, van de 
voornoemde sluijs, tot 

[5v]
#walraven



den hoeck van den Dijck, 
bij 't landt van Cornelis den 
Ruijmen, lanck twee 
hondert agt en veertigh 
roeden, gepagt voor ses 
jaaren bij Dirck Wouterse 
de Bodt, des Jaers omme vier 
ponden, te xl: grooten 't pondt, 
dus over 't Eerste sesde Jaar 
Pags, blijckende, ende ver-
schenen als vooren, de voorz iiii L 

De vierde partije van den 

[6r]
#den-ruijmen
#de-bot

voorz: hoeck aff, tot 
de sluijs in t'Peerboomse 
Gath, lanck ses hondert 
dertigh roeden, gepagt 
voor ses jaaren bij den selven de 
Bodt, omme twee ponden 
tien schellingen, te xl: grooten 
't pondt s'Jaars, dus over 
't Eerste sesde Jaar Pagts, 
verschenen kersmisse xvic: 
vier en 't negentigh, d'voorz: ii L x Sch 

De vijffde partije, van de

[6v]
#de-bot

voorz: sluijs, tot den hoek
van den dijck bij 't Staaxken, 
lanck vier hondert roeden, 
gepagt voor ses jaaren bij 
Adriaan Stevense Crillaarts,
omme agt ponden tien schell:
te xl: grooten 't pondt s'jaars, 
dus hier over 't Eerste sesde
jaar pagts, verschenen kersmisse 
xvic: vier en 't negentigh, 
de voorschreve somme van viii L x Sch 

De sesde ende laatste partije,

[7r]
#crillaerts

van het staacxken aff, tot 
't 'eijnde de nieuwe dijckagie 
aan den Ouden Dussensen dijck 
van den Grooten waart van 
Zuijdt hollandt, lanck vier 
hondert vijftigh roeden, 
gepagt voor ses jaaren bij 
Adriaan Stevense Crillaarts,

[7v]
#crillaerts



's Jaers omme de somme van 
vijfftien ponden, te xl: grooten 
't pondt, dus over 't Eerste 
sesde Jaar pagts, verschenen 
kersmisse xvic: vier en't 'negen-
tigh, de voorz: somme van xv L 

iiie: Sa: van den ontfanck

41-0-0 xli L

Extraordinairen
Ontfanck van verkoopinge
van rijsgewas, gestaan
hebbende, soo op de agtercade, 
haagcadens, ende de dijck-
putten, als anders.,

Ontfangen van verscheijde
persoonen, de somme 
van een en't sestigh ponden
twee schellingen, te xl: 
grooten 't pondt, over, ende 
in voldoeninge van het 
rijsgewas, gestaan hebbende

[8r]

op de cadens, leggende in de 
respective dijckputten 
van den Zuijdhollandtsen 
Polder, in gevolge de conditie 
van de verkoopinge, dato 
elffden Meij xvic: vier en 
't negentigh, daar van 
sijnde, geassisteert bij den 
lantmeeter Matheus van 
Nispen, dus alhier de voorz: lxi L ii Sch 

Nogh van Michiel Doncker-
sloot, over het oude hout

[8v]
#donkersloot

Anno xvic: drie en't negentigh
gekomen uijt de uijtwater&
sluijs van de vier Bannen,
gecoft vande Ed: heere Rentmr:
ende heemraden, voor de
somme van dertigh ponden
te xl: grooten 't pondt, dus
als bij sijne nevensgaande
onderteijckende memorie
de voorz: xxx L

[9r]



iiiie: Sa: van den ontfanck

91-2-0 xci L ii Sch

Somma Totalis van den Ontfanck
bedraeght

5064 - 15 – 0 vm: lxiiii L xv Sch

[vacat] [9v]

[vacat] [10r]

[vacat] [10v]

Uitgeeff jegens den 
voorsr ontfanck,

Ende Eerstelijck,
over het sloth van de laatste
gedaane Rekeninge van den
jaar xvic: drie en't negentigh
ende eenige verlopende in-
tresten.,

Den Rendant brengt alhier
de somme van seventien
hondert vijff en dertigh ponden 

[11r]

wert alhier ende
op de …. volg..
het sloth van de
laetst voorgaende
reeckeninge Ao:
1693, fol 107 al
weder .. selve
oock is gedoot

seventien schellingen agt
deniers, obulus, sijnde 't gene 
hij bij slote van sijne voor-
gaande Reeckeninghe
(gedaan op den drie en twin-
tigsten April xvic: vier 
en't negentigh) te boven quam,
ende 't Gemeenelandt
aan den selven schuldigh
gebleven is, blijckende bij 
de selve Rekeninghe fol:
cvii, dus alhier de voorz:

xviic: xxxv L xvii Sch viii D Ob

 
En over intresten van den

[11v]

drie en twintigsten April xvic: 
vier en't negentigh, tot den
Eersten Julij daar aan volgen-
de, sijnde den verval dagh van
den voorz: gemaackten
omslagh, tegens vijff ten hon-

[12r]



dert voor het verschoth van de
voorz: xviic: xxxv L xvii Sch viii D Ob
de somme van negen ponden
twee schellingen, negen deniers,
daarom hier de voorz: ix L ii Sch ix D

Prima Somma van den uitgeeff

1745 – 0 – 5 xviic: xl L 0 Sch v D Ob

[vacat] [12v]

Anderen Uitgeeff, 
van t'verhoogen, ende ver-
swaren van eenige beste-
dingen van den Zeedijck, 't 
repareren van de zeebraa-
ken, bekrammen, ende 
anders den Zeedijck 
concernerende.,

Betaalt aan Willem
Cornelise Vinck, de somme 
van drie en dertigh ponden, 
te xl: grooten 't pondt, over, 
ende in voldoeninge van

[13r]
#vinck

verheelt te hebben de
Zeebraacken, beginnende
van 't heijn van Hendrick
Lense, aff, drie a vier roeden 
om den Eersten hoeck van de
Corte Raije, alles ingevolge
de conditie van bestedinge 
daar van sijnde, bij hem 
aangenomen den hoop om 
xxxiii L, daaromme alhier bij 
conditie, ordon: & quit: d'voorz: xxxiii L

Betaalt aan Lambert 

[13v]
#lense

Dielise Goethart, de 
somme van twee en vijfftigh 
ponden, te xl: grooten 't pont, 
over ende in voldoeninge 
van verheelt te hebben 
de geheele Corte-Raije, da& 
den hoeck om, noorden aan, 
tot de Eerste haagcade,
mitsgaders van daar aff, 
tot de nieuwe stege toe, 

[14r]
#goedhart



soo verre aangewesen is, 
bij hem aangenomen 
den hoop, omme de voorz:
twee en vijfftigh ponden,
oversulx hier volgens de 
conditie, ordonnantie, ende 
quitantie, de selve lii L

Betaalt aan Dirck de
Bodt cum suis, de somme
van een hondert, een en
't seventigh ponden twaalff
schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over, ende in vol-
doeninge van het maken,
onderhouden, & opleveren 
van twee hondert vier en 
't sestigh roeden, ofte schaf-
ten Cramswerck, aan den Dijk
van den Zuijdhollantsen-
polder, bij hem aangenomen 
in October xvic: vier en't ne-
gentigh, tot dertien schell: 
ijder roede, blijckende bij de 
conditie van bestedinge 

[14v]
#de-bot

daar van sijnde, comende  
alhier te bedragen volgens 
conditie, ordonnantie, ende  
quitantie, de voorschreve 
somme van clxxi L xii Sch 
   

Betaalt aan Odt Willemse 
Walraven, de somme van 
negen en veertigh ponden
agt schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over, & in voldoenin-
ge van het opgraven, ende 
weder aanaarden van de sluijs, 

[15r]
#walraven

leggende op Hillekens Gath, 
met het maacken van de 
Steegh, leggende bij de selve 
sluijs, volgens declaratie 
ordonnantie, ende quitantie,
sulx hier de voorz: xlix L viii Sch 

Betaalt aan Dirck 
Wouterse de Bodt, de somme 

[15v]
#de-bot



van vier hondert ses en 
veertigh ponden vijff schell: 
te xl: grooten 't pondt, over, 
ende in voldoeninge van
't maken, en leggen van een
nieuwe-Cade, om te beplanten 
langs den Berm van den
dijck, beginnende aen wijtvliet,
en gaande noordwaarts op,
ter lengte van omtrent
honder roeden, de selve
te maacken, in gevolge de 
de generale conditie van 
bestedinge daar van sijnde, 
lanck een hondert vijff 
roeden, bij hem aangenomen 
om vier ponden, vijff 
schellingen de roede, 
dus hier bij conditie, or-
donnantie ende quitantie, 
de voorz: somme van iiiic: xlvi L v Sch

[16r]

Betaalt aan Dirk de Both,
ende Oth Willemse Walraven 
cum suis, de somme van 
drie en't zeventigh ponden 
twaalff schellingen, te xl: 
grooten 't pondt, over, ende 
in voldoeninge van haare 
nevensgaande declaratie 
van het hacken van hout, 
ende beteulen van verscheijde 
oude, ende nieuwe gemaakte 
cadens, leggende voor den 
Dijck van den voorschreven 
polder, gedaan in den jaare 
xvic: vijff en 't negentigh, 
ingevolge van de voorz: 
declaratie, ordonnantie, 

[16v]
#de-bot

ende quitantie, zulx hier 
de voorschreve somme 
van -73:12:0 lxxiii L xii Sch  

iia:  Sa: van den uitgeeff

725 – 17 – 0 viic: xxv L xvii Sch 

[17r]

[vacat] [17v]



Anderen uitgeeff 
van verscheijde binnelant-
se noodsaackelijkheden.

Betaalt aan Michiel
Donckersloot meester
timmerman, de somme 
van vier en't sestigh pon-
den seven schellingen, te 
xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge sijner 
declaratie van verdient 
arbeijdsloon, mitsgaders 

[18r]
#donkersloot

wegens leverantie van 
houdt, en spijckers aan, ende 
ten behouve van de voorn: polder 
verwerckt, ende verbruijckt, 
sulx bij declaratie, ordonnan-
tie, ende quitantie, de voorz: 
somme van lxiiii L vii Sch 

Betaalt aan Dirck Wou-
terse de Both, de somme van
hondert seven en veertigh
ponden, te xl: grooten 't pont,
over, ende in voldoeninge

[18v]
#de-bot

van 't maacken van een
nieuwen Bansloot, beginnende 
van de Cortveltse Stege aff,
tusschen het landt van
Juffre de Jongh, ende 't landt
gebruijckt werdende bij
Willem Jooste van der Hoove,
en van daar west aan, tot  
in de kille van Wijtvliedts
Gath, de selve te maacken
op tien voeten wijdt, vier 
voeten diep, onder 't meijvelt, 
en vijff voeten in den bodem,
alles ingevolge de conditie
van de bestedinge daar van 
sijnde, lanck twee hondert 
en tien roeden bij hem aangenomen 

[19r]
#de-jong
#van-der-hoove

om veertien schellingen de 
roede, oversulx hier als bij 
conditie, ordonnantie, ende 
quitantie, de voorz: somme
van cxlvii L

[19v]



iiia: Sa: van den uitgeeff

211-7-0 iic: xi L vii Sch

[vacat] [20r]

[vacat] [20v]

Anderen Uitgeeff 
van het schoonmaacken 
van des Gemeen landts 
wateringen, soo van creec-
ken, killen, berm, ban, 
en wegslooten, alle 
gelegen in den Zuijdhol-
lantsen polder, besteedt, 
ende gemaackt in't voor 
Jaer xvic: vier en 't ne-
gentigh.,

Betaalt aan Teunis Ariense

[21r]

Rouwbos, de somme van 
thien ponden te xl: grooten 
't pondt, over, ende in 
voldoeninge van het 
maacken van de Eerste 
Bestedinghe, sijnde den 
Bermsloot, beginnende 
van den Dussensen Dijck, 
tot aen den hoeck van 
den Nieuwen Dijck, bij 
het staackje van Weve-
linckhoven, lanck om-
trent vier hondert veer- 
tigh roeden, aangenomen 
volgens conditie & bestek 
daar van sijnde, dato

[21v]
#roubos
#van-wevelinkhoven

blijckt bij de conditie
van de bestedingen 
ordonnantie van
de gecommitteerdens
soo van desen &
volgende aen-
getogen parthijen

thienden Meij xvic: vier 
en t'negentigh, consent, 
ende ordonnantie, slaande 
op dese, ende de een en dertigh 
volgende posten, daarom 
hier de voorz: somme van x L 

Betaalt aan Dirck Cuijn-
dertse Leechganger, de somme 
van thien ponden, te xl: 
grooten 't pondt, over, & 

[22r]
#leegganger



in voldoeninge van het
maacken van de tweede 
bestedinge daar aenvolg& 
comt tot de Peerboomse 
sluijs toe, lanck omtrent 
vier hondert roeden, aan-
genomen bij den hoop vol-
gens besteck, consent, 
ende ordonnantie, daar-
om hier de voorz: somme
van x L 

Betaalt aan Steven

[22v] 

Janse Monsieur, de somme 
van thien ponden, te xl: 
grooten 't pondt, over, 
ende in voldoeninge van 
het maacken van de derde 
bestedinge daar aan vol-
gende, van de voornoemde 
Peerboomse sluijs, tot aan 
de verlengde Nieuwe-Stege 
toe, lanck omtrent 
vijff hondert roeden, aan-
genomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie, dus
hier de voorz: somme
van x L   

[23r]
#monsieur

Betaalt aan Huijbert
Jansse Sloot, de somme van 
elff ponden tien schellingen, 
te xl: grooten 't pondt, over, 
ende in voldoeninge van 
het maacken van de vierde 
bestedinge daar aan volg&, 
van de voornoemde Nieuwe 
Stege, tot de zuijdelijckste 
sluijs, op de Cornse Gantel 
toe, lanck omtrent vijff 
hondert vijftien roeden, 
aangenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie, de 
voorz: somme van xi L x Sch 

[23v]
#sloot



Betaalt aan Odt Wil-
lemse Walraven, de somme 
van ses ponden, te xl: grooten 
't pondt, over ende in vol-
doeninge van het maken 
van de vijffde bestedinge 
daar aan volgende, van de 
Cornse Sluijs aff, tot de 
Emmickhovense sluijs toe, 
lanck omtrent twee 
hondert tagtigh roeden, 
aangenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent, 
ende ordonnantie, daarom  
hier de voorschreve somme 
van vi L

[24r]
#walraven

Betaalt aan den Oth Willemse 
Walraven, de somme van 
ses ponden, te xl: grooten 
't pondt, over, ende in 
voldoeninge van het maken 
van de sesde bestedinge 
daar aan volgende, komt 
tot den Ouden dijk, bij de wed: 
van Dirck Groeneveldt 
toe, lanck drie hondert 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, volgens 
conditie, consent, ende 
ordonnantie, weshalven
alhier de voorz: somme 
van vi L 

[24v]
#walraven
#groenevelt

Betaalt aan Marcus
Jacobse Liervaart, de somme 
van drie ponden tien schell: 
te xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maacken van de sevende 
bestedinge daar aan volg&, 
beginnende aan de voorga&, 
is den Bermsloot, loopende 
langs den Bleeckwaardt, 
ende Gijsbert, tot aan de 
Oude Cornse voorsluijs, 
ofte het huijs van de Bruijn 
toe, lanck omtrent drie 

[25r]
#liervaert
#de-bruijn



hondert roeden, Aangenomen 
bij den hoop, volgens conditie, 
consent, ende ordonn:, 
de voorsr: somme van iii L iiii Sch   

Betaalt aan Bastiaan
Jorise Olijphant, de somme 
van negen ponden vijff 
schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over & in voldoe-
ninge van het maacken 
van de agste bestedinge
daar aan volgende, beginn& 
aan de voorn: voorsluijs, en 
loopt langs de cade, tot aan den 

[25v]
#oliphant

Ouden Dussensen dijck, 
lanck bij naa ses hondert 
roeden, Aangenomen bij den 
hoop, volgens conditie, ende, 
besteck, consent, ende 
ordonnantie, de voorz:  ix L v Sch 

Betaalt aan Theunis 
Bastiaanse Cappel, de somme 
van agt ponden tien schell: 
te xl: grooten 't pondt, over, 
& in voldoeninge van het

[26r]
#cappellevanger

maaken van de negende beste-
dinge daar aen volgende, sijnde 
de sloot genaamt Jan Pieters-
sloot, beginnende aan de 
voorn: Gantelcade, en 
loopende langs den Ouden 
Dussensen Dijck, tot aan de 
Nieuwe-Stege agter Jan van 
Couwen, lanck omtrent 
vijff hondert vijff en dertigh 
roeden, aangenomen bij den 
hoop, volgens conditie 
ende besteck, consent 
ende ordonnantie, dus
hier de voorschreve somme 
van  viii L x Sch  

[26v]
#van-couwen

Betaalt aan Cornelis
Romeijn, de somme van 
thien ponden tien schellingen 

[27r]
#romain



te xl: grooten 't pondt, over, 
ende in voldoeninge van 
het maacken van de thiende 
bestedinge daar aan volg&, 
sijnde de wegslooten weer-
sijds de Nieuwe-Stege, 
van den Ouden Dijck voorz: 
aff, tot de Pleune, off Kercke
stege toe, de selve Pleune-
steegh, van de Nieuwe-Stege 
aff, tot het oude Straatje toe,
daar inne sal wesen begrepen, 
te samen lanck omtrent drie
hondert twintigh dubbelde 
roeden, Aangenomen bij 
den hoop, volgens conditie, 
ordonnantie, ende consent,  
de voorz: x L x Sch   

Betaalt aan Arien Aartse
van Hoffwegen, de somme 
van thien ponden, tien schell: 
te xl: grooten 't pondt, over, 
ende in voldoeninge van het 
maaken van de elffde bestedinge 

[27v]
#van-hofwegen

daar aanvolgende,  sijnde 
de slooten weersijds de Nieuwe 
stege, van de voorn: Pleune 
stege aff, tot de Cortveltse stege 
toe, lanck omtrent drie 
hondert vijff en't sestigh 
dubbelde roeden, Aange-
nomen bij den hoop, als 
bij conditie, ordonnantie, 
ende consent, de voorz: x L x Sch  

Betaalt aan Thonis Lambertse

[28r]

Vos, de somme van negen 
ponden, te xl: grooten 
't pondt, over, ende in 
voldoeninge van het 
maacken van de Eerste 
helft van de twaalffde 
bestedinge daar aan volg&, 
beginnende aan de voorn: 
Cortveltse stege, en gaande 
ten eijnden uijt, tot inden 
Bermsloot aen den zee-

[28v]
#vos



dijck, waar van de Eerste 
helft van den voorn: stege 
aff ter lengte van omtrent ii:
't sestich dubbelde roeden, 
aangenomen bij den hoop 
in gevolge de conditie, 
consent, ende& ordonnantie,
daarom hier de voorz:  ix L   

Betaalt aan Bastiaen 
Ariensse Boor, de somme 
van agt ponden vijftien
schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over, ende in voldoe-
ninge van het maken van 
de dertiende bestedinge, 
daar aan volgende, sijnde

[29r]
#boor

de wederhelft, en comt 
tot den dijck toe, lanck 
als vooren, aangenomen 
bij den hoop, in gevolge de 
conditie, ende besteck, 
consent ende ordonnantie, 
daarom hier de voorz: viii L xv Sch 

Betaalt aan Anthonij Gerritse
Liervaert, de somme van 
agt ponden,te xl: grooten 

[29v]
#liervaert

't pondt, over, ende in voldoe-
ninge van het maacken 
van de veertiende bestedin-
ge, daar aan volgende, 
sijnde de slooten weerzijds 
de Voogdwerffse-Steege,
vande Zeedijck tot de Nieuwe Stege, 
lanck omtrent twee 
hondert twintigh dubbelde 
roeden, aangenomen bij 
den hoop, volgens conditie, 
consent, ende ordonnantie, 
dus de voorz: viii L  

Betaalt aan Willem

[30r]

Dingemans, de somme 
van ses ponden tien schell:, 
te xl: grooten 't pondt, over, 
ende in voldoeninge van 

[30v]
#dingemans



het maacken van de vijfftiende 
bestedinge daar aan volg&, 
sijnde de Cortveltse stege 
ten weder sijde, van 't oude 
Straatjen aff, tot de Nieuwe
Stege toe, lanck omtrent 
twee hondert veertigh 
roeden, Aangenomen 
bij den hoop, in gevolge 
de conditie ende besteck, 
consent ende ordonnantie, 
daarom hier de voorz: vi L x Sch

Betaalt aan Willem 
Gerritse Vinck, de somme 
van acht ponden tien schell:
te xl: grooten 't pondt, over, 
ende in voldoeninge van 
het maken van de sestiende 
bestedinge daar aan volg&, 
sijnde 't schoonmaacken 
van 't geheel Peerbooms 
gath, van de Nieuwe Stege 
aff, tot de Peerboomse
sluijs toe, lanck omtrent 
hondert vijftigh roe-
den, aangenomen bij den 
hoop, volgens conditie,

[31r]
#vinck

consent, ende ordonnantie, 
de voorsz: viii L x Sch  

Betaalt aan Cornelis 
Romeijn, de somme 
van seven ponden tien 
schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over, ende in 
voldoeninge van het 
maacken van de seven-
tiende bestedinge daar 

[31v]
#romain

aan volgende, sijnde den 
Bansloot loopende door 
den geheelen Peerboom,
ende Lange Werff, van 
't Peerboomse gath aff, 
langs de oude cade henen 
tot in den Bermsloot, 
lanck omtrent drie 
hondert roeden, te maken 

[32r]



doorgaans op acht voeten 
wijdt, aengenomen 
bij den hoop, volgens 
conditie, consent, ende 
ordonnantie, de voorz: 
somme van vii L x Sch 

Betaalt aan Crijn Gerritse
van Gorp, de somme van 
agt ponden vijftien schell:, 
te xl: grooten 't pondt, 
over, ende in voldoeninghe 
van het maacken van de 
agtiende bestedinghe 
daar aanvolgende, sijnde 
de wegslooten weersijds
van 't Oude-Stratjen, 
beginnende aan de ouden Dussensen 
dijck, tot den westersen 
sloot van den Langen
camp, lanck omtrent 
drie hondert dubbelde

[32v]
#van-gorp

roeden, aangenomen 
bij den hoop, volgens 
conditie, consent, ende 
ordonnantie, de voorz: viii L xv Sch  

Betaalt aan Anthonij
Gerritse van Liervaert,
de somme van agt ponden, 
te xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maken vande negentiende 
bestedinge daar aan volg&, 

[33r]
#liervaert

komt tot de Nieuwe Cort-
veltse stege toe, lanck 
omtrent twee hondert 
't sestigh dubbelde roeden, 
aangenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie, dus 
hier de voorz: somme van viii L 

Betaalt aan Willem
Dingemanse, de somme 

[33v]
#dingemans

van ses ponden vijff schell:, 
te xl: grooten 't pondt, 

[34r]



over, ende in voldoeninge 
van het maacken van de
twintigste bestedinge 
daar aanvolgende, sijnde 
het resterende gedeelte 
weersijds van 't Oude Straat-
jen aff, van de voornoemde 
Cortveltse stege aff, aan de 
Eerste cromte van de wegh, 
bij de Camerse stege, ofte 
wel bij den westersen sloot 
van den kleijnen Brasser, 
lanck omtrent hondert 
tagtich dubbelde roeden,
Aangenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie, daarom 
hier de voorz:  vi L v Sch 

Betaalt aan Theunis 
Bastiaanse, de somme 
van seven ponden, vijftien 
schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over, ende in 
voldoeninge van het maken 
van de een en twintigste 

[34v]
#theunis-bastiaans

bestedinge daar aanvolg& 
sijnde de slooten weersijds 
de Camerse stege, van de 
voorn: Cromte aff, tot aan den 
Zeedijck toe, lanck omtrent 
twee hondert en ses dubbel-
de roeden, aengenomen bij 
den hoop, in gevolge de 
conditie, consent ende 
ordonnantie, de voorz: vii L xv Sch 
 

Betaalt aan Hendrick

[35r]

Pieterse Ganseman, de somme
van vijff ponden vijftien
schell:, te xl: grooten 't pont, 
over, ende in voldoeninge 
van het maacken van de 
twee en twintigste beste-
dinge daar aan volgende, 
sijnde de slooten weersijds 
de nieuwe Cortveltse 
stege, van 't Oude-Straatjen 

[35v]
#ganseman



aff, tot aan de brugge gelegen 
over Brechten geut, lanck 
omtrent twee hondert 
sestien dubbelde roeden 
aangenomen bij den hoop, 
in gevolge de conditie, &
besteck, consent, ende 
ordonnantie, de voorz: v L xv Sch

Betaalt aan Pieter
van Delden, de somme 
van drie ponden tien schell: 
te xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maacken van de drie 
en twintighste bestedinge 
daar aan volgende, sijnde
de slooten weersijds de

[36r]
#van-delden

selve stege, van Brechten
geut aff, tot de Cornse Gantel
cade toe, lanck omtrent 
hondert veertigh dubbelde 
roeden, Aangenomen bij 
den hoop, volgens conditie 
consent ende ordonnantie, 
de voorz: iii L x Sch 

Betaalt aan Willem
Cornelise Vinck, de somme van 
elff ponden vijftien schell: 

[36v]
#vinck

te xl: grooten 't pondt, 
over, ende in voldoeninge 
van het maacken van de vier 
en twintigste bestedinge 
daar aan volgende, sijnde de 
kille, ofte uijtwateringe 
genaamt Hillekens Gath, 
beginnende aan 't oude 
Straatjen, en gaande tot de 
Zuijdelijckste sluijs, op de 
Cornse Gantel gelegen, 
hier mede onder begrepen 
de uijtwateringe buijtens
Dijcx, tot in den Gantel toe, 
lanck omtrent vier 
hondert dertigh roeden, 

[37r]

aangenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent 

[37v]
#koeckoeck



ende ordonnantie, de voorz: xi L xv Sch  

Betaalt aan Bastiaan
Janse Kouckouck, de somme 
van vijff ponden vijftien schell:
te xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maacken van de vijff 
en twintigste bestedinge 
daar aan volgende, sijnde 
de Middelt, van 't Laardijckjen 
aff, en vervolgens tot aan 
den westersen sloot van 
Brechten veertigh mergen, 
lank omtrent drie hondert 
't sestich roeden, aenge-
nomen bij den hoop, in gevol-
ge conditie & besteck, consent 
ende ordonnantie, de voorz: v L xv Sch 

Betaalt aan Dirk Gelewijns

[38r]
#geelewijns

de somme van agt ponden 
tien schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over, ende in voldoe-
ninge van het maacken 
van de ses en twintigste 
bestedinge daar aanvolg&, 
sijnde de kille genaamt 
Bregten geut, beginnende 
van den westersen sloot 
van Bregten veertigh 
mergen aff, tot aan 't eijnde 
van Hillekens Gath, door 
de Cortveltse stege lanck 
omtrent drie hondert 
en thien roeden, aangenomen 
bij den hoop, volgens conditie, 

[38v]

consent, ende ordonnantie, 
de voorz: viii L x Sch  

Betaalt aan Pieter van
Delder, de somme van 
agt ponden, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in vol-
doeninge van het maaken 
van de seven en twintig-
ste bestedinge daar 

[39r]
#van-delden



aanvolgende, sijnde de sloo-
ten weersijds de Kalver-
steegh,  beginnende aan den
Ouden Dussensen dijck, tot 
bij den oostersen sloot van 
Baeijen Poel, lanck om-
trent drie hondert vijftien 
dubbelde roeden, Aange-
nomen bij den hoop, volgens 
conditie, consent & ordonnan-
tie, de voorz:  viii L  

Betaalt aan Hendrick
Camp, de somme van seven 
ponden tien schellingen, te xl: 

[39v]
#camp

grooten 't pondt, over, & 
in voldoeninge van het 
maacken van de agt en 
twintigste bestedinge 
daar aan volgende, sijnde 
de slooten weersijds de selve 
stege, van de voornoemde 
oostersloot aff, tot aan de 
nieuwe Cortveltse-Stege 
toe, lanck omtrent twee 
hondert vijff en tagtigh 
dubbelde roeden, aangeno-
men bij den hoop, volgens 
conditie ende besteck, 
consent, ende ordonnantie, 
de voorz: somme van vii L x Sch     

[40r]

Betaalt aan Bastiaanse 
Jorise, de somme van drie 
ponden vier schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over, ende in voldoeninge 
van het maacken van de 
negen en twintigste beste-
dinge daar aan volgende 
sijnde de Middelt, gelegen 
beneden den ommeloop 
van de Laar, beginnende aan 
Jan Pieterssloot, west-
waerts op, tot aen Kalver-
stege toe, lanck omtrent 
twee hondert 't sestigh roe-
den, aangenomen bij den hoop

[40v]
#bastiaanse-jorise



volgens conditie, & besteck, 
consent, ende ordonnantie, 
de voorz: iii L iiii Sch

Betaalt aan Jacob Pieterse
van Schoonderwoerdt, de 
somme van vier ponden
vijff schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over & in voldoe-
ninge van het maacken 
van de dertigste bestedinge 
daar aan volgende, sijnde de 
slooten langs de Gantelcade,

[41r]
#schoonderwaert

beginnende van de Oude 
Cornse voorsluijs west-
waerts op, tot aan de Breg-
ten geut, ten eijnde toe, 
lanck omtrent twee 
hondert 't sestich roeden, 
aangenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent, & 
ordonnantie, de voorz: iii L v Sch   

Betaalt aan Arij Pieterse

[41v]

van Ste Maartens Dijck, 
de somme van vier ponden 
vijftien schellingen, te xl: 
grooten 't pondt, over, ende 
in voldoeninge van het 
maacken van de een en 
dertigste bestedinge daar 
aanvolgende, is de kille 
loopende door den Boeren-
verdriet, van de verlaatse 
Gantel cade aff, tot het 
Oude Straatjen, ende de cade, 
tot aen 't heultie, uijtwate-
rende op de Cornse Gantel, 
en van daar, langs de cade 
van den Boerenverdriet,

[42r]
#st-maertensdijck

westwaets op, tot in den 
Bermsloot van den nieuwen
Dijck, te samen lanck 
omtrent twee hondert 
en tachtigh roeden, aange-
nomen bij den hoop, volgens 
conditie, consent, & ordonnantie 
de voorz: iiii L xv Sch  

[42v]
#walraven



Betaalt aan Oth Willemse
Walraven, de somme van 
twaalff ponden, te xl: 
grooten 't pondt, over, 
ende in voldoeninge van 
het maacken van de twee 
en dertigste, sijnde de 
laatste bestedinge daar 
aanvolgende, bestaande 
in het uijtsnijden, ende 
schoonmaacken van de 
uijtwateringe van de sluijs
vliedt, beginnende aan 
de Peerboomse sluijs 
buijten dijck, tot aan de 
Maze toe, te snijden, en 
schoon te maacken, tot 
op den ouden grondt, ter 
breette van vier en twintigh

[43r]

voeten drijvens water, 
aangenomen bij den hoop, 
volgens de conditie van
bestedinge, consent, ende 
ordonnantie, de voorz: xii L

iiiia: s[omm]a van de uitgeeff

 -249 - 14 - 0 iic: xlix L xiiii Sch  

[43v] 

Anderen Uitgeeff,
van het schoonmaacken 
van des Gemeen landts 
wateringen, soo van creec-
ken, killen, Berm, Ban, 
en wegslooten, besteet, & 
gemaackt in het naa Jaear 
xvic: vier en 't negentigh.

Betaalt aan Gerrit Janse
van Grieck, de somme van 
thien ponden, te xl: grooten 

[44r]
#van-krieken

't pondt, over ende in vol-
doeninge van het 
maacken van de Eerste 
bestedinge, sijnde den 
Bermsloot, beginnende
van den Dussensen dijck, 

[44v]
#van-wevelinkhoven



tot aan den hoeck van 
den Nieuwen dijck, bij 
het staackje van Weve-
linckhoven, lanck omtrent 
vier hondert veertigh 
roeden, Aangenomen bij 
den hoop, volgens de 
conditie van bestedinge, 
consent, ende ordonnantie, 

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

slaande op dese, ende 
de twee en dertigh volg&
volgende posten, dus hier de voorz x L 

Betaalt aan Cornelis 
Hendrixe Romeijn, de 
somme van negen ponden 
tien schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over ende in vol- 
doeninge van het maaken 
van de tweede bestedinge 
daar aan volgende, comt tot 

[45r]
#romain

de Peerboomse sluijs toe, 
lanck omtrent vier 
hondert roeden, Aangeno-
men bij den hoop, in gevolge 
de conditie, consent ende 
ordonnantie, de voorz: ix L x Sch  

Betaalt aan Gerrits 
Cornelise de Gast, de somme 
van negen ponden vijff
schellingen, te xl: grooten 

[45v]
#de-gast

't pondt, over, ende in 
voldoeninge van het 
maacken van de derde 
bestedinge daar aanvolg&, 
van de voornoemde Peer-
boomse sluijs, tot aande 
verlengde Nieuwe Stege 
toe, lanck omtrent 
vijff hondert roeden, 
Aangenomen bij den 
hoop, in gevolghe de 
conditie, ende besteck ,
consent, ende ordon-
nantie, daarom hier 
de voorschreve  somme 
van ix L v Sch  

[46r]



Betaalt aan Siger Bas-
tiaanse Canis, de somme van 
negen ponden, te xl: grooten 
't pondt, over, & in voldoe-
ninge van het maken van de 
vierde bestedinge daar aan 
volgende, van de voornoemde 
Nieuwe-Stege, comt tot de 
Zuijdelijckste sluijs, op de 
Cornse Gantel toe, lanck 
omtrent vijff hondert vijff
tien roeden, Aangenomen 
bij den hoop, in gevolge de 
conditie, consent, ende 
ordonnantie, dus hier
de voorz: ix L 

[46v]
#canis

Betaalt aan Odt Willemse 
Walraven, de somme van 
ses ponden tien schellingen, 
te xl: grooten 't pondt, over, 
ende in voldoeninge van 
het maacken van de vijffde 
bestedinge daar aan volg&, 
van de Cornse-Sluijs aff, 
tot de Emmickhovense 
sluijs toe, lanck omtrent 
twee hondert tachtigh roe:, 
Aangenomen bij den hoop, 
in gevolge de conditie & 
bestck, consent ende 
ordonnantie, daarom 
hier de voorz: vi L x Sch 

[47r]
#walraven

Betaalt aan den selven
Oth Willemse Walraven, 
de somme van ses ponden 
tien schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over ende in voldoe-
ninge van het maacken 
van de sesde bestedinge 
daar aanvolgende, comt 
tot den Ouden dijck bij de 
weduwe van Dirck Groe-
nevelt toe, lanck drie 
hondert roeden, aenge-

[47v]
#walraven
#groenevelt



nomen bij den hoop, volgens 
conditie, ende besteck, 
consent, ende ordonnantie,
oversulx hier uijtgetogen
de voorschreve somme 
van vi L x Sch  

Betaalt aan Huijbert 
Janse Sloot, de somme van 
drie ponden tien schellingen, 
te xl: grooten 't pondt, 
over, ende in voldoeninge 
van het maacken van de 
sevende bestedinge daar 
aanvolgende, beginnende 
aan de voorgaande, is 

[48r]
#sloot

den Bermsloot, loopende
langs den Bleeckwaardt 
ende Gijsbert, tot aan de 
Oude Cornse-voorsluijs,
ofte het huijs van de Bruijn 
toe, lanck drie hondert 
roeden, Aangenomen bij 
den hoop, volgens conditie, 
consent ende ordonnantie, 
de voorz:  iii L x Sch    

Betaalt aan Hendrick

[48v]
#de-bruijn

Hendrickse Camp, de 
somme van agt ponden 
vijfftien schellingen, te xl: 
grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maacken van de agste 
bestedinge daar aanvolg&, 
beginnende aan de voorz: 
voorsluijs, en loopt langs 
de Gantel cade, tot aan den 
Ouden Dussensen dijck, 
lanck bij naa ses hondert 
roeden, Aangenomen bij 
den hoop, volgens conditie 
ende besteck, consent 
ende ordonnantie, de

[49r]
#camp

voorschreve somme
van   viii L xv Sch 

[49v]
#teuling



Betaalt aan Cornelis
Cornelise Teulingh, de somme 
van agt ponden te xl: grooten 
't pondt, over & in voldoe-
ninge van het maacken 
van de negende bestedinge 
daar aanvolgende, sijnde 
den sloot genaemt Jan Pie-
terssloot, beginnende aande
voornoemde Gantel cade, 
en loopende langs den 
Ouden Dussensen Dijck, 
tot aan de Nieuwe-Stege 
agter Jan van Couwen, 
lanck omtrent vijff 
hondert, vijff en dertigh roe:, 
Aangenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent, & 
ordonnantie, de voorz:  viii L 

Betaalt aan Pieter

[50r]
#van-couwen

van Delder, de somme van 
elff ponden, te xl: grooten 
't pondt, over, ende in 
voldoeninge van het 
maacken van de thiende 
bestedinge daar aanvolg&, 
zijnde de wegslooten 
weersijdts de Nieuwe-
Stege, van den Ouden Dijck 
voorschreven aff, tot de 
Pleune, off  Kercke stege 
toe, de selve Pleune steech, 
van de Nieuwe Stege aff, 
tot t'oude Straatje toe, daer 
inne sal wesen begrepen, 
te samen lanck omtrent

[50v]
#van-delden

drie hondert dubbelde 
roeden, Aangenomen bij 
den hoop, volgens conditie, 
ende besteck, consent, 
ende ordonnantie, sulcx 
hier de voorz: somme van xi L 

Betaalt aan Arien Aartse
van Hoffwegen, de somme 
van thien ponden, te xl: 
grooten 't pondt, over & 

[51r]
#van-hofwegen



in voldoeninge van het 
maacken van de elffde 
bestedinge daar aan vol-
gende, sijnde de slooten 
weerzijds de Nieuwe-
stege, van de voornoemde 
Pleune stege aff, tot de 
Cortveltse stege toe, lanck 
omtrent drie hondert vijff 
en 't sestigh dubbelde roe:, 
Aangenomen bij den 
hoop, volgens conditie, 
consent, ende ordon-
nantie, oversulx hier 
uijtgetogen de voorschreve  
somme van x L  

[51v]

Betaalt aan Dirck Cuijndertse
Leeghanger, de somme 
van seven ponden vijftien
schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over & in voldoe-
ninge van het maacken 
van de twaalffde bestedinge 
daar aan volgende, begint 
aan de voorn: Cortveltse-stege, 
en gaande ten eijnden uijt, 
tot in den Bermsloot aan 
den Zeedijck, dese sullen 
de Aannemers in twee 
partijen, ende tegens den 
anderen deelen, waar van 
de Eerste helft, van de voorn: 

[52r]
#leegganger

stege aff, ter lengte van 
omtrent twee hondert en 
't sestigh dubbelde roeden, 
Aangenomen bij den hoop, 
in gevolge de conditie ende 
besteck, ordonnantie, ende 
consent, de voorz: vii L xv Sch    

Betaalt aan Bastiaan
Ariense Boor, de somme 
van seven ponden vijftien 
schellingen, te xl: grooten 

[52v]
#boor

't pondt, over, & in voldoe-
ninge van het maacken 
van de dertiende bestedinge, 

[53r]
#monsieur



sijnde de wederhelft, en 
comt tot den dijck toe, lanck 
als vooren, Aangenomen 
bij den hoop, volgens conditie, 
consent, ende ordonnantie, 
de voorz:  vii L xv Sch 

Betaalt aan Steven Janse
Monseur, de somme van 
seven ponden vijff schell: 
te xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge van het 
maacken van de veertiende 
bestedinge daar aanvolg&, 
sijnde de slooten weersijds 
de Voogdwerffse Steech, van 
den Seedijck, tot de Nieuwe 
Stege, lanck omtrent 
twee hondert twintigh 
dubbelde roeden, Aange-
nomen bij den hoop, in gevolge 
de conditie vanbestedinge, 
ordonnantie, ende 
consent, de voorschreve 
somme van vii L v Sch  

[53v]

Betaalt aan Willem 
Dingemanse, de somme van 
ses ponden tien schellingen, 
te xl: grooten 't pondt, 
over, ende in voldoeninge 
van het maacken van de 
vijftiende bestedinge daar 
aanvolgende, sijnde de 
Cortveltse-stege, ten weder 
sijde, van 't Oude Straatjen 
aff, tot de Nieuwe-Stege 
toe, lanck omtrent 
twee hondert veertigh 
roeden, Aangenomen bij 
den hoop, in gevolge de 
conditie, ende besteck, 

[54r]
#dingemans

consent, ende ordonnantie, 
de voorz: vi L x Sch

De sestiende bestedinge,
beginnende van de Cortveltse

[54v]



Stege, tusschen 't gescheijt van de
Domeijnen, ende particuliere,
westwaarts op, tot op den hoek
van de noordsijde van de nieuwe 
steegh, 't eijnde op de punt
van het Cortvelt, lanck
omtrent driehondert vijftigh
roeden, dese slooten van de
sestiende bestedinge, sijn
anno xvi: vier en't negentigh
besteedt te maacken, op tien
voeten wijdt, diep vier voeten 
onder 't meijvelt, en in den 
bodem vijff voeten memorie
 

Betaalt aan Thijs Gerritse
Teulingh, de somme van 
negen ponden vijff schellingen, 
te xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge van het

[55r]
#teuling

maacken van de seventiende 
bestedinge daar aanvolgende,
sijnde het schoonmaacken
van 't geheele peerboomse
Gath, van de nieuwe-stege
aff, tot de peerboomse-sluijs
toe, lanck omtrent een 
hondert vijftigh roeden, Aan-
genomen bij den hoop, volgens 
conditie, consent, & ordonn:, 
de voorsr: ix L v Sch  

Betaalt aan Cornelis

[55v] 

Hendricxe Romeijn, de 
somme van agt ponden 
vijftien schellingen, te xl:
grooten 't pondt, over, ende
in voldoeninge van het
maacken van de agtiende 
bestedinge daar aanvolgende, 
sijnde den Bansloot, loop&
door den geheelen peerboom 
ende Lange Werff, van 't
peerboomse Gath aff, langs 
de Oude-Cade henen, tot in den 
Bermsloot, lanck omtrent 
drie hondert roeden, doorgaans 
te maacken op agt  voeten wijdt,

[56r]
#romain



Aangenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie, ende 
besteck, consent ende ordonnantie
daarom hier de voorz: viii L xv Sch 

Betaalt aan Crijn Gerritse
van Herp, de somme van
agt ponden, te xl: grooten 
't pondt, over, & in voldoeninge 
van het maacken van de 
negentiende bestedinge 
daar aanvolgende, sijnde 
de wegslooten weersijds 't Oude

[56v]
#van-herp

Straatje, beginnende aan 
den Ouden Dussensen Dijck, 
tot den westersen sloot van 
den Langen camp, lanck 
omtrent drie hondert 
dubbelde roeden, aangeno-
men bij den hoop, sulx bij 
conditie, ordonnantie, ende 
besteck, de voorz: somme
van viii L  

Betaalt aan Anthonij,

[57r]

Gerritse Liervaert, de 
somme van zeven ponden 
vijfftien schellingen, te xl: 
grooten 't pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maacken van de twintigste 
bestedinge daar aanvolg&, 
tot de Nieuwe Cortveltse 
stege toe, lanck omtrent 
twee hondert 't zestigh 
dubbelde roeden, Aange-
nomen bij den hoop, in
gevolge de conditie, ende 
besteck, ordonnantie, ende
consent, zulx hier de 
voorz: somme van vii L xv Sch

[57v]
#liervaert

Betaalt aan Willem Dingemans 
de somme van ses ponden 
vijftien schellingen, te xl:
grooten 't pondt, over ende 
in voldoeninge van het 

[58r]
#dingemans



maacken van de een en 
twintigste bestedinge 
daar aan volgende, sijnde 
het resterende gedeelte
weersijds van 't Oude Straatjen 
aff, van de voorn: Cortveltse 
Stege aff, tot aan de Eerste 
Cromte van de wegh, bij de 
Camerse stege, ofte wel 
den westersen sloot van den 
kleijnen-Brasser, lanck 
omtrent hondert tagtich 
dubbelde roeden, Aange-
nomen bij den hoop, volgens 
conditie, ordonnantie, ende 
consent, de voorz: somme van vi L xv Sch  

Betaalt aan Hendrick 
Ganseman, de somme van 
ses ponden vijftien schell:, 
te xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maacken van de twee 

[58v]
#ganseman

en twintigste bestedinge 
daar aanvolgende, sijnde 
de slooten weersijdts de 
Camerse stege, van de voorn: 
cromte aff, tot aen den Zee-
Dijck toe, lanck omtrent 
twee hondert en ses 
dubbelde roeden, Aange-
nomen bij den hoop, volgens 
conditie, ordon: & consent, d'voorz: vi L xv Sch
 

Betaalt aan Jacob Peterse

[59r]

van Schoonderwoerdt, de 
somme van ses ponden tien 
schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over, ende in vol-
doeninge van het maac-
ken van de drie en 
twintigste bestedinge 
daar aanvolgende, sijnde 
de slooten weersijdts de 
nieuwe Cortveltse-stege, 
van 't Oude-Straatjen aff, 
tot aan de Brugge, gelegen 
over Bregte geut, lanck 

[59v]
#schoonderwaert



omtrent twee hondert 
sestien dubbelde roeden, 
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, ordonnantie 
ende consent, daarom hier 
de voorz: somme van vi L x Sch  

Betaalt aan Arien Cornelise 
van Ouwerkerck, de somme 
van drie ponden tien schell: 
te xl: grooten 't pondt, over, 
ende in voldoeninge van 
het maacken van de vier en 
twintigste bestedinge daer

[60r]#ouwerkerk

aanvolgende, sijnde de 
slooten weersijds de selve 
stege van Bregte geudt 
aff, tot de Cornse Gantel
cade toe, lanck omtrent 
hondert veertigh dubbelde 
roeden, Aangenomen bij den 
hoop, volgens conditie, ordon-
nantie, ende xonsent, de 
voorz:  iii L x Sch  

Betaalt aan Willem

[60v]

Dingemanse, de somme 
van elff ponden vijff schell: 
te xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maacken van de vijff en 
twintigste bestedinge 
daar aan volgende, sijnde 
de kille, ofte uijtwateringe 
genaamt Hillekens-gath 
beginnende aan 't oude Straatjen 
en gaande tot de Zuijdelijkste 
sluijs op de Cornse Gantel 
gelegen, hier onder mede 
begrepen de uijtwateringe 
buijten dijcx tot in de Gantel 
toe, lanck omtrent vier

[61r]
#dingemans

hondert dertigh roeden, 
Aangenomen bij den hoop, 
volgens conditie, ordonn: 
ende consent, dus hier 
de voorz: xi L v Sch 

[61v]
#koeckoeck



Betaalt aan Bastiaan
Janse Koeckoeck, de somme 
van vijff ponden vijftien 
schell:, te xl: grooten 't pondt, 
over ende in voldoeninge van 
het maken van de ses en twintigste 
bestedinge daar aanvolgende, 
sijnde de Middelt van 't Laar
Dijckjen aff, en vervolgens 
tot aan den westersen sloot 
van Bregten veertigh 
mergen, lanck omtrent 
drie hondert 't sestigh roeden, 
aangenomen bij den hoop, 
volgens conditie, ordonnantie 
ende consent, de voorz: v L xv Sch 

Betaalt aan Theunis Ariens 

[62r]

Bestebier, de somme van 
agt ponden tien schellingen, 
te xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maacken van seven 
en twintigste bestedinge 
daar aan volgende, sijnde 
de kille genaamt Bregte 
geut, beginnende van 
den westersen sloot van breg-
ten veertigh mergen aff, tot 
aen het eijnde van Hillekens
gath, door de Cortveltse stege, 
lanck omtrent drie hon-
dert thien roeden, Aange-
nomen bij den hoop, volgens

[62v]
#bestebier

conditie, ordonnantie, ende 
consent, de voorz: somme 
van viii L x Sch  

Betaalt aan Theunis
Lambertse Vos, de somme 
van seven ponden vijftien
schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over ende in vol-
doeninge van het maacken 
van de agt en twintigste 
bestedinge daar aan volg& 
sijnde de slooten weersijds

[63r]
#vos



de Kalversteech, beginnende 
aan den Ouden Dussensen 
dijck, tot bij den oostersloot v
an Baaijenpoel, lanck 
omtrent drie hondert vijftien 
dubbelde roeden, Aange-
nomen bij den hoop, volgens 
conditie, ordonnantie, 
ende consent, de voorz: vii L xv Sch   

Betaalt aan Theunis 
Bastiaanse Capellevanger, 
de somme van seven ponden,

[63v]
#cappellevanger

tien schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over ende in vol-
doeninge van het maacken 
van de negen en twintigste 
bestedinge daar aanvolg&, 
sijnde de slooten weersijds 
de selve steegh, van de voorn: 
oostersloot aff, tot aan de 
nieuwe Cortveltse Stege toe, 
lanck omtrent twee 
hondert vijff en tachtigh 
dubbelde roeden, Aange-
nomen bij den hoop, in 
gevolge de conditie, ende 
besteck, ordonnantie, 
ende consent, daarom 

[64r]

hier de voorschreve somme 
van vii L x Sch     

Betaalt aan den selven 
Capellevanger, de somme 
van twee ponden twaalff 
schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over ende in vol-
doeninge van het maken 
van de dertigste bestedin-
ge daar aanvolgende, sijnde 
de Middelt, beneden den 

[64v]
#cappellevanger

ommeloop van de Laar, 
beginnende van Jan Pieters
sloot. westwaarts op, tot 
aan de Kalversteegh toe, 
lanck omtrent twee hon-
dert 't sestigh roeden, 
Aangenomen bij den hoop, 

[65r]



volgens conditie, ordonnantie, 
ende consent, de voorz: 
somme van ii L xii Sch 

Betaalt aan Pieter
Eijmertse van Delder, 
de somme van drie ponden 
tien schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over, ende in voldoe-
ninge van het maacken 
van de een en dertigste 
bestedinge daar aanvolg&, 
sijnde de sloot langs de 
Gantelcade, beginnende 
van de oude Cornse voorsluijs, 
westwaarts op, tot aan de 
de Bregte geut, ten eijnde
toe, lanck omtrent twee 
hondert 't sestigh roeden, 
Aangenomen bij den hoop, 
volgens conditie, ordonn:, 

[65v]
#van-delden

ende consent de voorz: 
somme van iii L x Sch  

Betaalt aan Hendrick 
Barentse van Hillemis, 
de somme van drie ponden 
tien schellingen, te xl: groo-
ten 't pondt, over & in voldoe-
ninge van het maacken 
van de twee en dertigste 
bestedinge daar aanvolg&, 
is de kille loopende door

[66r]
#hellenis

den Boerenverdriedt, 
van de verlaatse Gantel-
cade aff, door 't Oude Sluijsje, 
ende de cade, tot aan 
't heultje uijtwaterende 
op de Cornse Gantel, en 
van daar langs de cade 
van den Boerenverdriet, 
westwaerts op, tot in den 
Bermsloot van den nieuwen
Dijck, te samen lanck 
omtrent twee hondert 
tachtigh roeden, Aange-
nomen bij den hoop, in 
gevolge de conditie, ende

[66v]



besteck, ordonnantie,
ende consent, de voorz: 
somme van iii L x Sch 

Betaalt aan Oth Willemse
Walraven, de somme van 
twaalff ponden, te xl: groo-
ten 't pondt, over, & in voldoe-
ninge van het maacken 
van de drie en dertigste, 
sijnde de laatste bestedinge 
daar aan volgende, bestaan-
de in het uijtsnijden, & schoon-
maken van de uijtwateringe 

[67r]
#walraven

van de sluijsvliedt, begin-
nende aan de Peerboomse 
sluijs, buijtendijcx, tot aan de 
Maase toe, te snijden, ende 
schoon te maacken, tot
op den ouden harden gront, 
ter breette van vier en 
twintigh voeten drijvens 
water, Aanngenomen bij 
den hoop, volgens conditie 
ordonnantie, ende consent, 
de voorz: xii L  
 

v: s:  van den uitgeeff

– 240 - 17 - 0 iic:  xl L xvii Sch

[67v]

[vacat] [68r]

[vacat] [68rv

Anderen uitgeeff 
van verscheijde saacken, 
volgens declaratie, 
ordonnantie, ende 
quitancie.

Betaalt aan Joan 
Oem, de somme van een 
hondert en twintigh ponden, 
dertien schellingen, te xl: 
grooten 't pondt, over, ende 
in voldoeninge sijner 
declaratie van leverantie

[69r]
#oem

blijckt van dese, van eijcken houdt, ten [69v]



& volgende aen-
getogen parthijen, 
bij ordonnantie

& 
quitancie, behal-
ven daer anders
voor geteeckent 
staet.

behouve van den Zuijdhol-
lantsen polder, in de maanden 
van Junij, ende September 
xvic: vier en 't negentigh, 
gedaan, als blijckt bij sijne
nevens gaande declaratie, 
ordonnantie, ende quitantie, 
daarom hier de voorz: cxx L xiii Sch

Betaalt aan Hendrick
Lense, de somme van

#lense

van twaalff ponden twaalff
schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over, ende in 
voldoeninge van een jaar 
weddens, off tractement,
voor het opsigt, & waarne-
van de Peerboomse Sluijs, 
verschenen April xvic: 
vijff en 't negentigh, daarom
hier, als in voorgaande rekeninge 
fol: lxxxix de voorz: xii L xii Sch

Betaalt aan Oth Willemse

[70r]

Walraven, de somme van 
twintigh ponden, te xl: 
grooten 't pondt, over, ende 
in voldoeninge van het 
waarnemen van de Emmicho-
vense sluijs, als die bij Zuijden 
de Cornse Gantel is leggende, 
daarom wegens 't jaar 
tractement, vervallen April 
xvic: vijff en 't negentigh, de 
voorz:  xx L

Betaalt aan den selven,

[70v]
#walraven

Walraven, over, ende in 
voldoeninge sijner declaratie 
van verdient salaris, ende 
verschoth, tijde deser rekeninge, 
ten dienste van desen zuijd-
hollantsen polder gedaan, 
als blijckt bij de nevensgaande
declaratie, ordonnantie, 
ende quitantie, de somme 
van xxxv L viii Sch

[71r]
#walraven
#van-nispen



Betaalt aan den Lantmeter 
Mattheus van Nispen, de
somme van ses en veertigh
ponden, twee schellingen,
te xl: grooten 't pondt, over, 
ende in voldoeninge sijner 
nevensgaande declaratie 
van vacatie, ende verschot, 
tijde deser, ten dienste 
van desen polder gedaan, als 
bij declaratie, ordonnantie
ende quitantie, de voorz: xlvi L ii Sch

Betaalt aan Huijgh Ariense 

[71v]

van Wingerden, de somme
van twintigh ponden, te
xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge sijner 
declaratie van wagevrag-
ten, den dienste van desen polder, 
tijde deser rekeninge gedaen, 
volgens declaratie, ordonn:, 
& quitantie, de somme van xx L   

Betaalt aan den selven 
Huijgh Ariense van Winger-
de, over 't gene 't sijnen huijse, 
tijde deser rekeninge is verteert

[72r]
#van-wingerden

bij kennisse
van de 
gecommitterdens 
tot de … dienste 
van desen polder

soo bij den Bode, knegts, 
schippers, voorluijden, mits-
gaders eenige andere personen, 
daar mede het Collegie te doen, 
ende gebesoigneert heeft 
gehadt, volgens notitie, de 
somme van  xlvi L 

Betaalt aan Bastiaan
de Vries, over, ende in vol-
doeninge sijner rek&
van wagevragten, ten dienste 
van desen polder gedaan 

[72v]
#de-vries

ende verdient, tijde deser 
rekeninge, daarom bij 
declaratie, ordonnantie, 
ende quitantie de somme 

[73r]
#de-vos



van xxx L

Betaalt aan de fabrijcq,
Hendrick de Vos, de somme
van negen ponden, agtien 
schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over, & in voldoeninge 
sijner declaratie van vacatie,
ende verschodt, ten dienste 
van desen [older, tijde deser 
rekeninge gedaan, ende 
verdient, als bij de nevens
gaande declaratie, ordonn:, 
ende quitantie de somme van  ix L xviii Sch 

Betaalt aan Willem 
Raalhoff, de somme van 
tachtigh ponden, te xl: groo-
ten 't pondt, over, ende in 
voldoeninge van teercosten, 
bij d'Ed: heeren gecommitteerdens 

[73v]
#raalhoff

ordinaris 
als 
in voorgaende
rekeninge 

gedaan, ende 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 als in 
voorgaande rekeninge, 
de voorz: lxxx L

Aan de conchergie van 
den Doele, voor dat dese 
rekeninge aldaar is 
gedaen, de somme van iii L iii Sch

[74r]
#raalhoff

Den rendant heeft op 
ordre ende met kennisse 
van d'Ed: heeren gecommit-
teerdens, betaalt over ver-
scheijde noodige kleijnig-
heden, volgens de nevens
gaande notitie daar van 
gehouden, monterende ter 
somme van xvii L viii Sch 

[74v]



Den rendant brengt alhier
door ordre, ende met kennisse van de 
heeren Gecommitteerdens 
de somme van drie hondert
ponden, seventien schellingen,
te xl: grooten 't pondt, over
vacatien, Reijs & Teercosten,
Extraordinair gedaan, ende
gevallen, 't sedert den twintigsten
Augusti xvic: vier en 't negentigh,
tot den tweeden october daar
aanvolgende, ingevolge, ende 
tot voldoeninge van sekere
missive van den Ed: Mog: Heeren
Gecommitterden Raden, in 
dato den veertienden augusti 
xvic: vier en 't negentigh, waar-
bij gerequireert wiert, dat 
op den vier en twintigsten daae
aanvolgende, eenige personen,
uijt het midden van de voorz:
gecommitterdens, voor 

[75r]

de heeren Commissarissen
in den Hage soude laten vinden
omme te berigten de grootte
der mergentalen van den voorz:
polder, van de prijs, die de selve
per merge, ter huijre doen, ende 
op wat verpondinge de gorsinge,
daar uijt desen polder bedijct 
is, ende sulx van outs gestelt
sijn geweest, alle het welke naar
voorgenome informatie, ende
verscheijde gehouden conferentie
met Schout, ende geregten van de
Dussen, d'Ed: heeren commissaris-
sen van de Ed: mog: heeren Gecom-
mitteerde Raden, door gedepu-
teerdens van desen polder, in
twee gehoude conferentie, de
gerequireerde berigtinge
soo bij monde, als overgeleverde

[75v]

schriftelijcke deductie, sijn
voldaan, en bij vervolgh, van
de voorz: besoignes, en wedervanen
aanstonts rapport gedaan,
ten burele van de Ed: mog: heeren
van de Reeckeningen, door monde,
ende aanspraacke van de heer

[76r]
#muijs-van-holij



Arent Muijs van Holy, Raade,
ende Rentmr generaal van
Suijthollandt, als Eerste Ge-
committeerde van den gemelten
polder, dus alhier bij een dis-
tincte spesificatie, de voorz:
uijtgegeve somme van iiic: L xvii Sch 

 
Nogh brengt den Rendant door 
ordre van de voorz: heeren
Gecommitteerdens, de somme
van hondert 't negentigh ponden 
twee schellingen, te xl: grooten
't pondt, mede over extraordi-
narisse vacatien, Reijs ende
Teercosten gedaan bij, & wegens
de gemelte heeren Gecommit-
teerdens, in December xvic: vier
en 't negentigh, over den
geconcipieerden te leggen dijck, 
ofte wel het opmaken & verhogen
van den Houten ofte Gendersen
Dijck, beginnende van Gansooijen,
noordwaarts op, tot aan den
hoogen Maasdijck omtrent
het gescheijdt van Heusden, ende
den Lande van Althena, ten
Respecte, ende omme Redene

[76v]

in de jongste gedane rekeninge 
van den jaare  xvic: drie en 't negen-
tigh, fol xciiii et ultra, in 't lange
gededuceert, daaromme alhier
bij specificatie de voorz: cxc L ii Sch 

vi: s:
 van den uitgeeff

– 932 - 3 - 0 ixc: xxxii L iii Sch 

[77r]

[vacat] [77v]

Anderen uitgeeff 
van tractementen, ende 
verschoth van de heeren 
gecommitteerdens, pen-
ningmeester, & Bode.

D'heer Burgemeester
Arent Muijs van Holij, 

[78r]
#muijs-van-holij



Raadt, ende Rentmeester 
Generaal van zuijdt-
hollandt, als Eerste 
gecommitteerde van 
wegen d' Ed: Mog: heeren 

dese & volgende 
aengetogen partijen, 
van tractementen, 
werden alhier wel 
gebracht, & zijn 
gereguleert & 
gestelt in ge-
volge van het 
provisioneel 
reglement, 
& verders bij decla-
ratie & quitancie, 
behalven daer  
anders voor ge-
teeckent staet

Raeden, ende Meesters 
van de Rekeninghen der Do-
meijnen van de heeren Staten 
van Hollandt ende West 
Vrieslandt, over een jaar 
tractement, volgens het 
provisioneel reglement, 
tijde deser rekeninge, 
de somme van cxx L

De reijscosten, & verschoth, 
van den selven heere, 
tijde deser rekeninge,

[78v]
#muijs-van-holij

gedaan, de somme van xxxiiii Sch

d'Heer Burgemeester 
Johan Ballincq, als mede 
gecommitteerde van d'Ed: Mog: 
heeren van de rekeninge, 
over een jaar tractement,
tijde deser rekeninghe,
ende alhier uijtgetogen, 
de somme van cxx L

[79r]
#ballinck

De reijscosten, ende verschot, 
bij sijn Ed: tijde deser rek&  
gedaan, ende door den Ren-
dant betaalt, bedraagen de 
somme van iii L  

d'Heer Johan van Wevelincho-
ven, over een jaar tractement, 
als gecommitteerde, tijde 
deser rekeninghe, de 
somme van lxxx L

[79v]
#ballinck
#van-wevelinkhoven

De reijscosten & verschot, 
bij sijn Ed: tijde deser 
rekeninge gedaan, ende 
door den Rendant betaalt, 

[80r]
#van-wevelinkhoven
#leerse



bedragen, de somme van vi L x Sch 

d'Heer Sebastiaan
Laarsen, over een jaar 
tractement als gecommit-
teerde, gedurende den tijdt 
deser rekeninge, sulx hier 
uijtgetogen, de somme van lxxx L

De reijscosten, & verschot, 
bij sijn Ed: tijde deser gedaen 
ende door den Rendant betaelt, 
bedraagen de somme van  xxxvii L xi Sch

Dirck Spruijt, comt als 
Penningmeester van den 
Zuijdhollantsen polder, 
voor sijnen ontfangh, ende 
uitgeeff, deser rekeninge, 
(in gevolge het provisioneel 
reglement) den twintigsten 

[80v]
#leerse
#spruijt

conform voor-
gaende reecke-
ninghe & het 
provisioneel 
reglement

penningh van den ontfangh, 
tot de somme van ses duijsent 
ponden, ende 't gene den 
ontfangh, boven de ses duijsent 
ponden, comt te bedragen, 
den veertigsten penningh, 
en alsoo den voorz: ontfangh 
hier vooren fol: ix niet 
meer en bedraagh als vijff 
duijsent vier en 't sestigh & xv Sch, soo 
comt hier over den twintigsten 
penningh van den selven 
ontfangh, de somme van iic: liii L iiii Sch ix D

[81r]

De reijscosten, & verschot, 
bij den rendant, met 
kennisse, ende door ordre van
de voornoemde heeren 
gecommitteerdens, tijde 
deser gedaan, ende betaalt, 
bedraagen, volgens de nevens
gaande declaratie, ordonn:, 
ende quit:, de somme van xlvii L vii Sch

[81v]
#spruijt
#walraven



Betaalt aan Odt Willemse
Walraven, de somme van 
vijfftigh ponden, te xl: grooten 

ordinaris 
als 
in voorgaende 
rekeninghe

't pondt, over een jaar 
tractement, als Bode 
van den voorschreven polder, 
tijde deser rekeninge, dus
hier bij quit: de voorz: l L

viia: S: van den uitgeeff

– 799 - 6 - 9 viic: xcix L vi Sch ix D

[82r]

[vacat] [82v]

Anderen uijtgeeff 
van het minuteren, 
grosseren & doubleren 
deser rekeninge, t'appos-
tilleren, ende vergelijken 
van dien, mitsgaders de 
noodige gerequireerde 
zegels tot de selve.

Comt voor 't minuteren, 
grosseren, & doubleren 
deser rekeninge, groot 
twee hondert vijff en 

[83r]

transeat als 
in voorgaende 
rekeninghe

vijfftigh bladren, 
tot drie schellingen het blat, 
als in voorgaande rek&, 
monterende alhier ter 
somme van xxxviii L v Sch

Noch voor t' doubleren 
van een rekeninge als 
dese, voor de Rendant, 
groot vijff en tagtich
bladren, tot drie schell:, 
het bladt als vooren, komende

[83v]

alhier bedraagen de 
somme van xii L xv Sch

Comt voor 't appostilleren 
deser rekeninge, de somme 
van twaalff ponden twaalff 
schellingen, te xl: grooten 

[84r]



't pondt, dus xii L xii Sch

Den Penningmeester, voor 
het vergelijcken van de appos-
tillen op de doublen, als in 
voorgaande rekeninge, de 
somme van negen ponden,
negen schellingen, te xl: grooten 't 
pont, dus hier de voorz: ix L ix Sch

Den rendant brengt alhier 
de somme van agt ponden 
te xl: grooten 't pondt, bij 
hem betaalt voor drie distinc-
te cleijn zegels, als een van

[84v]

ses ponden twaalff schell: 
ses deniers, (vermits de thien-
de 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: Mog: heeren van de 
rekeninge, & d'ander tot 
de rekeninghe voor 't Gemeene 
Lant, bedrag& 't samen de voorz: viii L

Comt voor het inbinden 

[85r]

deser rekeninge, met 
twee doublen van dien,
ijder tot dertigh schellingen, 
munte deser rekeninge, 
de somme van vier ponden
tien schellingen, dus hier de voorz: iiii L x Sch

viiia S: van den uitgeeff

135 – 11 – 0 cxxxv L xi Sch

Totalis Summa van den uijtgeeff bedraeght
 
- 5089 - 16 – 2 ob vm: lxxxix L xvi Sch  ii 
D ob

Den ontfanck hier voren, fol: ii verso bedraegt

[85v]



- 5064 - 15 – 0 vm: lxiiii L xv Sch 

Vereffent den ontfanck tegens de uitgeeff is
meerder uijtgegeven als uitfanghen, & het gemeene
landt aen den rendant schuldigh gebleven, een somme 
van vijff en twintigh ponden 1 schellingen twee 
deniers obulus, 

- 25 – 1 – 2 ob  xxv L i Sch ii D ob.

Aldus gehoort, gerekent & gesloten, ten daege, 
& Jaere ende 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

[86r] 


