[KAFT]
[Plakbriefje:]
Algemeen Rijksarchief
Grafelijkheidsrekenkamer
van HOLLAND
REKENINGEN
5165
1695
DIRCK SPRUIJTS
seventiende Rekeninge als
Penninghmeester van den
ZUIJDHOLLANDSEN-POLDER
Omme t'Hoff,
Overgelevert bij Dirck Spruijt als
penningmr van den zuijthollantsen
polder, aan den heere commissaris
van de Camer van de rekeninge
der Domaijnen van de heeren Staten
van Holland ende Westvriesland, in
't bij wesen van de gecommitteerdens
tot de directie van den gemelten
polder aangestelt, mitsgaders de
presente ingelanden, dese onderteeckent hebbende in St: Joris doele
binnen Dordregt den 27e April 1696

Bewijs, die doende is Dirck
Spruijt
als penningmeester van den
Zuijdthollantschen Polder
(bedijkt in den Jaare xvic: negen
en 't seventigh) van den ontfank, ende uijtgeeff, bij den
selven gehadt, ende gedaan
over den Jaare xvic: vijff en
't negentigh, gesteld in ponden
van veertigh grooten, schellingen ende deniers naar
advenant.

xviie Reeckeninge
Vervolgt wel den tijdt van de
laaste voorgaande rekeninge
als dese

Ontfanck,
Ende eerstelijck van
hooge ommeslagen, die alhier

[1r]

volgens de hercalculatie, door den
lantmeter Mattheus van Nispen,
gedaan in den jaare xvic: twee en
tagtich, begroot werden op twaalff
hondert vijff en dertigh mergen
vijff hondert negen en vijftigh
roeden lands, inde voorz: dijkagie binnen bedijkt, volgens de
laatste gedaane metinge, verbaal,
ende caarte daar van zijnde.
Segge
1235 : 559 : 0

[1v]

Waar van in den Jare xvic: twee
en tachtigh uijtgeput sijn, tot het
maaken van den doorgebroken
zeedijk, als in de selve Rekeninge,
fol: xlii et ultra staat geëxpresseert, 2: 463: 0
Zoo dat nu alleenlijk moeten werden
verantwoord, ingevolge de acte
van omslagh, de resterende contribuerende mergentaalen,
bedragende nogh
1233: 96: 0
blijckt hier van bij
acte van ommeslagh
in dato den 29e april
1695, bij de Camer
van de Rekeninge
ende particuliere ingelanden gepasseert.

Op den negen en twintigsten
Aprill xvic: vijff en't negentigh,
hebben d'heeren Gecommitteerdens van den voorz: polder, naar het sluijten van
den Gemeenlants Rekeninge,
van den jaare xvic: vier en
't negentigh (nevens de presente
ingelanden,) ommegeslagen
een somme van twee ponden
per merge, over den jaare xvic
vijff en 't negentigh, ten laste
van de respective heeren
Eijgenaren, soo tot voldoeninge van de voorvallende reparatie ende onderhoudt, van
den Zeedijck, mitsgaders
binnelandse nootsaaklijkheden, welken omslagh den
penningmeester alhier is
verantwoordende, over de voorz:
twaalff hondert drie en dertigh
mergen ses en't negentigh
roeden landts, de somme
van twee duijsent vier honderd
ses en t' sestich ponden, ses
schellingen ses deniers, te xl:

[2r]

[2v]

grooten 't pondt, oversulx hier
de voorz: somme van
iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi
D
Prima Somma van den ontfanck
2466 – 6 - 6

per se.
[3r]

Anderen Ontfanck
over den laagen omslagh van
den jaare xvic vijff en't negentigh,

wert alhier
wel gebracht,
als in den text

In gevolge de voorschreve acte
van omslagh van den negen
en twintigsten April xvic:
vijff en t'negentigh, tot laste
van de respective bruijckers,
ommegeslagen twee ponden
per merge, tot betalinge van
de binnelandtse noodsaackelijckheden, bedragende over
den geheelen Zuijdhollantsen polder, groot twaalff
hondert drie en dertigh mergen,
ses en't negentigh roeden lands,
de somme van twee duijsendt
vier hondert ses en't sestigh
ponden ses schellingen ses
deniers, te xl: grooten 't pondt,
die desen Rendant alhier mede
ten vollen is verantwoordende,
dus de voorz: somme van
Sch vi D

[3v]

iim iiiic lxvi L vi

iia Somma van den ontfanck
-2466-6-6
Anderen Ontfanck,
van verpagtinge, gedaan
bij d'Ed: heeren gecommitteerdens van den Zuijthollandtschen polder,
op den thienden Meij xvic:
vier en't negentigh, van
't gras, liesen, ende biesen,
mitsgaders het riedt,
staande, ende wassende

per se.
[4r]

inde dijck putten, ofte
gorsen, tusschen den thee
van den dijck, ende de
agtercade buijten ende
rondomme den zeedijck
van den voorschreven
polder, beginnende aan
den Nieuwen Althenaschen Polder, tot aan den
dussensen dijck toe, over
den Jaare xvic: vijff en
't negentigh,

Blijkt van dese
aangetoge
ende volgende parthijen bij de rolle
van de verpagtinge
in dicto den 10 meij
1694,
't ii. vi. Jaar

De eerste partije, beginnende
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 grooten 't pondt, blijckende bij de rolle van verpagtinge, dato thienden
Meij xvic: vier en't negentigh,
als in voorgaande rekeninge,
daaromme hier over 't Tweede
sesde jaar pagts, verschenen
kersmisse xvic: vijff en
't negentigh, dus de voorz:
somme van
vi L x Sch
De tweede parthije, van de
voornoemde sluijs, tot de
sluijs van de Cornse Gantel
toe, langh ontrent drie hondert
vijfftigh Roeden, gepagt voor
ses jaaren bij Odt Willemse
Walraven, s' jaars omme
vier ponden tien schellingen,
te xl: grooten 't pondt, dus over
't Tweede sesde Jaar pagts,
verschenen kersmisse xvic:
vijff en 't negentigh, de voorz:
somme van
iiiiL x Sch

[4v]
#de-bot

[5r]

[5v]
#walraven

De derde partije, van de
voornoemde sluijs, tot den
hoeck van den Dijck bij 't
landt van Cornelis den Ruijmen, langh twee hondert
agt en veertigh roeden,
gepagt voor ses jaaren bij
Dirck Wouterse de Bodt, des
jjrs omme vier ponden, te
veertigh grooten 't pondt,
dus over 't Tweede sesde Jaar
Pagts, blijckende ende verschenen als vooren, de voorz
somme van
iiii L
De vierde partije van den
voorz: hoeck aff, tot de
sluijs in 't peerboomse gath,
langh ses hondert dartigh
roeden, gepagt voor ses
jaaren bij den selven de Bodt,
omme twee ponden thien
schellingen, te xl: grooten
't pondt s'Jaars, dus over 't
Tweede sesde Jaar pagts,
verschenen kersmisse xvic:
vijff en 't negentigh, de
voorz:
ii L x Sch
De vijffde partije, van de
voorz: sluijs, tot den hoeck
van den dijck bij 't Staaxken,
langh vier honderd roeden,
gepagt voor ses jaaren bij
Adriaan Stevense Crillaarts,
omme agt ponden tien schellingen te xl: grooten 't pond,
s'jaars, dus hier over 't tweede
sesde jaar pagts, verschenen
kersmisse xvic: vijff en 't negentigh, de voorschreve somme
van
viii L x Sch
De sesde ende laatste partije,
van het staaxken aff, tot
't 'eijnde de nieuwe dijckagie
aan den Ouden Dussensen dijk

[6r]
#den-ruijmen

[6v]
#de-bot

[7r]
#crillaerts

[7v]
#crillaerts

van den grooten waard van
Zuijdhollandt, langh vier
hondert vijfftigh roeden, gepagt
voor ses jaaren bij Adriaan
Stevense Crillaarts, 's Jaars
omme de somme van vijfftien
ponden, te xl: grooten 't pondt,
dus over 't Tweede sesde Jaar
pagts, verschenen kersmisse
xvic: vijff en't 'negentigh, de
voorz: somme van
xv L
iiie: Sa: van den ontfanck
xli L
[8r]

Extraordinairen
Ontfanck van verkoopinge
van rijsgewas, gestaan
hebbende, soo op de agtercade,
haagcadens, ende de dijckputten, als anders,
Ontfangen van verscheijde
persoonen, de somme van
vijfftigh ponden thien schellingen, te xl: grooten 't pond,
over ende in voldoeninge
van het rijs-gewas, gestaan
hebbende op de cadens,
leggende in de respective
dijckputten van den Zuijdthollandtsen polder, ingevolge de conditien van de
verkoopinge, in date den vii
Meij xvic: vijff en 't negentigh,
daar van sijnde, geassisteert
bij den lantmeter Mattheus
van Nispen, dus alhier de
voorz:
Nogh ontfangen van
Marcus Cuijndertse Schoute,
over drie oude deuren d'
Anno xvic: vier en't negentigh
gekomen uijt de sluijs van de
uijtwateringe van Hillekens
gat, bij hem van de heeren

[8v]
#schouten

l L x Sch

[9r]

gecommitteerdens gekoft,
vor de somme van drie
ponden drie schellingen,
te xl: grooten 't pondt, dus
de selve

iii L iii Sch

Als nogh ontfangen van
verscheijde persoonen, de
somme van twee hondert
een pond eene schellingh,
te xl: grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge van
het rijs gewas, gestaan
hebbende op de Cadens, leggende in, ende om de
respective dijck putten
van den Zuijthollantsen
polder, ingevolge de conditie
van verkoopinge in date
den xxiiiien: maart xvic:
ses en 't negentigh, daar van
sijnde, geattesteert bij den
lantmeter Mattheus van
Nispen, dus alhier d'voorz:

[9v]

iic: l L i Sch

iiiie: Sa: van den ontfanck
254-14-0

iic: liiii L xiiii Sch

Somma Totalis van den Ontfanck bedraagt
5228 - 7 – 0

vm: iic: xxviii L vii Sch

[vacat]
[vacat]
Uitgeeff jegens den
voorz: ontfanck,
Ende Eerstelijck,
over het sloth van de laatste
gedane Reeckeninge van
den jaare xvic: vier en't negentigh, ende eenige verloopene
Den Rendant brenght
alhier, de somme van
vijff en twintigh ponden
een schelling twee deniers

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

wert alhier wel
gebragt volgens
het sloth van de
laatste voorgaande
gedane rekeninge
d'Ao: 1694, fol 86
alwaar 't selve
is gedoot

obulus, sijnde 't gene hij bij
slote van sijne voorgaande
Rekeninge (gedaan op den
negen en twintigsten April
xvic: vijff en't negentigh) te
boven quam, ende 't Gemeenelandt aan den selven schuldigh gebleven is, blijckende
bij de selve Rekeninge fol:
lxxxvi, dus alhier de voorz: xxv L i Sch ii D Ob
En over intresten van den
negen en twintigsten april
xvic: vijff en't negentigh, tot
den eersten Junij daar aan volgende, sijnde den vervaldagh
vanden voorz: gemaakten
omslagh, tegens vijff ten hondert voor het verschot van de
voorz: xxv Lii Sch ii D Ob de somme
van twee schellingen een
denier obolus, daarom hier de
voorz:
ii Sch i D

[11v]

[12r]

Prima Somma van den uitgeeff
25 – 3 – 4

xxv L iii Sch iiii D

[vacat]
Anderen Uitgeeff,
van 't verhoogen ende verswaren van eenige bestedingen van den Zeedijck, 't repareren van de zeebraaken,
becrammen ende anders,
den Zeedijck concernerende,
Betaaldt aan Dirck de
Bodt, cum suis, de somme
van seven hondert ende
vijfftigh ponden, te xl: grooten
't pond, over ende in voldoeninge
van het graven van de Vliet,
uijtwaterende van de sluijs
van Hillekens-gat aff, tot
in de Almkerkse uijtwaateringe toe, alles ingevolge de
conditie van de bestedinge daar

[12v]
[13r]
#de-bot

[13v]

van sijnde, langh honderdt
vijff en twintigh roeden, bij
hem op den viie Meij xvic: vijff
en't negentigh aangenomen
om ses ponden de roede,
munte voorz: daaromme
alhier bij conditie, ordonnantie
en quitantie, de gemelte
Betaalt aan den selve
Dirck de Bodt, cum suis,
de somme van dartigh ponden, te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van een
Barmsloodt tot voor de
uijtwateringe van de sluijs
van Hillekensgat, den viie
Meij xvic: vijff en 't negentigh
bij hem aangenomen om
dartich schellingen de roede,
lanck sijnde twintigh roeden, oversulx hier volgens
de conditie, ordonnantie en
quitantie,
Betaaldt aan den selven
Dirck de Bodt, cum suis,
de somme van dartigh ponden agtien schellingen, te
xl: grooten 't pondt, over,
ende in voldoeninge van het
maaken van een Barmsloot
van de Werff van Bestebier
aff, tot de eerste kaade toe,
bij hem aangenomen om ses
schellingen de roede, lang
hondert en drie roeden, blijkende bij de conditie daar
van sijnde, dienvolgens
alhier bij ordonnantie ende
quitantie, de voorz:
Betaalt aan den selven
Dirck de Bodt, cum suis,
de somme van vijff en twintigh ponden, thien schellin-

viic l L

[14r]
#de-bot

xxx L

[14v]
#de-bot

xxx L xviii Sch

[15r]
#de-bot

gen, te xl: grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge van 't
maaken van een dammeken,
te leggen van den dwarssloot
tot in de vliet, ingevolge
van de conditie van
bestedinge daar van sijnde,
bij hem aangenomen op
den viiie Julij xvic: vijff
en 't negentigh, om vier
ponden vijff schellingen
de roede, langk sijnde
ses roeden, comende
alhier te bedraagen
volgens de voornoemde
conditie, ordonnantie ende
quitantie, de gemelte
somme van
Nogh betaaldt aan den
meergenoemden Dirck de
Bodt, cum suis, de somme
van vijff en veertigh ponden,
te xl: grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge van het
toemaacken van drie gaten,
als twee in de agtercade,
ende een in de dwarscade,
deselve te maacken ingevolge van de conditie van de
bestedinge daar van sijnde,
bij hem op den viiie Julij xvic:
vijff en 't negentigh aangenomen,
den hoop omme de voorz: vijff
ende veertigh ponden, over
sulcx hier volgens de conditie, ordonnantie ende quitantie, de gemelte somme
van
xlv L
Betaaldt aan Michiel
Donckersloot, Mr Timmerman, de somme van agt
en tagtigh ponden agt
schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninge van eenige reparatien
gedaan aan de peerboomse

[15v]
#de-bot

xxv L x Sch

[16r]

[16v]
#donkersloot
#de-vos

ende ganswijxe sluijsen
aan hem besteedt op den
xxiie junij xvic: vijff ende
't negentigh, mitsgaders de
gedaane leverantien van
hout daar toe behoorende,
ingevolge van de atestatie
van den Fabrijcq Hendrick
de Vos, comt daeromme
alhier bij ordonnantie ende
quitantie, de voorz:

lxxxviii L viii Sch

Betaaldt aan Otth
Willemse Walraaven,
cum suis, de somma
van een honderdt seven
en dertigh ponden sestien
schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoennge van het maaken,
onderhouden ende opleveren van twee hondert
en twaalff roeden ofte
schaften cram-werck aan
den dijck van den Zuijdthollantschenpolder, bij hem
aangenomen in October
xvic: vijff ende 't negentigh, tot
dertien schellingen ijder
roede, blijckende bij de conditie
van bestedinge daar van
sijnde, comende alhier te
bedraagen, volgens conditite,
ordonnantie ende quitantie,
de voorn: somme van
cxxxvii L xvi Sch
Betaaldt aan Oth
Willemse ende Marcus
Cuijndertse Schoute, de
somme van aght
honderd seven en dartigh
ponden vijff schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken ende
leggen van twee akkers
ofte cadens, d'eerste langs
den binnekant van de

[17r]
#walraven

[17v]
#walraven
#schouten

[18r]

agter caden, te beginnen
van den dienders sloot aff,
tot de peerboomse sluijs toe,
en de andre van de noortsijde
van de Corte raije aff, noorden
aan tot wijtvliet toe, onder
den dijck langs de cade
henen, alles ingevolge de
conditie van bestedinge
daar van sijnde, bij haar
luijden aangenomen om vier
ponden vijff schellingen
de roede, bedragende over
de lengte van een hondert seven en 't negentigh
roeden, volgens ordonnantie en quitantie, de
voorz: somme van
viiic: xxxvii L
Betaald aan Oth Willemse,
Dirk de Bodt, en Marcus
Cuijndertse Schoute, de
somme van twee en vijfftigh
ponden, te xl: grooten 't
pond, over ende in voldoeninge van 't leggen en
schieten van een sloot,
binnen, tegens, en neffens
de agtercade, van de cornse
uijtwateringe aff, noortwaerts
op, ter lengte van een
hondert en dartigh roeden,
en te maken ingevolge
de generaale conditie
van bestedinge, daar van
sijnde, bij haar luijden aangenomen om agt schellingen de roede, dus alhier
volgens ordonnantie ende
quitantie, de voorz: somme
van
lii L
Betaald aan de voorz:
Oth Willemse, Dirk de Both,
en Marcus Cuijndertse
Schoute, de somme van
een hondert vijff en vijfftigh
ponden, te xl: grooten 't

[18v]
#walraven
#de-bot
#schouten

[19r]
#walraven
#de-bot
#schouten

[19v]

pond, over ende in voldoeninge van haar lieder
declaratie, wegens geleverde
pooten, die op de agter en
haaghkade verbruijckt ende
ingestoken sijn, daaromme
alhier volgens declaratie,
ordonnantie en quitantie,
de selve somme van
clv L
iia: Sa: van den uijtgeeff
2151 – 17 – 0

iim: ic: li L xvii Sch

Anderen uitgeeff
van verscheijde binnelandse
nootsaakelijckheden,
Betaaldt aan Lambert
van der Hardt, Mr. Metzelaar,
de somme van een hondert
vijff en veertigh, ponden,
te xl: grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge van
het maacken ende leggen
van een nieuwe steene
heul, in de nieuwe Steegh,
mitsgaders het leveren van
alle de Maaterialen daar
toe behoorende, bij hem aangenomen den xxiie: junij xvic:
vijff en 't negentigh, ingevolge
de conditien van bestedinge
daar van sijnde, dus alhier
bij de gemelte conditie, attestatie van opneminge, ordonnantie ende quitantie, de
voorz:
cxlv L
Betaaldt aan Mighiel
Donckersloot, Mr. Timmerman,
de somme van agt en twintig
ponden sestien schellingen
ses deniers, te xl: grooten 't
pond, over ende in voldoeninge sijner declaratie van
verdiend Timmer arbeijdsloon, mitsgaders wegens

[20r]
#van-der-hart

[20v]
#donkersloot

[21r]

leverantie van hout en
spijkers aan en ten behouve
van den Zuijdhollansenpolder
verwerckt, ende verbruijckt,
volgens de voorn: declaratie,
ordonnantie en quitantie,
dus de selve
xxviii L xvi Sch
Betaald aan Huijgh
Arijense van Wingerden, de
somme van twintigh ponden,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
sekere stoep, leggende aan
het oude straatje, tegens
den dussensen zeedijck,
ende over 't verhoogen van
zeekere leegtens in de
Cortveltse Steegh, bij hem
daar voor aagenomen, dus
alhier bij ordonnantie em
quitantie, de voorz:
xx L
Betaald aan Jan
Pauwelsen Smit, de somme
van derthien ponden,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van sijne declaratie van
't gunt den selven verdiend ende verschooten
heeft aan de sluijsen
in den Zuijdhollandsen
polder, volgens de voorz:
declaratie, ordonnantie
ende quitantie, daar
omme de selve

[21v]
#van-wingerden

[22r]
#smit

xiii L

iiia: Sa: van den uitgeeff
206-16-6

iic: vi L xvi Sch vi D

[vacat]
Anderen Uitgeeff
van het schoonmaacken
van des Gemeenlandts wateringen, soo van Creecken,

[22v]
[23r]
#liervaert

killen, Berm, Ban ende
Wegslooten, alle gelegen
in den Zuijdthollantschen
polder. Besteedt ende
gemaackt in 't voor jaar
xvic: vijff en 't negentigh,

blijckt bij de conditie
van de bestedinge
ende ordonnantie
van de gecommitteerdens soo van
dese als de volgende
aangetoge partijen

Betaalt aan Marcus
Jakobse Liervaert, de
somme van twee en dertigh ponden vijfftien schellingen, te xl: grooten 't pond,
over ende in voldoeninge
van het maacken van de
Eerste Besteedinge, sijnde
den Bermsloot, beginnende van den Dussensen
Zeedijck, tot aan den hoek
van den Nieuwen-Dijck,
bij het staakje van Wevelinkhoven, langh ontrent vier honderdt veertigh roeden, onder
conditie van veertigh
roeden lengte, beginnende
van den ouden dijck
westwaarts op, te maken
op twaalff voeten in den bodem,
ende onder 't meijveldt, en
verders doorgaande een
voet dieper, als 't eijnde
van de veertigh roeden,
de aarde daar uijtkomende drie voeten aan weder
sijde van de kanten te
smakken ende te vereffenen, aangenomen volgens
conditie ende bestek daar
van sijnde, dato den sevenden Meij xvic: vijff en t'
negentigh, consent ende
ordonnantie, slaande op
desen, & de twee en dartigh
hier naar volgende posten
van bestedinge, daaromme
alhier de voorz: somme van xxxii L xv Sch
Betaald aan Willem

[23v]
#van-wevelinkhoven

[24r]

[24v]
#vinck

Cornelise Vink, de somme
van neegen ponden, te
xl: grooten 't pond, over
ende in voldoeninge van
het maken van de tweede
bestedinge, daar aanvolgende, comt tot de peerboomse sluijs toe, langh
omtrent vier hondert roeden, aangenomen bij den
hoop, volgens besteck,
consent ende ordonnantie,
daarom hier de voorz: somme
van
ix L
Betaald aan Hendrik
Pieterse Ganseman, de
somme van neegen
ponden thien schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de derde bestedinge, daar
aan volgende, van de
voornoemde Peerboomse
sluijs, tot aan de verlengde
Nieuwe Stege toe, langh
omtrent vijff honderdt
roeden, aangenomen bij
den hoop, volgens conditie,
consent, ende ordonnantie,
dus hier de voorz: somme
van
ix L x Sch
Betaald aan Seger
Bastiaanse Canis, de
somme van thien ponden, te xl: grooten 't pond,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de vierde bestedinge
daar aanvolgende van
de voornoemde Nieuwe
Stege, komende tot de
zuijdelijkste sluijs, op
de Cornse Gantell toe,
langh omtrent vijff
hondert vijftien roeden,

[25r]
#ganseman

[25v]
#canis

[26r]

als vooren aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent ende
ordonnantie, de voorz:
somma van

Betaald aan Jan
Tonise Drost, de somme
van ses ponden vier
schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninge van het maacken van de vijffde
bestedinge, daar aan volgende, van de Cornse
Sluijs aff, tot de Emmikhovense sluijs toe, langh
omtrent twee hondert
tagtigh roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent,
ende ordonnantie,
als vooren, daaromme
hier de voorz:

xL

[26v]
#drost

vi L iiii Sch

Betaalt aan den Seger
Bastiaanse Canis, de
somme van vijff
ponden thien schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de sesde besteedinge
daar aanvolgende, komende
tot den Ouden Dijk, bij
de weduwe van Dirck
Groenevelt toe, langh
drie honderdt roeden,
aangenomen bij den
hoop, aghtervolgens
conditie, consent ende
ordonnantie, weshalven
alhier de voorz: somme
van
v L x Sch

[27r]
#canis

Betaalt aan Jan
Tonise Drost, de

[27v]
#drost

somme van vier ponden ses schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de sevende besteedinge,
daar aanvolgende, beginnende aan de voorgaande,
is den Bermsloot, loopende langs den Bleeckwaardt ende Gijsbert,
tot aan de Oude Cornse
voorsluijs, ofte het
huijs van de Bruijn toe,
langh omtrent drie
hondert roeden, aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent, ende
ordonnantie, de voorz:
somme van
iiii L vi Sch
Betaalt aan Huber
Janse Sloot, de somme
van agt ponden agtien
schellingen, te xl: grooten
't pond, over ende in voldoeninge van het maaken
van de agste bestedinge
daar aanvolgende, beginnende aan de voorz: voorsluijs, en loopt langs de
Gantel Cade, tot aan den
Ouden Dussensen dijck, langh
bij na ses honderd roeden,
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie ende,
bestek, consent, ende
ordonnantie, de voorz:
viii L xviii Sch
Betaald aan Arien
Arijense van Hoffwegen,
de somme van seven
ponden thien schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over in voldoeninge,
van het maaken van de
negende bestedinge, daar
aanvolgende, sijnde de

#de-bruijn

[28r]
#sloot

[28v]
#van-hofwegen

[29r]
#van-couwen

sloot genaamt Jan
Pieterse sloot, beginnende
aan de voorn: Gantelkade
en loopende langs den
Ouden Dussensen Dijck,
tot aan de Nieuwe Stege
agter Jan van Couwen,
langh omtrent vijff hondert
vijff en dertigh roeden,
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie en bestek,
consent ende ordonnantie,
dus alhier deswegen de
voorn: somme van

Betaalt aan Crijn
Gerritse van Erp, de
somme van een honderd
en een ponden, te xl:
grooten 't pond, over ende
in voldoeninge van
het maacken van de
thiende besteedinge
daar aanvolgende, sijnde
de wegslooten weerzijts
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, daarinne
sal wesen begrepen, te
samen lanck omtrent
drie hondert dubbelde roeden,
onder conditie, om van
den ouden dijck aff, tot d'
pleune steegh toe, aan
wedersijden te graaven
op agt voeten wijdte,
vier voeten in den bodem,
en vier gelijcke voeten
onder 't meijvelt, de aarde
daar uijtkomende aan
wedersijden drie voeten
van de canten te smakken,
ende te vereffenen, angenomen de dubbelde roede
om thien schellingen, bedra-

vii L x Sch

[29v]
#van-erp

[30r]

gende over twee honderd
ende twee roeden, volgens
conditie, bestek, ordonnantie, ende consent
als vooren, de voorgementioneerde somme van
Betaaldt aan Willem
Cornelise Boon, de somme
van thien ponden, te
xl: grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge van
het maacken van de
elffde bestedinge daar
aanvolgende, sijnde de
slooten weersijds de Nieuwe
stege, van de voorn: Pleune
stege aff, tot de Cortveltse
stege toe, langh omtrent
drie hondert vijff en 't sestig
dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop, als bij
conditie, ordonnantie ende
consent, de voorz:
xL
Betaalt aan Dirck
Cuijndertse Leegganger,
de somme van agt
ponden, te xl: grooten
't pondt, over, ende in voldoeninge van het maacken
van de Eerste helft, van
de twaalffde besteedinge
daar aanvolgende, beginnende aan de voornoemde
Cortveltse stege, ende
gaande ten eijnden uijt,
tot inden Barmsloot
aan den Zeedijck, waar
van de Eerste helft van
de voornoemde stege aff,
ter lengte van omtrent
twe jonderdt en sestigh
dubbelde roeden, is aangenoomen bij den hoop,
in gevolge de meergementioneerde conditie, consent ende ordonnantie,

ci L

[30v]
#boon

[31r]
#leegganger

[31v]

daaromme alhier de
voorz:

viii L

Betaald aan Teunis
Bastiaanse Cappellevanger,
de somme van een en
veertigh ponden ses
schellingen ses deniers,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de derthiende besteedinge,
daar aan volgende, sijnde
de wederhelft, en comt
tot den dijck toe, langh
als vooren, onder conditie
om te graaven aan d'eene
sijde van den hoeck van
de nieuwe steege, aff
wijffvliet, tot den dijck
toe, op agt voeten wijdt,
vier voeten in den
bodem, en gelijke vier
voeten onder 't meijvelt,
de aarde daar uijt komende aan wedersijden drie
voeten van de kanten
te smakken, ende te
vereffenene, de reste,
ordinaar werck, aangenomen de enckelde
roeden om seven schellingen drie deniers, munte
deser Reeckeninge,
bedraagende over een
honderdt en veerthien
roeden, volgens de
conditien, besteck,
ordonnantie, ende
consent hier vooren
meermaalen gemelt,
de reetsgenoemde somma
van
xli L vi Sch vi D
Betaalt aan Hendrik
Crijnen Camp, de somme
van seven ponden
vijff schellingen, te xl:

[32r]
#cappellevanger

[32v]

[33r]
#camp

grooten 't pondt, over ende
in voldoeninge van het
maacken van de veerthiende besteedinge
daar aan volgende, sijnde
de slooten weerdsijdts
de Vooghd-werffse Stege,
van den Zeedijck tot de
Nieuwe Stege, langh omtrent twee honderdt
twintigh dubbelde roeden,
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent,
ende ordonnantie, dus de
voorz:
Betaalt aan Willem
Dingemanse, de somme
van ses ponden thien
schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in
voldoeninge van het
maacken van de vijfftiende
bestedinge daar aan
volgende, sijnde de Cortveltse stege, ten weder
sijden van 't oude Straatjen aff, tot de Nieuwe
Stege toe, langh ontrent
twee honderd veertigh
roeden, aangenomen
bij den hoop, in gevolge
de conditien ende besteck, consent ende
ordonnantie, als vooren,
daaromme alhier de
voorz:

Betaalt aan Steven
Monsieur, de somme
van negenthien ponden
vijff schellingen, te
xl: grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge van
het maacken van de
sesthiende besteedinge,
beginnende van de
Cortveltse Stege, tussen

[33v]
#dingemans

vii L v Sch

[34r]

vi L x Sch

[34v]
#monsieur

't gescheijde van de
domaijnen, ende de partikulieren, westwaarts
op, tot op den hoek van
de noortsijde van de
nieuwe steegh, 't eijnde
op de punt van het
Cortvelt, langh omtrent
drie hondert vijftigh
roeden, aangenomen bij
den hoop, volgens conditie, consent ende ordonnantie, de voorsz: somma
van
Betaalt aan Pieter
Janse Baas, de somme
van thien ponden, te
xl: grooten 't pondt, over
over ende in voldoeninge
van het maacken van de
seventhiende besteedinge
daar aan volgende,
sijnde het schoonmaacken
van 't geheele peerboomsgatt, van de nieuwe stege
aff, tot de peerboomse
sluijs toe, langh omtrent
honderd vijfftich roeden,
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de
voorz:
Betaald aan Cornelis
Hendricxe Romeijn, de
somme van seven ponden vijff schellingen
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de agthiende besteedinge,
sijnde den Bansloot
loopende door den geheelen peerboom ende
Langewerff, van het
peerboomse gatt aff,
langs de oude cade henen,

[35r]
#baes

xix L v Sch

[35v]
#romain

xL

[36r]

tot in den Barmsloot,
langh omtrent drie hondert
roeden, te maacken
doorgaans op agt voeten
wijdt, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent,
ende ordonnantie de
voorz: somma van

vii L v Sch

Betaald aan Cornelis
Gerritse Teulingh, de
somme van aght ponden, te xl: grooten 't pond,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de negenthiende bestedinge sijnde de weg-slooten
weersijdts het Oude Straatje, beginnende aan den
ouden Dussensen dijck,
tot den westerssen sloot
van den Langen Camp, langh
omtrent drie honderdt
dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent, ende ordonnantie,
de voorz:
viii L
Betaald aan Hendrrik
Pieterse Ganseman,
de somme van thien
ponden vijffthien schellingen, te xl: grooten 't pond,
over ende in voldoeninge
van het maacken van de
twintigste besteedinge
daar aanvolgende, tot de
Nieuwe Cortveltse stege
toe, langh omtrent twee
hondert sestigh dubbelde
roeden, aangenomen bij
den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie, dus hier d'voorz: somme
van
x L xv Sch

[36v]
#teuling

[37r]
#ganseman

[37v]
#dingemans

Betaalt aan Willem
Dingemanse, de somme
van ses ponden vijff
schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in
voldoeninge van het
maacken van de een
en twintigste bestedinge
daar aanvolgende, sijnde
het resterende gedeelte
weersijds van 't Oude Straatje
van de voornoemde Cortveltse stege aff, aan aan
de eerste Cromte van de
wegh, bij de Camerse steeg,
ofte wel bij den westerssen sloot van den kleijnen
Brasser, langh omtrent
hondert tagtich dubbelde
roeden, aangenoomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent ende
ordonnantie, dus de voorz:
somma van
vi L v Sch
Betaald aan Herman
Buijser, de somme van
seven ponden, te xl: grooten 't pondt, over ende
in voldoeninge van het
maacken van de twee
en twintigste besteedinge
daar aanvolgende, sijnde
de slooten weersijds de
Camerse stege, van de voorn:
Cromte aff, tot aan den
Zeedijck toe, lang omtrent
twee hondert en ses dubbelde roeden, aangenoomen bij den hoop, in gevolge de conditie, consent
ende ordonnantie, de
voorz:
vii L
Betaalt aan Bastiaan
Arijense Boor, de somme
van ses ponden vijfftien

[38r]

[38v]
#buijsers

[39r]
#boor

schellingen, te xl: grooten 't pond, over ende
in voldoeninge van het
maacken van de drie
en twintigste besteedinge
daar aan volgende, sijnde
de slooten weersijds de
nieuwe kortveltse stege,
van 't oude Straatje aff, tot
aan de Brugge, gelegen over
Bregten-geut, langh ontrent
twee honderd sesthien
dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop, ingevolge de conditie, ende
ordonnantie, de voorz:
vi L xv Sch
Betaalt aan Joost
Janze Blom, de somme
van vier ponden, te
xl: grooten 't pond. over ende
in voldoeninge van het
maacken van de vier
en twintigste besteedinge
daar aanvolgende, sijnde
de slooten weersijds de
selve stege, van Bregten
geut aff, tot de Cornse
Gantel cade toe, langh omtrent hondert veertigh
dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop, volgens conditie
consent ende ordonnantie, de
voorz:
iiii L
Betaalt aan Bastiaan
Janze Coekoek, de somme
van twaalff ponden,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van 't maacken van de
vijff en twintigste besteedinge, sijnde de kille ofte
uijtwaateringe genaampt
Hillekens Gat, beginnende
aan 't oude Straatje, en
gaande tot de Zuijdelijckste
sluijs, op de Cornse Gantel

[39v]
#blom

[40r]

[40v]
#koeckoeck

gelegen, hier mede onder
begrepen de uijtwaateringe buijtens Dijks tot in
den Gantel toe, langh
omtrent vier hondert
dertigh roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie consent ende ordonnantie,
de voorz:
Betaalt aan Teunis
Lambertse Vos, de somme
van vijff ponden, te
xl: grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge
van 't maacken van
de ses en twintigste bestedinge daar aanvolg&,
zijnde den Middelt, van
't Laardijkje aff, en vervolgens tot aan den westterssen sloot van Bregten
veertigh mergen, langh
omtrent drie honderd
't sestigh roeden, aangenoomen bij den hoop,
in gevolge de conditie
ende bestek, consent
ende ordonnantie, de
voorz:
Betaald aan Teunis
Arijense Bestebier, de
somme van agt
ponden thien schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge van het maacken
van de seven en twintigste besteedinge daar
aanvolgende, sijnde de
kille genaamt Bregten
geut, beginnende van
den westerssen sloot van
Bregten veertigh mergen
aff, tot aan 't eijnde
van Hillekens Gatt,

[41r]
#vos

xii L

[41v]

vL

[42r]
#bestebier

door de Cortveltse
stege langh omtrent
drie hondert en thien
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent ende
ordonnantie, de voorz:
Betaald aan Bastiaan
Janze Coekoek, de somme
van seven ponden thien
schellingen, te xl: grooten
t'pond, over ende in voldoeninge van het
maacken van de
agt en twintighste
bestedinge daar aan
volgende, sijnde de slooten
weersijds de Kalversteegh,
beginnende aan den
Ouden Dussensen dijck,
tot bij den oostersloot
van Baijenpoel, langh
omtrent drie honderdt
vijfftien dubbelde roeden, aangenomen bij den
hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie,
de voorz:
Betaald aan Pieter
van Delden, de somme
van seven ponden
vijff schellingen, te xl:
grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge van
het maacken van de
negen en twintighste
besteedinge daar aan
volgende, zijnde de
slooten weersijds de
selve stege, van den
voorz: oostersloot aff,
tot aan de nieuwe
Cortveltse Stege toe,
langh omtrent twee
hondert vijff en tagtigh
dubbelde roeden, aan-

[42v]
#koeckoeck

viii L x Sch

[43r]

vii L x Sch

[43v]
#van-delden

genomen bij den hoop,
volgens conditie ende
besteck, consent ende
ordonnantie, de voorz:
somme van

[44r]
#van-hofwegen

vii L v Sch

Betaalt aan Arijen
Arijense van Hoffwegen,
de somme van twee
ponden thien schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de dertigste bestedinge
daar aanvolgende, zijnde
den Middelt, gelegen
beneden den Ommeloop
van de Laar, beginnende
aan Jan Pieterse sloot,
westwaarts op tot aan
de Kalversteegh toe, lang
omtrent twee honderd
en sestigh roeden, aangenomen bij den hoop, volgens conditie ende bestek,
consent, ende ordonnantie,
de voorz:
ii L x Sch
Betaald aan Thijs
Gerritze Teulingh, de
somme van vier ponden thien schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken
van de een en dertigste
besteedinge daar aan
volgende, sijnde de slooten
langs de Gantel-cade,
beginnende van de Oude
Cornse voorsluijs, westwaarts op, tot aan de
Bregte geut, ten eijnde
toe, langh omtrent
twee honderd en sestigh
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie ende bestek,

[44v]
#teuling

[45r]

consent ende ordonnantie,
als vooren, daaromme
alhier de gemelte
somme van
Betaald aan den selven
Thijs Gerritze Teulingh,
de somme van vier
ponden thien schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de twee en dertighste
besteedinge daar aanvolgende, is de kille
loopende door den Boeren verdriet, van de verlaatse Gantel cade aff, tot
het Oude Straatjen, ende
de cade, tot aan 't heultjen, uijtwaaterende op de
Cornse Gantel, en van
daar langs de cade van
den Boerenverdriet,
westwaarts op, tot in
den Barmsloot van den
nieuwen Dijck, te samen
langh omtrent twee hondert tachtigh roeden,
aangenomen bij den
hoop, volgens conditie
en bestek, consent
ende ordonnantie, de
voorz: somme van

Betaald aan Oth
Willemse Walraven,
de somme van twaalff
ponden, te xl: grooten
't pond, over ende in voldoeninge van het maken
van de drie en dertighste
zijnde de laatste besteedinge daar aanvolgende,
bestaande in het uijtsnijden ende schoonmaaken
van de uijtwateringe
van de sluijsvliet, begin-

[45v]
#teuling

iiii L x Sch

[46r]

iiii L x Sch

[46v]
#walraven

nende aan de Peerboomse
sluijs buijtendijks, tot aan
de Mase toe, te snijden
en schoon te maken
tot op den ouden grondt,
ter breete van vier en twintigh
voeten drijvens waater,
aangenomen bij den hoop,
volgens de conditie van
besteedinge, consendt
ende ordonnantie, de
voorz:

[47r]

xii L

iiiia: s[omm]a van den uijtgeeff
-410 - 14 - 6
[vacat]
Anderen Uitgeeff
van het schoonmaacken
van des Gemeenlandts
waateringe, soo van
Creken, killen, Berm,
Ban ende weghslooten,
besteed ende gemaakt in
het naajaar xvic: vijff en
't negentigh.
Betaald aan Hendrik
Crijne Camp, de somme
van negen ponden thien
schellingen, te xl: grooten
't pond, over ende in voldoeninge van het maken
van de Eerste besteedinge sijnde den Barmsloot,
beginnende van den
Dussensen Zeedijck, tot
aan den hoeck van den
nieuwen dijck, bij het
staakje van Wevelinkhooven, langh omtrent
vier hondert en veertigh
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens de
conditie van besteedinge, consent ende ordonnantie, slaande op
dese ende de twee en

iiiic: xL xiiii Sch vi D
[47v]
[48r]
#camp

[48v]
#van-wevelinkhoven

blijckt bij de conditie
van de bestedinge ende
ordonnantie van de
gecommitteerdens,
soo van dese als de
verdere aangetoge
parthijen

[49r]
#van-krieken

dertigh volgende posten,
daaromme alhier de
voorz:
Betaald aan Gerrit
van Krieke, de somme
van agt ponden, te xl:
grooten 't pond, over
ende in voldoeninge van
het maacken van de
tweede besteedinge
daar aanvolgende, comt
tot de Peerboomse sluijs
toe, langh omtrendt
vier honderd roeden,
aangenomen bij den
hoop, in gevolge de conditie, consent ende
ordonnantie, dus de
voorz:
Betaald aan Huijbert
Janse Sloot, de somme
van agt ponden thien
schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in
voldoeninge van het
maacken van de derde
besteedinge, daar aan
volgende, van de voornoemde Peerboomse sluijs,
tot aande verlengde
nieuwe Stege toe, langh
omtrent vijff honderd
roeden, aangenoomen
bij den hoop, in gevolge
de vooren gemeldte
conditie ende bestek,
consent ende ordonnantie daaromme alhier
de voorschreve somme
van

Betaald aan Huijbert
Janse Sloot, de somme
van negen ponden vijff
schellingen, te xl: grooten

ix L x Sch

[49v]
#sloot

viii L

[50r]

viii L x Sch

[50v]
#sloot

't pondt, over ende in
voldoeninge van het
maacken van de vierde
besteedinge daar aanvolgende, van de voornoemde
Nieuwe Stege comt tot de
Zuijdelijckste sluijs op
de Cornse Gantel toe, langh
omtrent vijff honderd
vijftien roeden, aangenomen bij den hoop, in gevolge
de conditie, consent
ende ordonnantie, dus
hier de voorz:
ix L v Sch

Betaald aan Jan
Tonise Drost, de somme
van vier ponden thien
schellingen, te xl: grooten
't pond, over ende in
voldoeninge van het
maacken van de vijffde
besteedinge daar aanvolgende, van de Cornse
Sluijs aff, tot de Emmickhovense sluijs toe, langh
omtrent twee honderd
en tachtigh roeden, aangenoomen bij den hoop,
in gevolge de conditie
ende bestek, consent
ende ordonnantie,
daaromme alhier de
voorz:

Betaald aan Seger
Bastiaanze Canis, de
somme van vier
ponden thien schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de sesde besteedinge
daar aanvolgende, comende
tot den Ouden dijck, bij
de weduwe van Dirck
Groenevelt toe, langh
drie honderd roeden,

[51r]
#drost

iiii L x Sch

[51v]
#canis
#groenevelt

aangenomen bij den
hoop, volgens conditie,
ende besteck, consent
ende ordonnantie, dus
hier de voorz:

Betaald aan Herman
Buijser, de somme
van drie ponden en
vijffthien schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de sevende besteedinge
daar aan volgende, en
beginnende aan de
voorgaande, is den
Barmsloot, loopende
langs den Bleekwaart
ende Gijsbert, tot aan
de Oude Cornse voorsluijs, ofte tot het
huijs van de Bruijn
toe, langh omtrent
drie hondert roeden,
aangenoomen bij den
hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie, daaromme de
voorz:
Betaald aan Pieter
van Delder, de somme
van agt ponden,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de agste besteedinge
daar aan volgende,
beginnende aan de
voorschreve voorsluijs,
en loopt langs de Gantel cade, tot aan den
Ouden Dussensen dijck,
langh bij naar zes
hondert roeden, aangenoomen bij den hoop,
volgens conditie ende

iiii L x Sch

[52r]
#buijsers
#de-bruijn

[52v]
#van-delden

iii L xv Sch

[53r]

besteck, consent ende
ordonnantie, dus
alhier de voorschreve
somme van

Betaald aan Cornelis
Hendrixe Romeijn, de
somme van zeven
ponden vijff schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de negende bestedinge
daar aan volgende,
sijnde de sloot genaamt
Jan Pieterse sloot, beginnende aande voorz:
Gantel kade, en loopt
langs den Ouden
Dussensen Dijck, tot aan
de Nieuwe Stege agter
Jan van Couwen, langh
omtrent vijff hondert,
vijff en dertigh roeden,
aangenoomen bij den
hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie, daaromme de
voorz:
Betaalt aan Hendrik
Pieterse Ganseman,
de somme van vijff
ponden, te xl: grooten
't pond, over ende in
voldoeninge van het
maacken van de
thiende besteedinge
daar aan volgende, sijnde
de wegslooten weersijts
de Nieuwe Steeg van
den Ouden Dijck voorschreven aff, tot de Pleune
off Kercke steeg toe,
de selve Pleune steegh off
kerkesteegh van de Nieuwe
Stege aff, tot 't ouwde
Straatje toe, daarinne

viii L

[53v]
#romain
#van-couwen

[54r]
#ganseman

vii L v Sch

[54v]

sal wesen begrepen,
te samen langh ontrent
drie hondert dubbelde
roeden, aangenoomen
bij den hoop, volgens
conditie ende besteck,
consent ende ordonnantie,
sulx hier de voorz:
somme van
Betaald aan Arijen
Arijenze van Hoffwegen,
de somme van negen
ponden thien schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge van het maaken van
de elffde besteedinge
daar aan volgende, sijnde
de slooten weerzijds de
Nieuwe steeg, van de
voornoemde Pleune
stege aff, tot de Cortveltse
stege toe, langh ontrent
drie hondert vijff en 't sestigh dubbelde roeden,
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie,
oversulx alhier de
voorschreve somme
van

Betaald aan Dirck
Cuijndertse Leeg-ganger,
de somme van zeven
ponden vijff schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de twaalffde bestedinge
daar aanvolgende, begint
aan de voornoemde Cortveltse stege, en gaande
ten eijnden uijt tot in
den Bermsloot aan den
Zeedijck, dese sullen de
aannemers in twee par-

[55r]
#van-hofwegen

vL

[55v]

ix L x Sch

[56r]
#leegganger

tijen, ende tegens den
anderen deelen, waar van
de Eerste helft, van de
voornoemde stege aff,
ter lengte van ontrent
twee hondert en sestigh
dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop ingevolge de conditie ende
bestek, ordonnantie ende
consent, de voorz:
Betaald aan Theunis
Aartse, de somme van
vijff ponden vijffthien
schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninge van het maaken van de derthiende
besteedinge, zijnde
de wederhelftte, en komt
tot den dijck toe, langh
als vooren, aangenoomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende
ordonnantie de voorz:

[56v]
#theunis-aartse

vii L v Sch

[57r]
#de-bot

v L xv Sch

Betaald aan Dirck
de Bodt, de somme
van een hondert en twee
ponden veertien schellingen, te xl: grooten 't pont,
over ende in voldoeninge van 't maacken van
de veerthiende bestedinge
daar aanvolgende, sijnde
de slooten weerzijds de Voogdwerffse Steege, van den
Zeedijck tot de Nieuwe
Stege, langh ontrent twee
hondert twintigh
dubbelde roeden, onder
conditie van die te
maacken op agt voeten
wijdt, drie en een halve
voet bodems, en diep
twee voeten, onder het
jegenwoordige water,

[57v]

de aarde, daar uijtkomende
te smacken op de landsijde, twee voeten van de
kanten, aangenoomen
om negen schellingen
munte deser rekeninge,
de dubbelde roede, bedragende over twee hondert ses
en twintigh dubbelde
roeden, in gevolge de
conditie van bestedinge,
ordonnantie en consent,
de voorz:
cii L xiiii Sch
Betaald aan Pieter
Carel, de somme van
ses ponden vijffthien
schellingen, te xl:
grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge
van het maacken van
de vijfthiende bestedinge
daar aan volgende,
sijnde de Cortveltsesteege, ten wedersijden,
van 't Oude Straatie aff,
tot de Nieuwe Stege toe,
langh omtrent twee
hondert ende veertigh
roeden, aangenomen
bij den hoop, in gevolgede
van de conditie ende
't besteck, consent
ende ordonnantie, dus
de voorz:

[58r]

[58v]
#peter-carelse

vi L xv Sch

Betaald aan Willem
Cornelise Vink, de somme
van negen ponden,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maacken van
de sesthiende bestedinge,
beginnende van de
Cortveltse Stege, tussen
't gescheijd van de Domaijnen
ende partikulieren,
westwaarts op, tot op den

[59r]
#vinck

[59v]
#van-hofwegen

hoek van de noordsijde
van de nieuwe steegh,
't eijnde op de punt van
het Cortvelt, langh
omtrent drie honderdt
vijfftigh roeden, aangenoomen bij den hoop,
volgens conditie, consent ende ordonnantie,
de voorz:

ix L

Betaald aan Arijen
Arijense van Hoffwegen,
de somme van thien
ponden thien schellingen, te xl: grooten 't
pondt, over ende in voldoeninge van het maaken
van de seventhiende
besteedinge daar aan
volgende, sijnde het
schoonmaaken van 't
geheele peerboomsgat,
van de nieuwe stege
aff, tot de peerboomse
sluijs toe, langh
omtrent hondert en
vijfftigh roeden, aangenoomen bij den hoop,
volgens conditie, consent ende ordonnantie,
als vooren, dus de voorz:
somme van
x L x Sch
Betaald aan Willem
Cornelise Vinck, de
somme van ses ponden
thien schellingen, te
xl: grooten 't pond, over
ende in voldoeninge
van 't maaken van
de aghthiende besteedinge daar aanvolgende, sijnde den Bansloot
loopende door den geheelen
peerboom, ende Lange
Werff, van 't peerboomse
Gatt aff, langs de Oude

[60r]

[60v]
#vinck

[61r]

Cade henen, tot in den
Bermsloot, langh omtrent drie hondert roeden door gaande te maaken op agt voeten wijt,
aangenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie
ende bestek, consent en
ordonnantie, daarom
hier d'voorz:
Betaalt aan Cornelis
Teulingh, de somme
van seven ponden
thien schellingen, te
xl: grooten 't pond, over
ende in voldoeninge
van de negenthiende
besteedinge, daar aan
volgende, sijnde de wegslooten, weersijts 't Oude
Straatje, beginnende
aan den Ouden Dussensen
Dijck tot den westerssen
sloot van den Langen
camp, langh omtrent
drie hondert dubbelde
roeden, aangenomen
bij den hoop, zulx bij
conditie ende bestek,
consent ende ordonnantie, de voorschreve
somme van
Betaalt aan Dirk
Gelewijnse, de somme
van seven ponden thien
schellingen, te xl: grooten
't pond, over ende in voldoeninge van het maken
van de twintighste
bestedinge daar aanvolgende, tot de Nieuwe Cortveltse
stege toe, langh ontrent
twee hondert 't sestigh
dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop,
ingevolge de conditien

vi L x Sch

[61v]
#teuling

[62r]
#geelewijns

vii L x Sch

[62v]
#dingemans

ende bestek, ordonnantie
ende consent, sulx hier de
voorz: somme van
Betaald aan Willem
Dingemanse, de somme
van ses ponden thien
schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in
voldoeninge van de
een en twintighste
besteedinge daar aan volgende, sijnde het resterende gedeelte weerzijds van 't Oude Straatje, van de voornoemde
Cortveltse Steege aff, tot
aan de eerste Cromte van
de Wegh, bij de Camerse
steegh ofte wel den
westerssen sloot van den
kleijnen Brasser, langh
omtrent hondert tagtich
dubbelde roeden, aangenoomen bij den hoop,
volgens de conditie ende
bestek, ordonnantie ende
consent, de voorz: somme
van
Betaald aan den selven
Willem Dingemanse,
de somme van ses ponden
vijff schellingen, te xl:
grooten 't pond, over ende
in voldoeninge van het
maaken van de twee
en twintighste besteedinge daar aan volgende,
sijnde de slooten weersijds de Camersse steegh,
van de voorn: cromte
aff, tot aan den Seedijk toe,
langh omtrent twee
hondert en ses dubbelde
roeden, aangenoomen
bij den hoop, volgens
conditie, ordonnantie

vii L x Sch

[63r]

[63v]
#dingemans

vi L x Sch

[64r]
#monsieur

ende consent, de voorz:
Betaalt aan Steven
Janse Monsieur, de
somme van vijff ponden
vijffthien schellingen,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het maaken van de
drie en twintighste
besteedinge daar aanvolgende, sijnde de slooten
weersijds de nieuwe
Cortveltse stege, van 't
Oude Straatje aff, tot
aan de brugge, gelegen
over Bregten geut, langh
omtrent twee honderdt
sestien dubbelde roeden,
aangenomen bij den
hoop, volgens conditie
en bestek, ordonnantie
ende consent, daarom
hier de voorz: somme
van

Betaald aan Floris
Pieterse, de somme van
vier ponden tien schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninge van het maaken van de vier en
twintighste besteedinge daar aanvolgende,
zijnde de slooten weersijts
de selve stege van
Bregten geut aff, tot de
Cornse Gantel cade toe,
langh ontrent hondert
en veertigh dubbelde
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, ordonnantie &
consent, de voorz:

Betaald aan Arijen

vi L v Sch

[64v]

v L xv Sch

[65r]
#de-graaf

iiii L x Sch

[65v]

Arijense van Hoffwegen,
de somme van twaalff
ponden thien schellingen, te xl: grooten 't pond,
over ende in voldoeninge
van het maaken van de vijff
en twintigste bestedinge
daar aanvolgende, sijnde
de kille ofte uijtwateringe, genaamt Hillekens-gath, beginnende
aan 't oude Straatje, en
gaande tot de Zuijdelijkste sluijs op de
Cornse Gantel gelegen
hier mede onder begrepen
de uijtwaateringe buijten dijks, tot in den
Gantel toe, langh ontrent
vier hondert dertigh
roeden, aangenomen bij
den hoop, volgens conditie,
ordonnantie ende consent,
dus hier de voorz: somme
van
xii L x Sch
Betaald aan Teunis
Lammertse Vos, de somme
van vier ponden vijftien
schellingen te xl: grooten
't pond, over ende in voldoeninge van het maaken
van de ses en twintigste
bestedinge daar aan
volgende, sijnde den Middelt
van 't Laardijckjen aff, en
vervolgens tot aan den
westerssen sloodt van
Bregten veertigh mergen,
langh omtrent drie
hondert sestigh roeden,
aangenomen bij den
hoop, volgens conditie,
ordonnantie ende consent, de voorz:
iiii L xv Sch
Betaald aan Thijs
Gerritse Teulingh, de

#van-hofwegen

[66r]
#vos

[66v]

[67r]

somme van agt ponden
vijffthien schellingen, te
xl: grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge
van het maacken van
de seven en twintighste
besteedinge daar aan
volgende, sijnde de killen
genaampt Bregte geut,
beginnende van den
westerssen sloot van
Bregten veertig mergen
aff, tot aen het eijnde
van Hillekens-gat, door
de Cortveltse stege, lang
omtrent drie hondert
en thien roeden, aangenoomen bij den hoop,
volgens conditie, ordonnantie ende consent,
de voorz: somme van
Betaald aan Willem
Joosten Blom, de somme
van zeven ponden,
over ende in voldoeninge van 't maaken
van de agt en twintigste bestedinge daar
aan volgende, sijnde
de slooten weersijds de
Calversteegh, beginnende aan den Ouden Dussensen dijk, tot bij den
oostersloot van Bajenpoel,
langh omtrent drie hondert vijffthien dubbelde
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, ordonnantie,
en consent, de voorz:
Betaald aan Bastiaan
Koeckoek, de somme
van seven ponden, te
xl: grooten 't pond, over
ende in voldoeninge van
het maaken van de

#teuling

[67v]
#blom

viii L xv Sch

[68r]
#koeckoeck

vii L

[68v]

negen en twintigste
bestedinge daar aanvolgende, sijnde de slooten
weersijds de selve steeg van
den voornoemden oostersloot aff, tot aan
de nieuwe Cortveltse
Stege toe, langh
omtrent twee hondert
en vijff en tagtigh
dubbelde roeden,
aangenomen bij den
hoop, ingevolge de
conditie, ende besteck,
ordonnantie ende consent,
daaromme alhier de voorz:
somme van
vii L
Betaald aan Leendert
Florise, de somme van
drie ponden, te xl:
grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge
van het maaken van de
dertighste besteedinge
daar aanvolgende, sijnde
de Middelt, beneden
den ommeloop van de
Laar, beginnende
van Jan Pieterss sloot.
westwaarts op tot aan
de Calversteegh toe,
langh omtrent twee
hondert en sestigh roeden, aangenomen bij den
hoop, volgens conditie,
ordonnantie en consent,
de voorschreve somme
van
Betaald aan Jan
Teunise Drossert, de
somme van drie
ponden vijffthien schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in
voldoeninge van het
maacken van de een

[69r]
#leendert-florise

[69v]
#drossaert

iii L

[70r]

en dertigste besteedinge daar aanvolgende,
zijnde de sloot langs
de Gantelcade, beginnende van de oude Cornse
voorsluijs, westwaarts
op tot aan de Bregte geut,
ten eijnde toe, langh
omtrent twee hondert
't sestigh roeden, aangenoomen bij den hoop,
volgens conditie, ordonnantie ende consent, de
voorz: somme van
Betaald aan Herman
Buijser, de somme
van vijff ponden,
te xl: grooten 't pond,
over & in voldoeninge van het maaken
van de twee en dertigste besterdinge daar
aanvolgende, is de
kille loopende door
den Boeren verdriet,
van de verlaatse Gantelcade aff, door 't Oude Sluijsje, ende de cade, tot aan 't
heultje uijtwaterende
op de Cornsen Gantel,
en van daar langs
de caade van den Boeren verdriet, westwaarts
op tot in den Bermsloot
van den nieuwen Dijk,
te saamen langh omtrendt twee hondert
en tachtigh roeden,
aangenoomen bij den
hoop, ingevolge de
conditie ende bestek,
ordonnantie ende consent,
de voorz: somme van
Betaald aan Oth
Willemse Walraaven,
de somme van twaalff

iii L xv Sch

[70v]
#buijsers

[71r]

vL

[71v]
#walraven

ponden, te xl: grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van het
maacken van de drie
en dertigste, sijnde de
laatste besteedinge, daar
aan volgende, bestaande
in het uijtsnijden ende
schoonmaacken van de
uijtwateringe van de sluijsvliet, beginnende aan de
Peerboomse sluijs buijtendijx, tot aan de Mase toe,
te snijden ende schoon
te maacken tot op den
ouden harden grondt,
ter breete van vier en twintigh voeten drijvens water,
aangenoomen bij den
hoop, volgens conditie ordonnantie, ende consent, de
voorz:
xii L

[72r]

v: s: van den uitgeeff
– 327 - 19 - 0
[vacat]
Anderen uitgeeff
van verscheijde saaken,
volgens declaratie, ordonnantie, ende
quitancie,

blijckt van dese,
ende volgende aangetoge parthijen,
bij ordonnantie
ende quitancie,
behalven daar
anders voor 't hooft
geteeckent staat.

Betaald aan Joan
Oem, de somme van
vier honderd derthien
ponden vijffthien schellingen, te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninge sijner declaratie
van leverantie van
eijkken houdt, ten
behouve van den Zuijdhollandsen polder, in
de maanden van Junij
en October xvic: vijff en
't negentigh gedaan, als
blijckt bij sijne nevens-

iiic: xxvii L xix Sch
[72v]
[73r]
#oem

[73v]
#mol

gaande declaratie, ordonnantie ende quitantie,
daaromme hier de voorschreve
Betaald aan Abraham
Moll, de somme van
van twaalff ponden sestien
schellingen, te xl: grooten
't pond, over ende in voldoeninge sijner declaratie
wegens geleverde spijkers,
ten diensten van den
zuijdhollandsen polder
gebruijckt in September
xvic: vijff en 't negentigh,
blijkende bij sijne voorz:
declaratie, ordonnantie
ende quitantie, dus de
gemelte
Betaald aan Hendrik
Lensse, de somme van
Twaalff ponden twaalff
schellingen, te xl: grooten
't pond, over ende involdoeninge van een jaar
weddens, off tractament,
voor het opsigt ende waarnemen van de Peerboomse
Sluijs, verschenen April
xvic: ses en 't negentigh,
daarom hier als in voorgaande rekeninge, fol: lxx
d'voorz:
Betaald aan Oth Willemse
Walraaven, de somme
van twintigh ponden
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van het waarnemen
van de Emmikhovense
sluijs, als die bij Zuijden
de Cornse Gantel is leggende, daarom wegens 't jaar
tractement, vervallen

iiiic: xiii L xv Sch

[74r]

xii L xvi Sch

[74v]
#lense

xii L xii Sch

[75r]
#walraven

April xvic: ses en 't negentigh, de voorgemelte
somme van
Betaalt aan den selven,
Walraaven, over ende
in voldoeninge sijner
declaratie van verdient
salaris ende verschodt,
tijde deser rekeninge,
ten dienste van desen
zuijdhollandsen polder
gedaan, als blijkt bij de
nevensgaande declaratie,
ordonnantie, ende quitantie, de somme van
Betaald aan den Landmeter Mattheus van
Nispen, de somme van
een en 't negentigh ponden
seve schellingen, te xl:
grooten 't pond, over ende
in voldoeninge sijner nevensgaande deklaratie
van vacatie ende verschot,
tijde deser, ten dienste van
desen polder gedaan, als
bij de voorz: declaratie,
ordonnantie ende quitantie, de voorz:
Betaald aan Huijgh
Arijense van Wingerden,
over ende in voldoeninge
sijner declaratie van
wagevragten, ten dienste
van desen polder, tijde
deser rekeninge gedaan,
volgens declaratie, ordonnantie ende quitantie,
de somme van
Betaald aan den selven
Huijgh Arijense van
Wingerden, over 't gene

xx L

[75v]
#walraven

xxvi L vii Sch

[76r]
#van-nispen

xci L vii Sch

[76v]
#van-wingerden

xxx L

bij kennisse van
de gecommitteerdens tot de directie
van de polder

't sijnen huijse, tijde
deser rekeninge is verteerd, soo bij den Bode,
knegts, voerluijden,
mitsgaders eenige andre
persoonen, daar mede
het Collegie te doen ende
gebesoigneert heeft gehad,
volgens notitie, de somme
van

[77r]
#de-vries

lxxiiii L iii Sch

Betaald aan Bastiaan
de Vries, over ende in
voldoeninge sijner rekeninge van wagevragten
ten dienste van desen
polder gedaan ende verdiend, tijde deser rekeninge,
daarom bij declaratie,
ordonnantie ende quitantie de somme
van
xxxvi L
Betaald aan den Fabrijcq,
Hendrik de Vos, de somme
van negen en veertigh
ponden, te xl: grooten
't pondt, over ende in voldoeninge sijner declaratie
van vacatie en verschot
ten dienste van desen
polder, tijde deser rekeninge gedaan ende verdiend, als bij de nevensgaande declaratie, ordonnantie
ende quitantie, de somme
van
xlix L

ordinaris
als
in voorgaande

Betaald aan Willem
Raalhoff, de somme
van tachtigh ponden,
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge
van Teercosten, bij d'
Ed: heeren gecommitteerdens
gedaan ende gevallen, soo
op de visitatie, als het

[77v]
#de-vos

[78r]
#raalhoff

[78v]
#raalhoff

reeckeninge

doen van dese rekeninge,
met d'Ed: mogende heeren
commissarissen van de rekeningen, als verscheijde
partikuliere Ingelanden,
dus als in voorgaande
Rekeninge, de voorz:

lxxx L

Aan de conchergie van den
Doele, voor dat dese rekeninge aldaar is gedaan,
de somme van
iii L iii Sch
Den rendant heeft op
ordre ende met kennisse
van d'Ed: heeren gecommitteerdens betaalt, over
verscheijde noodige kleijnigheden, volgens de
nevensgaande notitie daar
van gehouden, monterende
ter somme van
xxiiii L
Betaald aan Oth Willemsen, Dirk de Bodt en
Marcus Cuijndertse Schoute,
de somme van drie en
dertigh ponden agtien
schellingen, te xl: grooten
't pond, over ende in voldoeninge van hunne declaratie
wegens het affhacken van
't hout ende teulen van de
pooten, staande op de
cadens, voor den dijck
gelegen, tijde deser rekeninge, als bij de nevensgaande declaratie, ordonnantie ende quitantie,
dus deselve
xxxiii L xviii Sch
Betaald aan den selven,
Oth Willemse, Dirk de
Both, en Marcus Cuijndertse Schoute, de somme
van vier en seventigh
ponden twaalff schellingen,
te xl: grooten 't pond, over

[79r]
#walraven
#de-bot
#schouten

[79v]

[80r]
#walraven
#de-bot
#schouten

ende in voldoeninge van
het opgraven ende weder
aan aarden van de Ganswijcxe en peerboomse
sluijsen, in den jare xvic:
vijff en 't negentigh bij hen
lieden gedaan, volgens
hare deklaratie, ordonnantie ende quitantie,
daaromme de voorz:

lxxiiii L xii Sch

vi: s: van den uijtgeeff
– 981 - 13 - 0

ixc: lxxxi L xiii Sch
[80v]

[vacat]
Anderen uitgeeff
van tractementen, ende
verschodt van d' heeren
gecommitteerdens, penningmeester ende Bode,

dese ende volgende
aangetoge parthijen,
van tractementen
werden alhier wel
gebragt ende sijn
gereguleert ende
gestelt in gevolge
van het provisioneel reglement
ende verders bij
declaratie
ende quitantie behalven
daar anders voor
geteeckent
staat

D'heer Burgemeester
Arend Muijs van Holij,
Raad ende Rentmeester
Generaal van zuijthollandt, als Eerste gecommitteerde van wegen
d' Ed: Mogende heeren
Raaden ende Meesters
van de Rekeninghen der
Domaijnen van de heeren
Staaten van Hollandt
ende Westvrieslandt,
over een jaar tractement
volgens het provisioneel
reglement, tijde deser
rekeninge, de somme
van
De reijskosten ende
verschot van den selven
heere, tijde deeser
Reekeninge gedaan,
de somme van
De heer Burgemeester

[81r]
#muijs-van-holij

[81v]
#muijs-van-holij

cxx L

xxii Sch

[82r]
#ballinck

Johan Ballingh, als mede
gecommitteerde van
d'Ed: mogende heeren
van de rekeningen,
over een jaar tractement,
tijde deser rekeninge,
ende alhier uijtgetogen,
de somme van

cxx L

[82v]
#ballinck
#van-wevelinkhoven

De reijskosten ende 't
verschod bij sijn Ed: tijde
deser rekeninge gedaan,
ende door den Rendant
betaald, bedragende de
somme van

xi L xiiii Sch

De heer Johan van Wevelinkhoven, over een jaar
tractemendt, als
gecommitteerde, tijde
deser Rekeninge, de
somme van

lxxx L

De reijskosten ende
verschot, bij sijn Ed: tijde
deser Rekeninge gedaan,
ende bij den Rendant
betaald, bedraagen de
somme van

[83r]
#van-wevelinkhoven
#leerse

iii L xviii Sch

d'Heer mr. Sebastiaan Leerse,
over een jaar tractement
als gecommitteerde,
gedurende den tijd deser
Rekeninge, sulx hier uijtgetogen, de somme van
lxxx L

De reijskosten ende
verschot, bij sijn Ed: tijde
deser gedaan, ende door
den Rendant betaaldt,
bedragende de somme
van

[83v]
#leerse
#spruijt

xxxviii L xii Sch

conform voorgaande Rekeningen ende het
provisioneel
reglement

Dirck Spruijt, comt als
Penningmeester van
den Zuijdhollandsen
polder, voor sijnen ontfang
ende uitgeeff deser rekeninge (ingevolge 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 bedragen, den veertigsten penningh, en alsoo
den voorz: ontfangh
hier vooren fol: ix verso, niet
meer en bedraagt als
vijff duijsent twee hondert
agt en twintig ponden vii Sch,
Soo komt hier over den
twintighsten penningh
van den selven ontfangh, de somme van
twee honderd een en 't sestigh
ponden viii Sch iii D over sulx hier
d' voorz:
iic: lxi L viii Sch iii D

De reijskosten ende
verschot, bij den rendant
met kennisse, ende door
ordre van de voornoemde
heeren gecommitteerdens,
tijde deser gedaan ende
betaaldt, bedraagen
volgens de nevensgaande
declaratie, ordonnantie
ende quitantie, de
somme van

ordinaris als
in voorgaande
rekeninge

Betaald aan Oth Willemse Walraven, de somme
van vijfftigh ponden, te
xl: grooten 't pond, over
een jaar tractament
als Bode van den voorz:
polder, tijde deser rekeninge, dus hier bij quit:

[84r]

[84v]
#spruijt
#walraven

xxxvi L xi Sch

[85r]

de voorz:

lL

viia: S: van den uijtgeeff
– 803 - 5 - 3

viiic: iii L v Sch iii D
[85v]

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

transeat als in
voorgaande
Reekeninge

Comt voor 't minuteren,
grosseren, & doubleren
deser rekeninge, groot
twee hondert vier en
't sestigh bladren, tot drie
schellingen het blad, als
in voorgaande Rekeninge,
monterende alhier ter
somme van

[86r]

[86v]

xxxix L xii Sch

Nogh voor t' doubleren
van een Rekeninge als
dese, voor den Rendant,
groot agt en tagtich
bladren, tot drie schell:,
het blad als vooren, comende
alhier te bedraagen de
somme van
xiii L iiii Sch
Comt voor 't appostilleren
deser rekeninge, de somme
van twaalff ponden twaalff
schellingen, te xl: grooten
't pondt, dus

[87r]

xii L xii Sch

Den Penningmeester, voor het
vergelijken van de appostillen
op de doublen, als in voorgaande Rekeninge, de somme

[87v]

van negen ponden negen
schellingen, te xl: grooten
't pond, dus hier de voorz:

ix L ix Sch

Den rendant brengt alhier
de somme van agt ponden,
te xl: grooten 't pondt, bij hem
betaald voor drie distincte
kleijn segels, als een van
ses ponden twaalff schellingen
ses deniers, (vermits de
thiende verhoogingh) geappliceert tot een omslagh van
de Rekeninge voor den
Rendant, ende twee, ijder
van derthien schellingen
negen deniers, d'eene tot de
Rekeninge voor d'Ed: Mog:
heeren van de Rekeningen,
ende d'ander tot de rekeninghe voor het gemeene
Land, bedragende 't saamen
de voorz:
Comt voor het inbinden
deser rekeninge, met
twee doublen van dien,
ijder tot dertigh schellingen, munte deser rekeninge,
de somme van vier ponden
thien schellingen, dus
hier de voorz:

[88r]

viii L

[88v]

iiii L x Sch

viiia S: van den uijtgeeff
87 – 7 – 0

lxxxvii L vii Sch

Totalis Summa van den uijtgeeff bedraagt
- 4994 - 15 – 7
vii D

iiiim: ixc: xciii L xv Sch

Den ontfank hier voren fol: 9 verso bedraagt
- 5228 - 7 – 0

vm: iic: xxviii L vii Sch

Vereffent den ontfank tegens de uitgeeff
komt meerder ontfangen als uijtgegeven, &

blijft dienvolgende den Rendant aan 't gemeene
land schuldigh de somme van twee hondert
drie en dertigh ponden elff schellingen vijff
deniers egens veertigh grooten 't pond,
- 233 – ii – 5

[89r]

iic: xxxiii L xi Sch v D

Aldus gehoort, gereeckent ende geslooten,
ten dage, jaare ende plaatse als int' hooft
deser Rekeninge staat geëxpresseert, &
ten oirkonde desen bij ons onderteeckent,
Adr: van Bosvelt,
A. Muijs van Holij,
J. van Wevelinckhoven
1696
[89v???]

