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Eerste Rekeninge, als penninck-
meester van de Nieuwe Dijckagie
der Buijte-landen aen de Dussen

genaemd, den

ZUIJDTHOLLANTSEN
POLDER

C O P I E
gelevert bij Dirck Spruijt  ,
rendant1 in desen aen de Hr. Cornelis
Buijs  , auditeur2 ordinaris3, van de
reeckeningen der Domeijnen van de
Heeren Staten van Hollant, ende
Westvriesland, als bij de Ed: 4Mog:5

Heeren Raden, ende Meesters,
van de reeckeningen der voors: domeij-
nen specialijck gecommitteert, tottet
hooren, ende op redigeren deser reeckeninge
op den xen Januarij des Jaers 1680
in St. Joris Doelen, binnen Dordt

in presentie van de Heeren totte
directie deser Dijckagie aengestelt
ende gecommitteert, mitsgaders de
presente ingelanden, die daer toe
op ordre van gemelte Heeren van de
reeckeningen door den rendant
sijn beschreven.

Rekeninge ende Bewijs
die doende is Dirck Spruijt, als
Penninckmeester van de nieuwe
Dijkagie van de Buijte Landen
aen de Dussen genaemt
den Suijthollantsen Polder,
van alsulcken Ontfanck, ende
Uijtgeeff, als hij van wegen de
voors: Dijckagie, soo van het
maecken van den nieuwen dijck
als den gevolge, ende aencleve
van dien, in den Jaere xvic ne-
gen t zeventich gehadt, ende
gedaen heeft, gestelt in ponden6

van veertich grooten7, schellingen8

ende deniers9 naer advenant

[1r]

Ontfanck
Ende eerstelijck van omslagen10 
op
twaelff hondert seven en dertich 
mergen11 een hondert vier en 
vijftich roeden12 lants

1 De competable, rekenplichtige die rekening en verantwoording moet afleggen
2 toehoorder
3 gewoonlijk
4 Edele
5 Mogendheden
6 betaalmiddel, 1 pond = 20 schellingen, sous, 1 pond = 240 penningen, deniers (d)
7 betaalmiddel, zilveren munten, waarde =12 penningen
8 betaalmiddel, 1 schelling = 12 denier (ca 11e eeuw)
9 betaalmiddel 1 denier = 3 miten. De denier was de voorloper van de penning
10 het aandeel in een belasting, bepaald naar een bepaalde maatstaf 
11 landmaat, betekend letterlijk de hoeveelheid grond die voor de middag geploegd kan worden (ca 1 ha)
12 Lengtemaat, in elk deel van het land anders van lengte, ongeveer tussen 3,60 en 4,10 meter
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Bij twee distincte
acten van ommeslagh
beraemt bij de heeren
gecommitteerdens
tot dese dijckagie
slaende op dese, ende
aengehaelde partijen

in de voors: dijckagie (volgens
gedaene metinge, ende caerte daer
van zijnde) binnen bedijckt,

Op den viiien April xvic negen en
t zeventich, hebben d'Ed: Heeren
Gecommitteerdens van de voors:
Dijckagie omgeslagen, tot vervallinge
van de costen, ende preparatie van de
voors: dijckagie, de affreedinge ende
bestedinghe van de Dijck ’t leggen
van de sluijsen, betalinge van een gedeel-
te van de costen van 't maecken van de
dijck metten gevolge van dien, ende dat
over alle de mergentalen13, onder
de voorschreve dijckagie gelegen
volgens de acte van omslagh
daer van zijnde, op ijder14 mergen
een somme van 't zestich ponden
te xl grooten 't pondt, welcken
omslagh den penninckmeester
alhier is verantwoordende,

[1v]

over achthondert ses en veertich
mergen een hondert seven
en veertich roeden, die de
Domeijnen van haer Ed: Groot
Mog: in den voors: Dijckagie
zijn competerende, ter somme van Lm viic Lxxiiii15 L16 

xiiii Sch17

En over drie hondert een en
t negentich mergen seven roeden
lants de particuliere competerende
waer van alhier voor Ontfanck
werdt gebracht over drie hondert
acht en dertich mergen drie hondt-
ses en vijftich roeden, zijnde de
landen, leggende buijten
de Laer somerdijck, mede
tot gelijcke t zestich
ponden per mergen de somme
van xxm iiic xv L xii Sch

[2r]

ende noch over de resterende
twee en vijftich mergen twee
hondert een en vijftich roeden
lants, meede aen particuliere

[2v]

13 aantal morgens of mergens
14 ieder
15 Romeinse letters voor getallen: m=1000, c=100, L=50, x=10, v=5, i=1, dus 50774 Pond
16 L = Libra  = Pond
17 Sch = Schellingen
(en verderop ook nog:  D = Deniers)



behoorende, zijnde de landen
gelegen binnen de laer somer-
dijck, de welcke, ten respecte
van haere vorige gedaene
somer dijckinge volgens
Contract van den xxviien april
xvic negen en t zeventich
maer gehouden zijn (geduijren-
de het dijckjaer van de
voorschreve dijckagie) in de
respective omslagen te
dragen, ende te betaelen
twee derde paerten18, bedragende
derhalven over de voorschreve
twee en vijftich mergen twee 
hondert een en vijftich roeden
den somme van iim xcvi L xiiii Sch viii D

Op den xxviiien Junij xvic negen
en t zeventich, hebben de voors:
Ed: Heeren Gecommitteerde19

noch omgeslagen tot betalinge
ende voltreckinge van het
maecken, ende leggen van den
Zeedijck, ende sluijsen metten
gevolge, ende aencleven van dien
op ijder mergen een somme van
veertich ponden te veer-
tich grooten 't Pondt,
volgens de acte van omslagh
daer van zijnde, welcken
omslagh alhier werdt, ver-
antwoordt, over achthon-
dert ses en veertich mer-
gen, een hondert seven
en veertich roeden lants
toebehoorende de domeijnen
van haer Ed: Groot mog:
de somme van xxxiiim viiic xLix L xvi Sch  iiii D

[3r]

En over drie hondert acht en
dertich mergen, drie hondert ses
en vijftich roeden lants die buijten
de voors: laer somerdijck zijn
leggende, toecomende de parti-
cilieren, mede gelijcke veertich
ponden, per mergen, een somme van

xiiim  vc xliii L xiiii Sch x D

Ende over twee en vijftich

[3v]

18 parten
19 met lastgeving afgevaardigd naar...., belast, benoemd



mergen twee hondert een en
vijftich roeden, die de particulie-
re binnen de voors: laer somerdijck
sijn hebbende, dewelcke ten resp:
ende volgens contract van den xxviien

april xvic negen en 't zeventich
hier voren gementioneert20, maer
gehouden zijn te dragen, ende
alhier verantwoort wordt in den 
voorschreven omslagh van veertich

ponden, per mergen, twee derde 
parten, bedragende een somme
van xiiic xcvii L xvi Sch vi D

1a Somma van twee distincte
ommeslaegen

cxxim ixc Lxxviii L viii Sch iiii D

[4r]

[vacat

21

[4v]

Anderen ontfanck van
verpachtinge, ofte verhuijringe
der landen, dewelcke voor de
dijckpaerden zijn gehouden, ende
geemploijeert geweest, geduijrende
de voors: bedijckinge.

[5r]

20 genoemd
21 lege bladzijden werden aldus in het origineel aangegeven; verderop zijn soortgelijke bladzijden aangegeven met een 
groot kruis op een verder lege bladzijde



Den rendant is alhier verant-
woordende de somme van vijff
en tachtich ponden tien schell:
over verhuijringe op den xiiiien

Julij xvic negen en 't zeventich
bij de voornoemde Ed: heeren
Gecommitteerde gedaen,
van de nae weijdde van dertien
distincte partijen van
landen, leggende in de voor-
schreve dijckagie, de welcke
voor de karpaerden, geduijrende
de voors: bedijckinge zijn
gehouden, ende geemploijeert

bij de contrarolle
in den text

rantsoen

volgens de Contrerolle22 daer van
zijnde, dus alhier de voors: Lxxxv L v Sch

ende over t rantsoen tot
twee schellingen per pondt
de somme van viii L xi Sch

iia Somma van verpachten van eenige landen
die met dijckpaerden sijn beslagen geweest

xciiii L i Sch

[5v]

Bij de memorie
als in den text

Andere ontfanck van
vercoopinge van verscheijde
gemeenlants pompen ende
zijlen23.

Op den vierden October xvic 
negen en 't zeventich, zijn bij 
d' Ed: Heeren Gecommitteerde
publijckelijck vercoft ses pompen
en seventich zijlen, waer van
ten behoeve van de voors: dijcka-
gie is gemaeckt vijftien ponden
acht schellingen, blijckende bij
de gehoude notitie van den rendt24

dus hier de voors: L L viii Sch

iiia somma

Tot: Somma van den geheelen ontfangh

cxxiim cxxii L xvii Sch iiii D

[6r]

[vacat] [6v]

22 boekhoudcontrole
24 rendant
23 afwateringssluizen



Uijtgeef tegens den
voors: Ontfanck

Ende eerst over de costen int
bevorderen van de dijckagie
't affreeden 25van de selve, het besteden
van den zeedijck, mitsgaders de
sluijsen, ende anders.

Betaelt aen Jan Jans   van de
Lindt  , de somme van drie en
veertich ponden vier schel-
lingen, te veertich grooten
't pondt over leverantie van ses
hondert paeltgens, tot afreedinge
van de bestedingen van den
nieuwen zeedijck, daeromme

[7r]
#van-de-lindt

Bij specificatien
ordonnantien van
d'heeren 
gecommitteer-
dens totte dijckagie
ende quitantie slaende
op dese, daer 
aengetogen
partijen

alhier bij declaratie, ordonnantie26

ende quitantie, de voorschreve
somme van xLiii L iiii Sch

Betaelt aen Willem Otten  
ende verscheijde andere
persoonen de somme van een
hondert seven ponden sestich
schellingen te veertich
grooten 't pont over ver-
scheijde diensten, soo met
haere schuijten, als anders
ten behoeve van de voorschreve
bedijckinge, geduijrende de
affreedinge gedaen, daerom
bij declaratie, ordonnantie

[7v]
#walraven

ende quitantie, alhier uijt-
getogen de voors: somme 
van cvii L xvi Sch

Betaelt aen Cornelia Bos  ,
de somme van ses en twintich
ponden veertien schellingen
te veertich grooten 't pondt over
leverantie van een en 't ses-
tich revelaers27 tot
affreedinge van de dijckagie 
gedaen, dus hier bij decla-
ratie, ordonnantie ende
quitantie, de voor-
schreve xxvi L xiiii Sch

[8r]
#bos

25 afmeten, begrenzen
27 Soort planken of latten
26 opdracht, verordening



Betaelt aen Hr. Pieter
Onderwater   de somme van
dertich ponden thien schellingen
over leverantie van bieren
opt huijs te Dussen, alwaer
verscheijde conferentien, zoo 
met de Ed: Mog: Heeren van de
rekeningen, als de Hren gecomm: ge-
houden, ende de bestedinge van de
dijck sijn gedaen, dus bij declar:
ordtie ende quit: de voors: xiii L x Sch

Betaelt aen d'Hr Jacob van de
Graeff   de somme van negen 
en t zestich ponden, negen schellingen
over leverantie van den Ouden

[8v]
#onderwater
#van-de-graaf

Hogmr28: wijn, opt huijs te Dussen
gelevert, dus bij declaratie
ordonnantie, ende quitantie de
voorschreve Lxix L ix Sch

Betaelt aen Johannes van
Gelsdorp  , de somme van 
negen en t zestich ponden 
negentien schellingen ses
deniers, over leverantie
van Fransche wijnen, ten behoeve
van de voorschreve dijckagie
ende ter plaetsen voorschreve
gesonden, alles volgens declaratie
ordonnantie, ende quitantie, dus
hier de voorsr: Lxix L xix Sch

[9r]
#van-gelsdorp

Betaelt aan Hr Abraham
Sam  , de somme van negen
ponden ses schell: ses deniers
te veertich grooten 't pont, over
leverantie, van een vaetge
nieuwe Rinckouwer wijn
volgens declaratie, ordonnantie
ende quitantie de voors: ix L vi Sch vi D

Betaelt aen Bastiaen
van der Lisse  , de somme van
seven ponden thien schell: te
xl: grooten 't pont, over het
schrijven van de conditien

[9v]
#sam
#van-der-lisse

28 Transcriptie onzeker en betekenis onbekend



van de voors: dijckagie, dus

volgens declaratie, ordonn:
ende quitantie, de voorsr: vii L x Sch

Betaelt aen Jacobus van der 
Heijden  , de somme van vier
en veertich ponden, elff schell:
te xl grooten 't pont, voor
dat d'heeren gecommitteerde
ende penninckmr van den
voornoemden polder, met sijn
jacht heeft gedient den tijt van
negen dagen, ende voor verschot29

van bier, vuijr30, ende licht,
als anders, volgens zijne
declaratie, ordonnantie

[10r]
#van-der-heijden

ende quitantie, dus hier de
voors: xLiiii L xi Sch

Betaelt aen Cornelis Paets  
de somme van negen ponden
acht schellingen, te veertich
grooten 't pondt, over reijs31 ende
teer32 costen, mitsgaders
dachgelden33, gedaen, ende
gehadt, ten dienste van
desen polder, daeromme
alhier bij declaratie
ordonnantie ende
quitantie de voor-
schreve ix L viii Sch

[10v]
#paets

Betaelt aen Jan Gijsbertse  
van Couwen  , de somme van
seven ponden vier schellingen
te veertich grooten 't pont,
voor soo veel d'heeren
t zijnen huijse hebben ver-
teert, als mede over wage-
vrachten, volgens zijne
declaratie, ordonnantie
ende quitantie, de voor-
schreve vii L iiii Sch

Betaelt aen Cornelia van der 

[11r]
#van-couwen
#van-der-sterre
#van-heeswijck

29 voorschot
33 daggelden
32 verterings-costen
31 reis-costen
30 vuur



Sterre  , de somme van twintich
ponden vier schellingen te xl
grooten 't pont, over t gene
d'edele heeren van Heeswijck,

als gecommitteerde, t haren
huijse heeft verteert, als
mede over wagevrachten alles
volgens declaratie ordonnan-
tie ende quitantie, daeromme
alhier de voors: xx L iiii Sch

Betaelt aen Hr Govert
van Roesel  , de somme van
vijffenveertich ponden, acht
schellingen te xl grooten 't pondt
over leverantie van hout
ten behoeve van dese dijck-
agie, gedaen volgens decla-
ratie, ordonnantie

[11v]
#van-roesel

ende quitantie, dus hier de
voorschreve somme van xLv L viii Sch

Betaelt aen Theunis Dinge-
mansse  , de somme van drie en
vijftich ponden thien schellingen
te veertich grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge zijner
declaratie van wagevrachten
ende bethaelde thollen34, ten
dienste van desen polder, gedaen
ende verdient, daeromme
volgens zijne declaratie
ordonnantie, ende quitantie, de
voorschreve somme van Liii L x Sch

[12r]
#dingemans

Betaelt aen Peeter Bijens  
de somme van seven ponden
thien schellingen, over leverantie
van twintich lange sparren
tot dienst van den nieuwendijck
achter de Buijte landen van
Dussen, daeromme bij declaratie
ordonnantie, ende quitantie de voors: vii L x Sch

Betaelt aen Claes Pieters
Donckersloot  , voor rekening van de
weduwe van Pieter Claes Doncker-
sloot  , de somme van vier en der-

[12v]
#bijens
#donkersloot

34 tol(gelden)



tich ponden te xl grooten 't pont over
verscheijde dachgelden, als timmeren:
verdient in de heere keet35, ende

elders, mitsgaders over
leverantie van spijckers, ten
dienste van den voorn: polder ge-
daen, volgens sijne declaratie
ordonnantie, ende quitantie, dus de
voors: xxxiii L

Betaelt aen Mathijs van
Balen  , de somme van twee en
twintich ponden thien schell:
over verscheijde wagevrachten
ende betaelinge van passagie36 gelden
ten dienste van desen polder gedaen
ende verdient, daeromme volgens
zijne declaratie, ordonnantie ende
quitantie, de voorschreve xxii L x Sch

[13r]
#van-balen

Betaelt aen Gerrit Crillaerts  
de somme van dertich ponden
te xl grooten 't pont, over
verscheijde wagevrachten ende
passagie gelden betaelt ende
verdient, door ordre van d'heer
Bailliu van Nispen  , ten dienste
van desen polder, oversulcx
alhier volgens declaratie, ordonn:
ende quitantie de voors: xxx L

Betaelt aen Jenneken van An-
del  , de somme van achtien ponden
twee schelling: ses deniers, over tgene
d'Hren gecommittns t haeren huijse inde
Rose tot Worcum hebben verteert ten tijde

[13v]
#crillaerts
#van-andel

dat d Ed: Mog: heeren commissa-
rissen van de Camere van de Rekeningen
aldaer wierden verwacht, daeromme
alhier volgens extract uijt
het schultboeck, ordonnantie
ende quitantie, de voorschreve
somme van xviii L ii Sch vi D

Betaelt aen den secretaris
Wouter van der Dijck  , de somme
van een hondert vijff ponden

 [14r]
#van-der-dijck

35 loods, schuur, huisje
36 passeer-, doortocht



vijff schellingen, te veertich
grooten 't pont, voor soo veel hem
quam, over het gene d'heeren t zijnen
huijse hebben verteert, als wanneer
te spreecken hadden wegens de aen
te leggen dijckagie het trecken van de raeijen37

verdeelen en affpaelen van de
bestedinge t naesien van de
selve, nemen van de peijl, t re-
dresseren 38van de quohieren, om
de billietten van omslach, uijt
te senden, mitsgaders de
quohieren twee mael te schrijven
t schrijven van de resolutie van de
omslach, vacatie39, ende anders
alles volgens declaratie, ordonnantie
ende quit: dus hier de voors: somme van cv L v Sch

Betaelt aen Isaack Hutte   over
ende in voldoeninge zijner rekeninge
de somme van seven en twintich
ponden thien schell:, voor dat

[14v]
#hutte

gemaeckt, ende gelevert
heeft, ten dienste van de voors:
dijckagie, heele, ende halve
roeijen40, ende twee spring-
stocken, ons volgens zijne
declaratie, ordonnantie ende
quitantie de voors: xxvii L x Sch

Betaelt aen Hermanus van
Osch  , de somme van vier en dertich
ponden, seventien schellingen ses de-
niers over het schrijven ende copieren
van verscheijde bestecken41 tot het
maecken van de sluijsen, ten dienste
ende tot uijtwateringe van desen polder
daeromme volgens declar: ord: en qt: de vsr:

xxxiiii L xvii Sch vi D

 [15r]
#van-os

Betaelt aen Adriana van
Brantwijck  , de somme van achtien
ponden, vijftien schellingen over tgene
d'Ed: heeren gecommitt: ende
andere t haeren huijse hebben
verteert, daerom volgens declar:
ordonnantie ende quitantie de vrs: xviii L xv Sch

[15v]
#van-brantwijk
#van-bergen

37 rooilijnen
38 herstellen, corrigeren
41 Het contract tussen een opdrachtgever en een aannemer
40 stokken? ter lengte van een hele of halve roede (lengtemaat)?
39 bezigheid



Betaelt aen Isaack van Bergen  
de somme van vier ponden, acht
schell: te xl grooten 't pont
over leverantie van een bel
en drie sant loopers, ten dienste
van d'Ed heeren gecomms: ende
andere, daeromme alhier volgens
declaratie ordonn: en quit: de voors: iiii L viii Sch

Betaelt aen Jacob de Molenaer  
de somme van twintich ponden
negen schellingen ses deniers, te xl
grooten 't pont, over verscheijde
wagevrachten, ten dienste van
d'Ed: heeren gecommiteerden als
mede, over d'passagie gelden,
daeromme volgens declarat: ordon:
ende quitantie, de voors: xx L ix Sch vi D

Betaelt aen Willem Otten 
Walraven  , de somme van een
hondert vier en dertich ponden
drie schell:, te xl grooten 't pont
over tgene d'Ed: heeren gecomm:
van den xxiiien Janrij tot den xixen April

 [16r]
#de-molenaar
#walraven

xvic negen en t zeventich, t zijnen
huijse hebben verteert, volgens
declaratie, ordonnantie ende quitantie
dus de voors somme van cxxxiiii L iii Sch

Betaelt aen Cornelis van
Brantwijck   secretaris tot
Dussen Muijlkerck, de somme
van negen en t zeventich ponden
vijff schellingen te xl grooten
t pondt, over reijs, ende teerkosten mitsgaders
vacatie, int bevorderen van voorn:
dijckagie, soo omtrent de parti-
culiere, als d'Ed: Mog: heeren van de
rekeningen, dus volgens declaratie
ordonnantie ende quit: de voors: Lxxix L v Sch

[16v]
#van-brantwijk

Betaelt aen Willem Raelhoff  
conchergie42 in St Joris Doele,
de somme van veertich ponden,
seven schellingen te xl grooten

 [17r]
#raalhoff
#de-vos

42 bewaarder, oppasser



t pont, over tgene bij d'Ed:
heeren gecommns t zijnen huijse
is verteert, ten tijde van
t examineren van de bestecken
ende besteden van de vier
sluijsen van den voorn: polder, daeromme
bij decl: ordon: ende quit: de voors: xL L vii Sch

Betaelt aen Fabrijcq43 Hendrick
de Vos  , de somme van een hondert
vijftien ponden, vier schellingen te xl
grooten 't pont, in voldoeninge
zijner declaratie, van vacatie ende

verschoten ten dienste van den 
voors: polder, daeromme alhier
bij declaratie, ordon: ende quit:
de voors: somme van cxv L iiii Sch

Betaelt aen Govert Segers
Donckerbeeck  , de somme van
twaelff ponden, te xl grooten
't pondt, over, ende in voldoeninge
van dat hij in Janrij 1679 met sijn
schuijt van Dordrecht, aen de Dussen
heeft gebracht, het houdt44 waer
mede den zeedijck is affgebaeckent,
ende gepaelt, dus hier volgens ordon:
ende quitantie de voors: xii L

[17v]
#donkerbeek

bij declaratie
ende quitantie
slaende op dese, ende
aengehaelde posten.

Betaelt aen d heer Mr. Cornelis
Pompe van Meerdervoort   Raadt
ende rentmeester Generael,
van Zuijdhollandt, als gecommit-
teert van ende wegens d Ed: Mog:
heeren Raden, ende meesters
van de rekeninge der domeijnen
van de heeren Staten van hollant
ende westvrieslant, tot de direc-
tie van de bedijckinge der buijte
lande achter Dussen over zijne vacatie
reijs, ende teercosten, bij hem
gedaen, ende verschoten, soo voor
den aenvanck van de voors: dijck-
agie, als extraordinair, geduijrende
de selve volgens sijne declaratie
ende quitantie, de somme van
ses hondert ses en vijftich ponden
ses schellingen acht deniers, te xl
grooten 't pondt, dus de voors:      vicLvi L vi Sch vi D

[18r]
#van-meerdervoort

43 bouw- en onderhoudsdienst
44 hout



Aen de heer Burgemeester Johan
Ballincg  , als mede gecommitt:
van de Ed: Mog: heeren van de
rekeningen, met ende nevens
den voorn: heere Raet, ende
rentmeester generael van
Zuijthollant, tot de directie45

van de voors: bedijckinge over
zijne vacatie, reijs ende teercosten
bij hem gedaen, ende verschoten,
soo voor den aenvanck van de
voors: dijckagie, als extraordinair
gedurende de selve, volgens declaratie 
ende quitantie de somme van vc Lv L v Sch

Aen de heer van Dussen Maerten

 [18v]
#hallinck

werdt toegeleijt
alsoo geen declaratie
heeft gelevert
de somme van

wort toegeleijt
als vooren mede de
somme van

Jacot van Axele  , als gecommitt:
over vacatie ende verschot, voor
den aenvanck van de voors: dijckagie cL L

Aen d'heer van Heeswijck Matthijs
van Asperen  , als gecommitteerde
over vacatie, ende verschoth als
voren cL L

Aen d'heer Bailliu46 Mr. Hendrick

 [19r]
#van-axele
#van-asperen

bij declaratien
quitantien slaende
op dese ende 
aengeha-
elde posten

van Nispen  , als gecommitterde
over vacatie, ende verschot als
vooren, volgens zijne declaratie
ende quitantie de somme van twee
hondt t zestich ponden, xiiii Sch, dus d vsr:

iicLx L xiiii Sch

Aen d' Hr  Johan van Wevelinckhoven  
als gecommitteerde over sijne vacatie ende
verschot als vooren volgens decl: ende
quitantie de somme van iicxxxxvi L vii Sch

Aen Joris de Roij  , als gecommitt:

[19v]
#van-nispen
#van-wevelinkhoven
#de-roij

bij declaratien
ordonnantien ende
quitantien als in den
text

over zijne vacatie reijs, teercosten
ende verschoth als vooren, volgens
desselffs declaratie, ende quitantie
de somme van ses hondert ses en
twintich ponden, vijff schellingen dus vicxxvi L v Sch

 [20r]
#spruijt

45 leiden, aansturen
46 In heerlijkheden met hoger, middelbaar en lager gerecht was een baljuw de rechtstreekse vertegenwoordiger van de heer



Dirck Spruijt   als Penninck-
meester, secretaris ende boeck-
houder, van de voors: dijckagie
over zijne vacatie, reijs costen ende
verschoth, soo voor den aenvanck
van de voors: dijckagie, als
extraordinair, geduijrende de selve,
volgens declaratie ordonnatie
ende quitantie, de somme van iic xc L vi Sch

Noch bij den rendant betaelt
over verscheijde kleijnichheden
op ordre, ende met kennisse
van de voorn: heeren gecommitt:
voor den aenvanck van de voors:
dijckagie, volgens de nevenstaende
memorie, ordonnantie ende quitantie
de somme van acht en veertich
ponden xiiii schell: vi D: dus xLviii L xiiii Sch vi D

Betaelt aen Mattheus van Nispen  
als lantmeter, over zijne vacatie
ende verschoth als vooren, volgens
declaratie, ordonnantie, ende
quitantie, de somme van xcviii L
twaelff schellingen, dus xcviii L xii Sch

[20v]
#van-nispen

Aen Nicolaes Leechganger  
als lantmeter, over zijne vacatie
ende verschoth als vooren, volgens
declaratie, ordonnantie ende
quit: de somme van 264 ponden
te xl grooten 't pont, dus bij decl:
ordonn: ende quitantie de voors: iicLxiiii L

Betaelt aen Hendrick van der
Hoff  , als bode ende roedrager47

over zijne vacatie, ende Diensten
voor den aenvanck van de voors:
bedijckinge gedaen, volgens decla-
ratie ordonnantie ende qui-
tantie de somme van Liiii L

[21r]
#leegganger
#van-hoff

Aen Jan Leggeaer  48 als bode
ende roedrager, over zijne
vacatie ende diensten voor den
aenvanck van de voors: dijckagie
gedaen, volgens declaratie

[21v]
#leegganger
#gelens

47 een functionaris voor wie men de deur moet openen als hij met zijn roede op de deur klopt
48 Twijfelachtige transcriptie



ordonnantie, ende quitantie
de somme van vier en vijftich
ponden, dus de voors: Liiii L

Aen Andries Hendrick Gelens
als bode en roedrager, over
ende ter saecke als vooren
wort toegevoecht de somme van xxxx L

Bij declaratie
ordonnantie ende
quitantien

Betaelt aen de Weduwe van
Ganderingen  , tot Gorinchem
de somme van een en dertich
ponden, ses schellingen te xl grooten
't pondt, over, ende in voldoeninge
haerder declaratie van verteringe
bij den Ed: heere van Heeswijck  
ende andere heeren gecomitteerden
in den jaere xvic acht, ende
xvic negen en t zeventich gedaen,
t haeren huijse, dus bij declaratie
ordonnantie ende quitantie de
voorschreve xxxi L vi Sch

i a Somma van oncosten gevallen voor ende int
bevorderen van de dijckagie

iiiim viic xxxvii L xvi Sch vi D

 [22r]
#van-ganderingen

[vacat] [22v]

[vacat] [23r]

[vacat] [23v]

Anderen Uutgeeff van
het maecken, ende stellen
van de heere keet

D Ed: heeren gecommitteer-
dens, sijn volgens, ende bij
d' instructie, ter camere van de
rekeninge opgestelt (waer naer
de gecommitteerdens tot de
dijckagie bij provisie, in t aenleggen
van de selve, ende onderhouden
van dien haer souden reguleren)
geconsenteert een keete, tot haer
logijs te doen maecken, omme
bij dage, haer retraite daer
inne te nemen, ende middagmael
te houden, waer vooren de voorn:
gecommitteerdens toegeleijt
is, een somme van vier hondert
ponden te xl: grooten 't pondt
welcke keete aldaer buijten costen

[24r]



Transr: volgens
de instructie
bij de heeren van de
reeckeninge voor 
de gecommitteerdens
gemaeckt, als in de
text hier op 
naergesien

van de ingelanden gestelt
zijnde, soo wert alhier bij
overleveringe off exhibitie van 
de voors: instructie, in date
den xiiien Januarij xvic negen en
t zeventich, in uijtgeeff gebracht
de voors somme van iiiic L

iia Somma van het maecken ende stellen
van de heere keete

[24v]

Anderen Utgeeff van t maecken
van de nieuwen dijck begin-
nende aen den Oudendijck  ,
bij oosten de nieuwen steegh  
inde heerlijckheijt van de Dussen,
ende eijndigende aen den dijck,
van den nieuwen Althenaschen
polder, omtrent de buijte sluijssen

Op den xxviien Martij ende
viiien april xvic negen en t zeven-
tich soo is bij d'Ed: heeren gecom-
mitteerdens tot de directie der dijck-
agie van de buijte landen aen de Dussen
(naer voorgaende affictie49 van
billietten in alle steden dorpen en
vlecken50 in Hollandt ende Brabant
daer de dijckbaesen51 woonachtich sijn)
naer insettinge52, op het Sloth te Dussen

 [25r]

uijtter hant besteedt den nieuwen
te maecken zeedijck, beginnende
van den voors: Dussenschen dijck,
zuijdwaerts opt eijnde de Scheijsloot
tot de sluijs leggende in Peerebooms-
gath zijnde een gedeelte van de
xxvii bestedinge, ter keure van
vijff roeden aenleggens, ende van de
cromte53 aldaer, tot aen den dijck
van den Althenaschen polder, op
ses roeden aenleggens, ende dat
op conditie, dat den aennemer
gehouden is te maecken een
achter cade, van twaelff voeten
aenleggens vier voeten cruijns54,
van binnen vijff voeten druijpens
ende het resterende t zeewaerts
hoogh, ende inde creecken, ter 
ordonnantie van de heere besteders

[25v]

49 aanplakking, aangeplakte bekendmaking
53 kromming
50 nederzettingen met stedelijke kenmerken die geen stad zijn
51 Opzichter over een dijk
52 biedingen, het inzetten van een bod
54 de breedte van de bovenkant van de dijk



laetende van buijten ende binnen
drie voeten berms, ende den
buijtenloop te besteden, ende
van binnen te maecken eenen

sloot van acht voeten wijdt
vier voeten diep, de resterende
aerde, van buijten, geen creecken
ofte gaten, te stoppen, dan met
expres consent55, zijn mede
gehouden haer aengenome
werck te blooten, ende soo veel
grippen te leggen als tot stijvinge
noodigh bevonden sal worden
als mede de zijlen56 tot uijtwate-
ringe in de haachcade te leggen,
ter ordonnantie van de heeren,
de cade alsoo gemaeckt zijnde,
sal den Aennemer maecken den
dijck, op vijff en ses roeden
aenleggens hier voren geexpresst

te voeten twaelff voeten cruijns
van binnen twintich voeten druijpens
ende het resterende t zeewaerts
hoogh, als den bovencant van de
pael, staende op den hoeck van
t planckier, ofte staecketsel57,

[26r]

bij t huijs van Overstege   ende
de peijlnagel geslagen in de
borstweringe van de verlaetse
sluijs, ende op alle creecken
twee voet hooger, verstervende
twee roeden aen weder zijde
den dijck alsoo gemaeckt, ende
gepresen zijnde, den buijten loop
ende cruijn te over zoden, met
een goede cleij zode, van ses duij-
men dick, wel in t verbant
geseth, ende aen den Thee
geslooten, nae behooren
van buijten te laeten
twee roeden, ende van binnen
anderhalve roede berms
ende door de kille58, ende laegtens
den binnen berm ter heeler
breette, ende van buijtten een 
roede, te maecken een voet hoogers
als het meijvelt59 aen weder zijde
van binnen te maecken, een

 [26v]
#van-overstege

bermsloot van vijftien voeten [27r]

55 uitdrukkelijke instemming
58 een geul of rivierbedding
56 een terugslagklep in de dijk, die bij laagwater wordt opengedrukt door het binnenwater
57 rij palen, aangebracht in een meer, rivier of andere waterloop
59 een aanduiding voor (de hoogte van) het grondoppervlak van een terrein



wijdt, vier voet diep, in den
bodem negen voeten, ende op
't hooge velt soo veel dieper als
hem geordonneert sal werden,
met d'aerde daer uijt comende
te maecken de voorvorstinge
die in vierentwintich werck-
dagen gesloten sal moeten sijn,
op drie roeden aenleggens, ses 
voeten hoogh, ende ses, a seven
voeten op zijn lijff, de verdere
aerde te haelen van
achteren aff in, ende soo diep
te putten als haer geordon-
neert sal worden laetende int
midden ende aen wedersijden
eenen speckdam, van
veertien voeten breet, die
sij gehouden sijn (als mede
den berm, enden dijck) aff te
kiesen, soo drae sij int werck sijn,

ende alvorens eenige aerde
in den dijck te brengen, sal men
alle creecken, ende slooten aen
weder zijden vellecanten60 ende
gladt affsteecken, ende sullen
moeten gedoogen t overrijden
over malckanderes wercke
en ses voeten over den anderen
te storten, met stortsels van
twee voeten dick sonder eenige
kijffgaten te laten leggen
en met ses stortende wagens 
off ses loopende karren
gestadich wercken, om op den
eersten augusti het werck
volcomentlijck op te leveren,
ende in gevalle d' Ed: heeren
gecommitteerde oordeelde
ander volck van noode te sijn
om ten gesetten dage op te leveren,
zijn d'aennemers gehouden
die daer in te stellen ende

[27v]

zijn de selve gehouden haer
te reguleren, nae t generael
besteck, ofte conditien, haer
van woorde tot woorde, voorge-
lesen ende tot hun luijden naerich-
tinge in den heere keet is aenge-
plackt, ende opgehangen geweest.

De eerste bestedinge begin-

[28r]
#lichthart

60 Schuin afsteken



nende van den Dussensche Dijck
zuijdwaerts op, lanck dertich
roeden, aengenomen bij Wou-
ter Frans Lichthardt  ,
de roede om vier en twintich
ponden te xl grooten t pont
bedragende over de voors:
dertich roeden, de somme van

deesen volgende
posten werden
alhier geleden
volgens het bouck
van de bestedinge
daer affgehouden, 
mitsgaders op
ordonnantien van de 
gecommitteerdens
deser dijckagie, ende 
quitantien
daer ondergestelt, op 
ijder partije slaende

seven hondert twintich ponden
munte voors:, welcke bestedin-
ge, op den xxiien Junij xvic

negen en t zeventich is gepresen-
teert opgenomen, gepresen, ende
den aennemer betaelt dus
alhier, volgens ordonnantie
ende quitantie de voors: viic xx L

De tweede bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende
lanck dertich roeden, aengeno-
men bij Sijbrant Cornelisse Ricke  
de roede voor een en twintich
ponden thien schellingen, bedragende
over de voors: dertich roeden

 [28v]
#ricke

de somme van ses hondert vijff
en veertich ponden te xl grooten
't pont, die op den vierden julij 
xvic negen en t zeventich, is 
gepresenteert, opgenomen, 
ende betaelt volgens ordon:
ende quitantie, daeromme alhier
de voors: somme van vic xLv L

De derde bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende
lanck dertich roeden aenge-
nomen bij den selven Sijbrant
Cornelisse Ricke  , de roede
voor een en twintich ponden
thien schellingen, bedragende over

 [29r]
#ricke

de voors: dertich roeden de 
somme van ses hondert vijff en
veertich ponden te xl grooten
't pondt, die op den vijffden julij
xvic negen en t zeventich is 
gepresenteert, opgenomen ende 
betaelt, volgens ordonnantie
ende quitantie, dus de voors: vic xLv L

De vierde bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende

[29v]
#ricke



lanck vijff en dertich roeden
aengenomen bij den selven
Sijbrant Cornelisse   de roede
voor een en twintich ponden
thien schellingen bedragende

over de voors vijff en dertich
roeden de somme van seven
hondert twee en vijftich ponden
thien schell: te xl grooten 't pont
die op den vijffden julij xvic negen 
en t zeventich is gepresenteert 
opgenomen ende betaelt, dus bij
ordonnantie ende quitantie, de 
voorschreve viic Lii L x Sch

De vijffde bestedinge dijcx ter
keure als de voorgaende
lanck dertich roeden aenge-
nomen bij Cornelis Cornelisse
Thomas   de Jonge  , de roede voor
een en twintich ponden bedragende

[30r]
#thomas-de-jonge

over de voors: dertich roeden
de somme van ses hondert
dertich ponden te xl grooten 't pont
die op den thienden julij xvic 

negen en t zeventich is gepre-
senteert, opgenomen, ende 
betaelt volgens ordonnantie 
ende quitantie, dus de voor-
schreve vic xxx L

De sesde bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende 
lanck 30 roeden, aengenomen bij
Faes Fransse Faessen  , de roede voor
21 ponden, bedragende over de 
voors dertich roede, de somme van

[30v]
#faessen

ses hondert dertich ponden te
xl grooten 't pont, die op den
vijfftienden julij xvic negen en 
t zeventich is gepresenteert, 
opgenomen, ende betaelt, dus
bij ordonnantie ende quitantie, 
de voors vic xxx L

De sevende bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende 
lanck dertich roeden, aengeno-
men bij Cornelis Peter Jacobs  , 
de roede voor twintich ponden
thien schellingen, bedragende 

 [31r]
#jacobs



over de voors dertich roeden
de somme van ses hondert vijftien

ponden te xl grooten 't pondt 
die op den vijffden julij xvic negen 
en t zeventich is gepresenteert
opgenomen, ende betaelt, als
blijckt bij ordonnantie, ende 
quitantie, daeromme alhier
de voors: vic xv L

De achtste bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende 
lanck dertich roeden aengenomen 
bij Laureijs Peeterse   van Dongen   
de roede voor een en twintich
ponden, bedragende over de voors 
30 roeden, met het Premium de
somme van ses hondert ses en

 [31v]
#van-dongen

dertich ponden te xl grooten 
't pondt, die op den dertienden junij 
xvic negen en t zeventich is 
gepresenteert, opgenomen, ende 
betaelt volgens ordonnantie 
ende quitantie, dus de voors: vic xxxvi L

De negende bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende 
lanck dertich roeden aengeno-
men bij Adriaen Stoffel Huijben   
de roede voor een en twintich
ponden, bedragende over de 
voors dertich roeden, de somme 
van ses hondert dertich ponden 
te xl grooten 't pont, die 

 [32r]
#huijben

op den vijffden julij xvic negen 
en t zeventich is gepresenteert
opgenomen ende betaelt dus
hier bij ordonnantie, ende 
quitantie, de voors: somme
van vic xxx L

De thiende bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende 
lanck negen en twintich roeden 
aengenomen bij Huijbert Jan Huijbert 
den Jongen  , de roede voor 
twintich ponden thien schellingen, 
bedragende over de voors negen
en twintich roeden, de somme 
van vijff hondert vierentnegentich

[32v]
#huijbert-den-jongen

ponden thien schellingen, te xl  [33r]



grooten 't pont, die op den 26en 

junij xvic negen en t zeventich 
is gepresenteert, opgenomen 
ende betaelt, volgens ordon: 
ende quitantie, de voors: somme
van  vc xciii L x Sch

De elfde bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende 
lanck dertich roeden aenge-
nomen bij Merten Janssen van 
Beeck  , de roede voor  achtien 
ponden, bedragende over de 
voors dertich roeden, de somme 
van vijff hondert en veertich ponden 
te xl grooten 't pont, die op 

#van-beek

den sesden julij xvic negen en 
t zeventich, is gepresenteert 
opgenomen, ende betaelt, dus
hier bij ordonnantie, ende 
quitantie, de voors: somme
van  vc xL L x Sch

De twaelffde bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende 
lanck dertich roeden aengenomen 
bij Pieter Schouten   van den Rijen, 
de roede voor 18 ponden bedragende 
over de voors 30 roeden de 
somme van 540 ponden te xl grooten 
't pont, die op den vier en 
twintigsten junij xvic negen

[33v]
#van-den-rijen

en t zeventich, is gepresenteert 
opgenomen, ende betaelt 
daeromme bij ordonnantie ende 
quitantie, de voors: somme van vc xL L

De dertiende bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende 
lanck dertich roeden aengenomen, 
bij Huijbert Adriaensen Vos   de 
roede, voor achtien ponden be-
dragende over den voors dertich 
roeden, de somme van vijff hondert
veertich ponden, te xl grooten 
't pont, die op den twaelffden 
junij xvic negen en t zeventich, 

[34r]
#vos

is gepresenteert, opgenomen, 
ende betaelt, volgens ordon: 
ende quitantie, dus hier de
voors: somme van vc xL L

 [34v]
#van-den-rijen



De veertiende bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende 
lanck een en dertich roeden 
aengenomen bij Pieter Schouten   
van Rijen   voor vierentwintich 
ponden vijff schellingen de roede
bedragende over den voors 
een en dertich roeden, de somme 
van seven hondert een en vijftich 
ponden, vijftien schellingen, 

te xl grooten 't pont die op den 
ses en twintigsten junij xvic 

negen en t zeventich is gepresen-
teert opgenomen, ende betaelt 
dus bij ordonn: ende quitantie 
de voors: somme van viic Li L xv Sch

De vijftiende bestedinge dijcx
ter keure, als de voorgaende 
lanck dertich roeden, aengenomen 
bij Jasper Jacobse   voor vijff en 
twintich ponden, de roede bedra-
gende over den voors dertigh 
roeden, de somme van seven hondert 
vijftich ponden te xl grooten 't pont 
die op den xxxen junij xvic negen 
en t zeventich is gepresenteert 

[35r]

opgenomen, ende betaelt, dus 
volgens ordonnantie ende 
quitantie, de voors: somme 
van  viic L L 

De sestiende bestedinge dijcx
ter keure, als de voorgaende 
lanck dertich roeden, aengenomen 
bij Jasper Jacobse  , de roede voor 
twintich ponden, bedragende 
over den voors dertich roeden 
de somme van ses hondert 
te xl grooten 't pondt, die op den 
seventienden julij xvic negen 
en t zeventich is gepresenteert 

[35v]
#jasper-jacobs

opgenomen, ende betaelt 
volgens ordonnantie ende 
quitantie, de voors: somme 
van  vic L 

De seventiende bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende 

 [36r]
#avontuur



lanck vijff en dertich roeden 
aengenomen bij Claes Willems 
Avontuer  , de roede voor ses en
twintich ponden, bedragende 
over de vijff en dertich roeden 
de somme van negen hondert 
thien ponden, te xl grooten 
't pondt, die op den sesden julij 
xvic negen en t zeventich is 

gepresenteert, opgenomen, ende 
betaelt, volgens ordonnantie 
ende quitantie, de voors: ixc x L 

De achtiende bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende 
lanck dertich roeden, aengenomen 
bij Jan Berende  , de roede voor 
een en twintich ponden, bedragende 
over de voors: dertich roeden 
de somme van ses hondert dertich
ponden, te xl grooten 't pondt 
die op den vijftienden julij xvic 

negen en t zeventich is gepresenteert 
opgenomen, ende betaelt 
daeromme alhier, volgens 

[36v]
#jan-berende

ordonnantie, ende quitantie, 
de voors: somme van vic xxx L 

De negentiende bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende 
lanck dertich roeden, aenge-
nomen bij Huijbert Jans Cloot   
de roede voor een en twintich 
ponden, bedragende over 
de voorschreve dertich 
roeden, de somme van ses 
hondert dertich ponden te 
xl grooten 't pondt, die op den 
dertigsten julij xvic negen en 
t zeventich, is gepresenteert 

 [37r]
#cloot

opgenomen, ende betaelt 
volgens, ordonnantie ende 
quitantie, dus de voors: somme 
van vic xxx L 

De twintigste bestedinge dijcx
ter keure als de voorgaende 
lanck dertich roeden, aengenomen 
bij Jan Bastiaens   van de Made   
de roede voor een en twintich 
ponden, bedragende over 

[37v]
#van-de-made



de voors: dertich roeden, de somme 
van ses hondert dertich ponden 
te xl grooten 't pondt, is op den 
een en twintigsten junij xvic 

negen en t zeventich, gepresen-

teert, opgenomen, ende betaelt, 
daeromme bij ordonnantie 
ende quitantie alhier de voor-
schreve vic xxx L 

De een en twintigste 
bestedinge dijcx ter keure als 
de voorgaende, lanck 30 roeden 
aengenomen bij Cornelis Thijsse   van 
Oosterhoudt   de roede 21 ponden 
bedragende over de voor-
schreve dertich roeden de somme 
van ses hondert dertich ponden 
te xl grooten 't pondt, is op den 
seven en twintigsten junij xvic 

negen en t zeventich, gepresenteert

 [38r]
#van-oosterhout

opgenomen, ende betaelt 
volgens ordonnantie ende 
quitantie, dus hier de 
voors: vic xxx L 

De twee en twintigste beste-
dinge dijcx ter keure als de voor-
gaende lanck dertich roeden, aen-
genomen bij Jan Pieters van Beeck   
de roede voor een en twintich ponden 
bedragende over de voors: dertich 
roeden de somme van 630 ponden 
te veertich grooten 't pondt 
die op den sestienden junij xvic 

negen en t zeventich is gepre-
senteert, opgenomen, ende 

 [38v]
#van-beek

betaelt, als bij ordonnantie 
ende quitantie, daeromme
alhier de voors: vic xxx L 

De drie en twintigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaende 
lanck dertich roeden, aenge-
nomen bij Jan Peeters van 
Beeck  , de roede voor een en 
twintich ponden, bedragende 
over de voors: dertich roeden 
de somme van ses hondert 
dertich ponden te veertich grooten 
't pondt, die op den sestienden junij 

 [39r]
#van-beek



xvic negen en t zeventich is gepre-
senteert, opgenomen ende 

betaelt, volgens ordonnantie 
ende quitantie, dus hier de 
voors: vic xxx L 

De vier en twintigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaende 
lanck dertich roeden, aengenomen 
bij Faes Emraesen  , de roede 
voor twee en twintich ponden 
bedragende over de voors: 
dertich roeden, de somme van 
ses hondert t sestich ponden 
te xl grooten 't pondt, die 
op den een en twintigsten junij xvic 

negen en t zeventich is gepresent:

[39v]
#emraesen

opgenomen, ende betaelt 
als bij ordonnantie, ende 
quitantie, daeromme de 
voorschreve vic Lx L 

De vijff en twintigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaende 
lanck dertich roeden, aengenomen 
bij Jan Cornelis Randers   van
Oosterhout   de roede voor 
een en twintich ponden, bedragende 
over de voors: dertich roeden 
de somme van ses hondert 
dertich ponden, te xl grooten 't pondt, 
die op den twee en twintigsten 

[40r]
#randers

junij xvic negen en t zeventich 
is gepresenteerd, opgenomen
ende betaelt, volgens ordon: 
ende quitantie, dus hier de 
voorsr: vic xxx L 

De ses en twintigste bestedinge 
dijcx, ter keure als de voorgaende
lanck dertich roeden, aengenomen 
bij Cornelis Cornelisse Aerden   
de roede voor  twee-
en twintich ponden, bedragende 
over de voors: 30 roeden, de somme 
van ses hondert t zestich ponden 
te xl grooten 't pondt, die 

[40v]
#aerden

op den twaalffden junij xvic negen 
en t zeventich is gepresenteert 
opgenomen, ende betaelt dus
bij ordonnantie, ende quitantie 

 [41r]
#bruijnen



de voorsr: somme van vic Lx L 

De seven en twintigste beste-
dinge dijcx ter keure als 
de voorgaende lanck 
achtien roeden, aengenomen 
bij Jan Peterse Bruijnen  , de 
roede voor drie en twintich ponden 
bedragende over de voors: achtien 
roeden, de somme van vier hondt 

veertich ponden, te xl grooten 
't pondt, die op den dertigsten 
augusti xvic negen en t zeventich 

is gepresenteert, opgenomen, 
ende betaelt, volgens ordonn: 
ende quitantie, dus de voor- 
schreve iiiic xiiii L 

De acht en twintigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaende 
lanck twee en dertich roeden ses
voeten, aengenomen bij Jan Peterse 
den Bruijnen   de roede voor  vijftich 
ponden, bedragende over de voors: 
twee en dertich roeden ses
voeten, de somme van sestien hondt 

vijff en twintich ponden te xl 
grooten 't pondt, die op den 1de julij
xvic negen en t zeventich is gepresen:

[41v]
#bruijnen

opgenomen, ende betaelt, 
daeromme bij ordonnantie
ende quitantie, alhier de 
voorschreve xvic xxv L 

De negen en twintigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaende 
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Jan Peterse den 
Bruijnen  , de roede voor een en
veertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van thien 
hondert vijff en twintich ponden te 
xl grooten 't pondt, die op den drie en
twintigsten julij xvic negen en 

[42r]
#bruijnen

t zeventich is gepresenteert
opgenomen, ende betaelt, volgens
ordonnantie, ende quitantie dus 
de voors: xc xxv L 

[42v]
#van-raamsdonk



De dertigste bestedinge dijcx 
ter keure als de voorgaende, 
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Jan Stevense   
van Raemsdonck  , de roede 
voor twee en veertich ponden, 
bedragende over de voorschreve 
vijff en twintich roeden de 
somme van thien hondert en vijftich
ponden, te xl grooten 't pondt, die 
op den drie en twintigsten junij xvic 

negen en t zeventich is gepresent:
opgenomen, ende betaelt, dus
alhier volgens ordonnantie 
ende quitantie, de voors: xc L L 

De een en dertigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaen: 
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Peeter Huijgen   
de roede voor acht en dertich 
ponden, bedragende over de voors: vijff-
en twintich roeden, de somme van 
negen hondert en vijftich ponden 
te xl grooten 't pondt, die op 
den dertigsten junij xvic negen-
en t zeventich is gepresenteert,

[43r]
#peter-huijgen

opgenomen, ende betaelt 
volgens ordonnantie ende 
quitantie, dus de voorschreve
somme van ixc L L 

De twee en dertigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaen: 
lanck, vijff en twintich roeden 
de roede voor twee en veertich 
ponden, aengenomen bij Pieter 
Dircxse Swart  , ende bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van thien
hondert en vijftich ponden te xl 
grooten 't pondt, die op den thienden 

[43v]
#swart

julij xvic negen en t zeventich 
is gepresenteert, opgenomen 
ende betaelt, volgens ordonn: 
ende quitantie, de voorschreve xc L L 

De drie en dertigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaen: 
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Willem Cornelis 

 [44r]
#kaij



Kaij  , de roede voor vijff en 
veertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van elff hondt

vijff en twintich ponden te xl 
grooten 't pondt, die op den derden 
julij xvic negen en t zeventich 

is gepresenteert, opgenomen 
ende betaelt, volgens de
nevensgaende ordonnantie ende
quitantie, de voors: xic xxv L 

De vier en dertigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaen: 
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Jan Huijben 
Jan Seven  , de roede voor vijff 
en veertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van elff hondert
vijff en twintich ponden, te xl 
grooten 't pondt, die op den sesden 

[44v]
#seven

julij xvic negen en t zeventich 
is gepresenteert, opgenomen 
ende betaelt, volgens ordonn: 
ende quitantie, de voorschreve
somme van xic xxv L 

De vijff en dertigste bestedinge 
dijcx ter keure, als de voorgaen: 
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Pieter Lambert 
Hendricxse  , de roede voor vijff 
en veertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van elff hondt

vijff en twintich ponden, te xl 
grooten 't pondt, die op den 1en julij 

 [45r]
#hendrikse

xvic negen en t zeventich is 
gepresenteert, opgenomen, ende 
betaelt, dus bij ordonnantie
ende quitantie de voorschreve somme 
van xic xxv L 

De ses en dertigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaende
lanck vier en twintich roeden, 
aengenomen bij Marinus
Cornelis   van Oosterhoudt  , 
de roede voor vijff en veertich 
ponden, bedragende over de 

[45v]
#van-oosterhout



voorschreve vier en twintich roeden 
de somme van thien hondert
en tachtich ponden te xl grooten 

't pondt, die op den eersten julij 
xvic negen en t zeventich, is 
gepresenteert, opgenomen, ende 
betaelt, volgens ordonnantie
ende quitantie, de voors: somme 
van xc Lxxx L 

De seven en dertigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaen:
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Steven Peetersen  
van Raemsdonck  , de roede 
voor veertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van thien 
hondert ponden, te xl grooten 

[46r]
#van-raamsdonk

't pondt, die op den vijftienden 
julij xvic negen en t zeventich 
is gepresenteert, opgenomen 
ende betaelt, volgens ordonn:
ende quitantie, dus de voors: 
somme van xc L 

De achten dertigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaen:
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Steven Peetersen  
van Raemsdonck  , de roede voor 
veertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van thien 
hondert ponden, te xl grooten 

[46v]
#van-raamsdonk

't pondt, die op den vijffden julij 
1679 is gepresenteert, opgenomen 
ende betaelt, dus hier bij 
ordonnantie, ende quitantie, 
de voorschreve somme van xc L 

De negen en dertigste bestedinge 
dijcx, ter keure als de voorgaen:
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Andries Joris
Oome  , de roede voor vijff en
veertich ponden thien
schellingen, bedragende over 
de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van elff hondert 
seven en dertich ponden tien schell:

 [47r]
#oem



te xl grooten 't pondt, die op den 
dertigsten junij xvic negen en
t zeventich is gepresenteert
opgenomen, ende betaelt
volgens ordonnantie, ende quitan: 
dus de voors: xic xxxvii L x Sch

De veertigste bestedinge dijcx 
ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Andries Joris Oome  
de roede voor vijff en veertich 
ponden, thien schellingen, be-
dragende over de voors: vijff 
en twintich roeden, de somme van 
elff hondert seven en dertich 

 [47v]
#oem

ponden tien schellingen, te xl grooten 
't pondt, die op den sesden julij 
xvic negen en t zeventich, is 
gepresenteert, opgenomen ende 
betaelt, als bij ordonnantie ende 
quitantie, de voors: xic xxxvii L x Sch

De een en veertigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaen:
lanck 25 roeden, aengenomen bij 
Baltus Jans Verhoeven   de roede 
voor 40 ponden, bedragende over 
de voors: vijff en twintich roeden, 
de somme van thien hondert ponden 
te xl grooten 't pondt, die op den 
vier en twintigsten junij xvic 

[48r]
#verhoeven

negen en t zeventich is gepresent, 
opgenomen, ende betaelt, volgens
ordonnantie, ende quitantie de 
voors: somme van xc L

De twee en veertigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Peeter Corsten 
de Haen   de roede voor acht en
dertich ponden, bedragende over 
de vijff en twintich roeden de somme 
van 950 ponden, te xl grooten 
't pont, die op den dertigsten 
junij xvic negen en t zeventich, 

 [48v]
#de-haan

is gepresenteert, opgenomen 
ende betaelt, dus hier bij
ordonnantie, ende quitantie de 
voorschreve ixc L L

 [49r]
#pasman



De drie en veertigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaen:
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Adriaen Jans 
Pasman  , de roede voor acht en
dertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van negen
hondert en vijftich ponden te xl 
grooten 't pondt, die op den dertig-
sten junij xvic negen en 
seventich, is gepresenteert, 

opgenomen, ende betaelt 
volgens ordonnantie, ende 
quitantie, dus hier de voors:
somme van ixc L L

De vier en veertigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaen:
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Adriaen Jans 
Pasman   de roede voor acht en
dertich ponden, bedragende 
over de vijff en twintich roeden 
de somme van 950 ponden, te xl 
grooten 't pondt, die op den drie en
twintigsten junij xvic negen 
en t seventich, is gepresenteert

[49v]
#pasman

opgenomen ende betaelt, dus 
bij ordonnantie, ende quitantie 
de voors: somme van ixc L L

De vijff en veertigste bestedinge 
dijcx ter keure, als de voorgaen:
lanck vijff, en dertich roeden 
aengenomen bij Hendrick Roelen 
Luijcken  , de roede voor acht 
en veertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en dertich 
roeden, de somme van sestien
hondert tachtich ponden, te xl 
grooten 't pondt, die op den vier-
en twintigsten junij xvic negen 

 [50r]
#luijcken

en t seventich, is gepresenteert
opgenomen ende betaelt, volgens 
ordonnantie, ende quitantie dus
hier de voors:  xvic Lxxx L

De ses en veertigste bestedinge 

 [50v]
#clements



dijcx, ter keure als de voorgaen:
lanck, vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Peter Gerritse
Clements  , de roede voor acht 
en dertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van negen
hondert vijftich ponden, te xl 
grooten 't pondt, die op den vier
en twintigsten junij xvic  

negen en t seventich, is gepresent

opgenomen, ende betaelt, dus 
volgens ordonnantie, ende quitan-
tie de voors: somme van ixc L L

De seven en veertigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Goossen
Huijberts Cuijlen  , de roede voor 
acht en dertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van negen
hondert vijftich ponden  te veertich 
grooten 't pondt, die op den 

[51r]
#cuijlen

veertienden julij xvic negen en 
t seventich is gepresenteert, 
opgenomen, ende betaelt, 
volgens ordonnantie, ende quitan:
dus de voors: somme van ixc L L

De acht en veertigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Peter Laurens  
van Loon  , de roede voor een 
en dertich ponden, bedragende
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van seven
hondert vijf en t zeventich,

[51v]
#van-loon

ponden te xl grooten 't pondt, 
die op den acht en twintigsten 
junij xvic negen en t zeventich 
is gepresenteert, opgenomen ende 
betaelt, als bij ordonnantie ende 
quitantie, dus de voors: viic Lxxv L

De negen en veertigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voor-
gaende lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Hendrick Corsten  

 [52r]
#van-sprang



van Sprangh  , de roede voor acht 
en twintich ponden, bedragende
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van seven

hondert ponden, te xl grooten 
't pondt, die op den 6en julij 1679 is 
gepresenteert, opgenomen ende 
betaelt, dus volgens ordonnantie, ende 
quitantie de voors: somme van viic L

De vijftigste bestedinge dijcx 
ter keure als de voorgaende 
lanck acht en twintich roeden, 
aengenomen bij Pieter
Lauwerens   van Loon  , de roede 
voor acht en twintich ponden 
bedragende over de voorschreve
acht en twintich roeden de 

[52v]
#van-loon

somme van seven hondert acht
en t negentich ponden, te xl 
grooten 't pondt, die op den 1en julij 
xvic negen en t zeventich, is 
gepresenteert, opgenomen, ende betaelt
volgens ordonnantie, ende quitan-
tie, dus de voors: viic xcviii L

De een en vijftigste bestedinge dijcx 
ter keure als de voorgaende 
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Thomas Cornelisse  
van Oosterhout  , de roede voor 
seven en twintich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich roeden 

[53v]
#van-oosterhout

de somme van ses hondert vijff
en t zeventich ponden, te xl 
grooten 't pont, die op den negen en
twintigsten junij xvic negen 
en t zeventich is gepresenteert, 
opgenomen, ende betaelt, dus
bij ordonnantie, ende quitantie 
de voors: viic Lxxv L

De twee en vijftigste bestedinge 
dijcx, ter keure als de voorgaen:
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Pieter Gerritse  
van Oosterhoudt  , de roede voor 
acht en twintich ponden, thien schell:
bedragende over de voors: vijff 

[53v]
#van-oosterhout

en twintich roeden, met het
waernemen van de laveijkoff61

 [54r]



tsamen, de somme van seven
hondert veertich ponden vijff
schellingen te xl grooten 
't pondt, die op den drie en
twintigsten junij xvic negen 
en t zeventich is gepresenteert 
opgenomen, ende betaelt
volgens ordonnantie, ende 
quitantie, dus de voors: somme
van  viic xL L

De drie en vijftigste bestedinge 
dijcx, ter keure als de voorgaen:
lanck vijff en twintich roeden, 

aengenomen bij Dirck Janse
van der Wier  , de roede voor 
ses en twintich ponden vijff schell:
bedragende over de voorschreve 
vijff en twintich roeden de 
somme van ses hondert ses en
vijftich ponden, vijff schellingen 
te xl grooten 't pondt, die op den 
negen en twintigsten junij 1679
is gepresenteert opgenomen 
ende betaelt, dus bij ordonnantie
ende quitantie de voors: vic Lvi L

De vier en vijftigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaen:
lanck vijff en twintich roeden

[54v]
#van-der-wier

aengenomen bij Pieter Goossens  
van de Made  , de roede voor 
ses en twintich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van ses hondert 
vijftich ponden te xl grooten 
't pont, is op den seven en twin-
tigsten junij xvic negen en
t zeventich gepresenteert, 
opgenomen, ende betaelt dus 
bij ordonnantie ende quitantie, de 
voors: somme van  vic L L

De vijff en vijftigste bestedinge 
dijcx, ter keure als de voorgaen:
lanck vijff en twintich roeden, 

 [55r]
#van-de-made

aengenomen bij Claes Cornelis
Daniels  , de roede voor ses en 
twintich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 

[55v]
#daniels
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roeden, de somme van ses hondert 
en vijftich ponden te xl grooten 
't pondt, die op den seventienden
junij xvic negen en t zeventich 
is gepresenteert, opgenomen, ende 
betaelt, volgens ordonnantie ende 
quitantie, dus de voors:  vic L L

De ses en vijftigste bestedinge 
dijcx ter keure als de voorgaen:
lanck vijff en twintich roeden 

aengenomen bij Wouter Ariense
Teulingh  , de roede voor een en 
dertich ponden, thien schellingen
bedragende over de voors: vijff 
en twintich roeden, met het 
premium, de somme van seven
hondert seven en t negentich 
ponden, thien schellingen te xl 
grooten 't pondt, die op den vijff-
en twintigsten meij xvic negen 
en t zeventich is gepresenteert, 
opgenomen, ende betaelt, als
bij ordonnantie, ende quitantie, 
dus hier de voors:  viic xcvii L

De seven en vijftigste bestedinge dijcx 

 [56r]
#teuling

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Jan Cornelis
Thomas   van Oosterhout   
de roede voor twee en veertich 
ponden, bedragende over de 
voors: vijff en twintich roeden
de somme van thien hondert 
en vijftich ponden te xl grooten 
't pondt, die op den negenden
junij xvic negen en t zeventich 
is gepresenteert, opgenomen, ende 
betaelt, volgens ordonnantie, ende 
quitantie, dus de voors:  xc L L

De acht en vijftigste bestedinge dijcx

[56v]
#van-oosterhout

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Wouter Ariense
Teulingh  , de roede voor een 
en dertich ponden, thien schell: 
bedragende over de voors: vijff 
en twintich roeden, de somme 
van seven hondert seven en 

 [57r]
#teuling



tachtigh ponden, thien schell: 
te xl grooten 't pondt, die op den 
twee en twintigsten julij 1679 
is gepresenteert, opgenomen ende 
betaelt, als bij ordonnantie, ende 
quitantie, dus de voors:  viic Lxxxvii L x Sch

De negen en vijftigste bestedinge dijcx 

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Jan Cornelis
Thomasse   de roede voor twee 
en veertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van thien 
hondert vijftigh ponden, die op 
den sevenden augustii xvic negen
en t zeventich, gepresenteert 
opgenomen, ende betaelt, volgens 
ordonnantie, ende quitantie, dus 
de voors: somme van  xc L L

De sestigste bestedinge dijcx 

 [57v]
#thomasse

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Gijsbert Ariense
van der Meijde  , de roede voor 
vier en veertich ponden, bedra-
gende, over de voors: vijff- 
en twintich roeden, de somme 
van elff hondert ponden, te 
xl grooten 't pondt, die op den 
een en twintigsten augustii xvic 
negen en t zeventich, is gepresen-
teert, opgenomen, ende betaelt, 
als bij ordonnantie ende quitantie 
dus de voors:   xic L

De een en t zestigste bestedinge dijcx 

 [58r]
#van-der-meijde

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Gijsbert Ariensse
van der Meijde   de roede voor 
vijff en veertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van elff hondt 
vijff en twintich ponden, te xl 
grooten 't pondt, die op den negen-
tienden augustii xvic negen en 
t zeventich, is gepresenteert, 
opgenomen, ende betaelt, volgens

 [58v]
#van-der-meijde



ordonnantie, ende quitantie, dus 
de voors:   xic xxv L

De twee en t zestigste bestedinge dijcx

ter keure als de voorgaende
lanck drie en twintich roeden, 
aengenomen bij Stoffel Bastiaense
de Seeuw  , de roede voor ses en
veertich ponden, bedragende 
over de voors: drie en twintich 
roeden, de somme van thien 
hondert acht en vijftich ponden 
te xl  grooten 't pont, die op 
den sevenden augustii xvic negen 
en t zeventich, is gepresenteert, 
opgenomen, ende betaelt, als
bij ordonnantie, ende quitantie, 
dus de voors:   xc Lviii L

De drie en t zestigste bestedinge dijcx 

 [59r]
#de-seeuw

ter keure als de voorgaende
lanck twee en twintich roeden, 
aengenomen bij Hendrick Lensse
van de Dussen   de roede voor 
drie en veertich ponden, bedragende 
over de voors: twee en twintich 
roeden, de somme van negen 
hondert ses en veertich ponden 
te xl  grooten 't pont, die op den 
veertienden augustii xvic negen 
en t zeventich, is gepresenteert 
opgenomen, ende betaelt, volgens
ordonnantie, ende quitantie, dus 
de voors:   ixc xLvi L

De vier en t sestigste bestedinge dijcx 

 [59v]
#lense

ter keure als de voorgaende
lanck drie en twintich roeden 
aengenomen bij Thomas Pieterse
Schalken van Loon  , de roede 
voor twee en veertich ponden 
bedragende over de voorschreve 
drie en twintich roeden, de 
somme van negen hondert ses 
en t zestich ponden te xl  grooten 
't pont, die op den derden augustii 
xvic negen en t zeventich is 
gepresenteert, opgenomen, ende 
betaelt, daeromme alhier bij
ordonnantie, ende quitantie de voors: ixc xLvi L

 [60r]
#van-loon



De vijff en t zestigste bestedinge dijcx 

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Gerrit Pieterse
Doormael  , de roede voor vier 
en veertich ponden, bedragende 
over de voorschreve vijff en twintich 
roeden, de somme van elffhondt 
ponden, te xl  grooten 't pondt, die 
op den derden augusti xvic negen 
en t zeventich is gepresenteert 
opgenomen, ende betaelt, volgens
ordonnantie, ende quitantie,
dus hier de voors:  xic xLvi L

De ses en t sestigste bestedinge dijcx 

[60v]
#dormael

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Leendert Daniels
Prins   de roede voor veertich 
ponden, bedragende over de 
voors: vijff en twintich roeden 
de somme van thien hondert 
ponden, te xl  grooten 't pont, die 
op den tweeden augustii xvic 
negen en t zeventich is gepre-
senteert, opgenomen, ende 
betaelt, dus bij ordonnantie 
ende quitantie de voorschreve
somme van  xc L

De seven en t zestigste bestedinge dijcx 

 [61r]
#prins

ter keure als de voorgaende
lanck ses en dertich roeden, 
aengenomen bij Pieter Jacobse
Harloijs  , Jan Pieterse Beeckman  
ende Matthijs Peeterse  , de roede 
voor vier en t zeventich ponden 
bedragende over de voors: ses en 
dertich roeden, de somme van 
2664 ponden, te xl  grooten 
't pondt, die op den een en twintich-
sten augustii, xvic negen en t 
zeventich is gepresenteert, opgenomen 
ende betaelt volgens ordonnantie 
ende quitantie, dus d' voors':  iim vic Lxiiii L

De acht en t sestigste bestedinge dijcx 

[61v]
#harloijs
#beekman
#peeterse

ter keure als de voorgaende
lanck vijf en twintich roeden, 

[62r]
#de-groot



aengenomen bij Jacob Corsten
de Groot  , de roede voor vier 
en veertich ponden, bedragende 
over d voors: vijff en twintich
 roeden, de somme van elffhondt 
ponden, te xl  grooten 't pondt, 
die op den ses en twintichsten 
augusti xvic negen en t zeventich 
is gepresenteert, opgenomen, ende 
betaelt, als blijckt bij ordonn: 
ende quitantie, dus de voors':  xic L

De negen en t zestigste bestedinge dijcx 

ter keure als de voorgaende
lanck vijf en twintich roeden, 
aengenomen bij Jan Jacobse   van
Oosterhoudt  , de roede voor vier 
en veertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich
roeden, de somme van elffhondert
ponden, te xl  grooten 't pondt, 
die op den twaelffden augustii 
xvic negen en t zeventich, is 
gepresenteert, opgenomen, ende 
betaelt, volgens ordonnantie
ende quitantie, dus de voors':  xic L

De t zeventigste bestedinge dijcx 

[62v]
#van-oosterhout

ter keure als de voorgaende
lanck vijf en twintich roeden, 
aengenomen bij Christiaen Janse
van Schijven  , de roede voor 
vier en veertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich
roeden, de somme van elffhondert
ponden, te xl  grooten 't pondt, die 
op den twaelffden septembri xvic 
negen en t zeventich, is gepre-
senteert, opgenomen, ende betaelt 
als bij ordonnantie ende quitantie 
dus de voors':  xic L

De een en t zeventigste bestedinge dijcx

 [63r]
#van-schijven

ter keure als de voorgaende
lanck vijf en twintich roeden 
aengenomen bij Jan Corstiaense  
van Wasbeeck  , alias Dubbelduijm  
de roede voor een en veertich pon-
den, bedragende over de voors: 
vijff en twintich roeden, de somme 
van 1025 ponden, te xl grooten 

[63v]
#van-wasbeeck
#dubbelduijm



't pondt, die op den veertienden 
junij 1679 is gepresenteert, 
opgenomen, ende betaelt 
volgens ordonnantie ende quitan: 
dus de voors:  xc xxv L

De twee en t zeventigste bestedinge dijcx

ter keure als de voorgaende
lanck vijf en twintich roeden 
aengenomen bij Pieter van
S  te   Maertens  -dijck, de roede
voor drie en veertich ponden 
bedragende over de voors: 
vijff en twintich roeden, de somme 
van thien hondert vijff en
t zeventich ponden, te xl grooten 
't pondt, die op den 4en augustij 
1679 is gepresenteert, opgenomen 
ende betaelt  bij ordonnantie ende 
quitantie, dus de voors: xc Lxxv L

De drie en t zeventigste bestedinge dijcx

[64r]
#st-maertensdijck

ter keure als de voorgaende
lanck vijf en twintich roeden 
aengenomen bij Rochus Roeloffse   
van Hardinxvelt  , de roede voor 
ses en dertich ponden bedra-
gende over de voors: vijff en 
twintich ponden te xl grooten 
't pondt, die op den negentienden 
augustij xvic negen en t seventich 
is gepresenteert, opgenomen, ende 
betaelt volgens ordonnantie 
ende quitantie, daeromme alhier
de voorschreve ixc L

De vier en t zeventigste bestedinge dijcx 

 [64v]
#van-hardinksvelt

ter keure als de voorgaende
lanck vijf en twintich roeden, 
aengenomen bij Pieter Jansse
Goudriaen  , de roede voor ses en 
dertich ponden, bedragende 
over de voorschreve vijff en 
twintich roeden, de somme
van negen hondert ponden, 
te veertich grooten 't pondt, die 
op den achtsten julij xvic negen 
en tseventich is gepresenteert 
opgenomen, ende betaelt 
blijckende bij ordonnantie, ende 
quitantie, dus hier de voorschreve

 [65r]
#goudriaen



somme van  ixc L

De vijff en t zeventigste bestedinge dijcx

ter keure als de voorgaende
lanck vijf en twintich roeden, 
aengenomen bij Lambert Pieterse
Vos   de roede voor veertich 
ponden, bedragende over de voors:
vijff en twintich roeden, de 
somme van thien hondert ponden 
te xl grooten 't pondt, die op den 
vijftienden julij xvic negen 
en t seventich is gepresenteert, 
opgenomen, ende betaelt 
volgens ordonnantie, ende 
quitantie, daeromme alhier,
de voors:  xc L

De ses en t zeventigste bestedinge dijcx 

[65v]
#vos

ter keure als de voorgaende
lanck acht en twintich roeden, 
aengenomen bij Cornelis Cornelisse
Quatael  , de roede voor seven 
ende dertich ponden, bedragende 
over de voorschreve acht 
en twintich roeden, de somme 
van thien hondert ses en
dertich ponden, te veertich 
grooten 't pondt, die op den vijff-
tienden julij xvic negen en t zeven-
tich is gepresenteert, opgenomen, 
ende betaelt, als bij or-
donnantie, ende quitantie, de
voorschreve  xc xxxvi L

De seven en t zeventigste bestedinge dijcx 

[66r]
#quatael

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Cornelis Cornelisse
Goossens  , de roede voor 
vier en veertich ponden, bedragende
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van elff 
hondert ponden, te veertich 
grooten 't pondt, die op den ach-
sten julij xvic negen en t zeven-
tich is gepresenteert, opgenomen, 
ende betaelt, volgens ordon-
nantie, ende quitantie, dus de
voorschreve  xic L

 [66v]
#goossens



De acht en t seventigste bestedinge dijcx 

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden, 
aengenomen bij Gijsbert Crijnen
Craij  , de roede voor vier en 
veertich ponden, bedragende
over de voorschreve vijff en 
twintich roeden, de somme van 
elff hondert ponden te veertich 
grooten 't pondt, die op den 
negentienden augustii xvic 
negen en t zeventich is gepresen-
teert, opgenomen, ende betaelt, 
bij ordonnantie, ende quitantie 
dus de voors:  xic L

De negen en t zeventigste bestedinge dijcx 

[67r]
#craeij

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en dertich roeden, 
aengenomen bij Teunis Andriesse  
van Alblasserdam  , de roede 
voor ses en 't zestich ponden, 
bedragende over de voorschreve 
vijff en dertich roeden, de somme 
van twee duijsent drie hondert 
tien ponden, te veertich grooten 
't pont, die op den twaelffden 
september, xvic negen en t zeventich 
is gepresenteert, opgenomen, ende 
betaelt, volgens ordonnantie, ende 
quitantie dus de voors:  iim iiic x L

De tachtigste bestedinge dijcx 

 [67v]
#van-alblasserdam

ter keure als de voorgaende
lanck dertich roeden aengenomen 
bij Cornelis Ariensse van der Stelt  , 
de roede voor vier en 't zestich 
ponden, bedragende over de 
voorschreve dertich roeden 
de somme van negentien 
hondert en twintich ponden 
te veertich grooten 't pondt, 
die op den twintigsten julij 
xvic negen en t zeventich 
is gepresenteert, opgenomen 
ende betaelt, als bij ordonnantie 
ende quitantie dus de voors:  xixc xx L

De een en tachtigste bestedinge dijcx 

 [68r]
#van-der-stelt

ter keure als de voorgaende [68v]



lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Jan Hendricxse
Breevoet  , de roede voor 
veertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van thien 
hondert ponden te veertich 
grooten 't pondt, die op den ses-
en twintigsten julij xvic negen 
en t zeventich, is gepresenteert, 
opgenomen, ende betaelt, volgens
ordonnantie , ende quitantie dus 
de voors:  xc L

De twee en tachtigste bestedinge dijcx 

#breevoet

ter keure als de voorgaende
lanck vier en twintich roeden 
aengenomen bij Gerrit Heijligers  
de roede voor negen en dertich 
ponden, bedragende over de 
voorschreve vier en twintich 
roeden, de somme van negen 
hondert ses en dertich ponden 
te veertich grooten 't pondt, 
die op den seventienden julij 
xvic negen en t zeventich 
is gepresenteert, opgenomen, ende 
betaelt, volgens ordonnantie, ende 
quitantie dus de voorsr: ixc xxxvi L

De drie en tachtigste bestedinge dijcx 

 [69r]
#heijligers

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Pieter Denisse
de Haen  , de roede voor negen 
en dertich ponden, bedragende 
over de voorschreve vijff en twintich 
roeden, de somme van negen 
hondert vijff en t zeventich 
ponden te veertich grooten 't pondt, 
die op den veertienden julij xvic 
negen en t zeventich is gepresenteert 
opgenomen, ende betaelt, als
bij ordonnantie, ende quitantie dus 
de voorschreve: ixc Lxxv L

De vier en tachtigste bestedinge dijcx 

 [69v]
#de-haan

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Arijaen Roelhuijben  
van Oosterhout  , de roede voor 

[70r]
#van-oosterhout



veertich ponden, bedragende 
over de voorschreve vijff en twintich 
roeden, de somme van thien 
hondert ponden te veertich 
grooten 't pondt, die op den ach-
sten julij xvic negen en t 
zeventich is gepresenteert, 
opgenomen, ende betaelt, 
volgens ordonnantie ende quitantie 
dus de voors: xc L

De vijff en tachtigste bestedinge dijcx 

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Adriaen Roel-
huijben   van Oosterhout  , de roede 
voor veertich ponden 
bedragende over de voors: vijff 
en twintich roeden de somme 
van thien hondert ponden 
te veertich grooten 't pondt 
die op den vijffden julij 1679 
is gepresenteert, opgenomen, ende 
betaelt, volgens ordonnantie, ende 
quitantie, dus de voors: xc L

De ses en tachtigste bestedinge dijcx 

[70v]
#van-oosterhout

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Thomas Aerts
Blom   van Capel  , de roede voor 
acht en dertich ponden, bedragende 
over de voors: vijff en twintich 
roeden, de somme van negen 
hondert vijftich ponden 
te veertich grooten 't pondt, 
die op den vierden augustij xvic 
negen en t zeventich is gepresenteert 
opgenomen, ende betaelt, als bij 
ordonn: ende quit: dus de voors: ixc L L

De seven en tachtigste bestedinge dijcx 

 [71r]
#blom

ter keure als de voorgaende
lanck vijff en twintich roeden 
aengenomen bij Jan Pieterse Schaep  
de roede voor acht en dertich 
ponden, bedragende over de voors: 
vijff en twintich roeden, de 
somme van negen hondert vijftich 
ponden, te xl grooten 't pondt 
die op den vijffden julij xvic negen 

 [71v]
#schaep



en t zeventich is gepresenteert 
opgenomen, ende betaelt, 
volgens ordonnantie, ende quitan: 
dus de voors: ixc L L

De acht en tachtigste bestedinge dijcx 

ter keure als de voorgaende lanck 
twee en dertich roeden, aengenomen bij 
Cornelis Willems Kuijper  , de roede 
voor 50 ponden, bedragende over de 
voors: 32 roeden de somme van 
1600 ponden, te xl grooten 't pondt, 
die op den xiiiien julij 1679 gepresenteert 
opgenomen, ende betaelt als bij ordonn: 
ende quitantie, dus de voors: xvic L L

De negen en tachtigste bestedinge dijcx 
ter keure als de voorgaende lanck 28
roeden, aengenomen bij Cornelis Cornelisse
van der Wijc  , de roede voor 42 ponden, 
bedragende over de voors: 28 roeden de somme 
van 1176 ponden, die op den ven julij 1679 
is gepresenteert, opgenomen, ende betaelt 
bij ordonn: ende quitantie, dus de voors: xic Lxxvi L

 [72r]
#kuijper
#van-der-wijc

De t negentigste, zijnde de laetste
bestedinge dijcx, ter keure als 
de voorgaende, lanck drie en dertich
roeden, aengenomen bij Peter Jansse
Wagemaecker  , de roede voor 
ses en veertich ponden, bedragende 
over de voors: drie en dertich roeden 
de somme van vijftien hondert achtien
ponden, te xl grooten 't pondt, die 
op den xxiien julij xvic negen en
t zeventich is gepresenteert 
opgenomen, ende betaelt volgens
ordonnantie ende quitantie, dus 
de voorschreve xvc xviii L

iii a Somma van het maecken van den
nieuwen dijck,

Lxxxvm cxciii L v Sch

[72v]
#van-der-wijc

Anderen uutgeeff van
tmaecken van eenige achter-
caden, haegh-caden, ende anders

Betaelt aen Hendrick

[73r]
#dingemans



Dingemans  , de somme van
twee hondert ponden acht
schellingen te xl grooten
't pondt, over ende in voldoeninge
van het graven van eenen
dubbelen sloot, tot maeckinge
van de achtercade, van acht
voeten wijdt, vier voeten diep
in den bodem, ende drie voeten diep
aen de t zestigste bestedinge
t verhoogen van den selve

Bij bestedingen
ordonnantien vande
gecommitteerdens
ende quitantien 
slaende
op dese, ende aenge-
haelde posten

als mede t verhoogen van de
cade van de een en t sestigste
bestedinge, beijde ter hoogte
van vier ende een halve voet
boven het meij-velt, ende
op drie voeten cruijns, tmaecken
van de haven, genaempt het
Geubel-gadt, mitsgaders
over seven toegemaeckts slooten
ende gaten, dewelcke zijn
besteedt op den dertienden
ende negen- en twintigsten
april sestien hondert, negen
ent zeventich, als blijckt
bij specificatie, ordon-
nantie, ende quitantie,
daeromme alhier de voorschreve
somme van iic L viii Sch

[73v]

Betaelt aen Pieter van
Dinteren  , de somme van ses
en vijftich ponden twee schell:
te xl grooten 't pondt, over 
het graven van een dubbelen 
sloot, tot maeckinge van de 
achtercade van de een en t zestig-
ste bestedinge, ter wijtte, breette
in den bodem, ende diepte als
voren, ende de aerde tegens
den anderen op te werpen, de
roede om twee ponden, vier
schellingen, bij hem aengenomen
op den dertienden april xvic

negen en t zeventich, bedragende
over xxv½ roeden volgens
specificatie, ordonnantie 
ende quitantie de voorschreve
somme van Lvi L ii Sch

[74r]
#van-dinteren

Betaelt aen Hendrick Thomasse, 
de somme van een hondert acht
ponden, vijff schellingen ses 

[74v]
#hendrik-thomas



denier, te veertich grooten 
't pondt, over ende in voldoeninge
van het maecken, ende verhoogen
van de achtercade, leggende langs
ende achter de twee, ende drie
en t zestigste bestedinge te
samen ter lengte van dertich
roeden ses voeten, te weten
over het maecken van de slooten
twee ponden, drie schellingen
de roede, ende over t verhoogen
van de voorschreve achtercade
acht en twintich schellingen,
de roede, tsamen maeckende
volgens ordonnantie, ende 
quitantie de voors: somme van cviii L v Sch vi D

Betaelt aen Jacob Pieters  
van Waspick  , de somme van 
drie en t zeventich ponden twaelff
schellingen, te xl grooten 't pondt 
over t verhoogen van de 
achtercade van de vier en
t zestigste bestedinge
op vijff voeten hoog, achtien
voeten aenleggens, ende drie
voeten cruijns bij hem aenge-
nomen om twee ponden acht
schellingen, de roede, bedragende
over vier en twintich roeden,
de somme van zeven en vijftich
ponden, twaelff schellingen, ende
over sestien dachgelden, aen de 
achter-cade, van de vier en
t zestigste, ende vijff en t zestigste
bestedinge verdient, de somme 

[75r]
#van-wasbeeck

van sestien ponden, maeckende
tsamen, volgens specificatie
ordonnantie, ende quitantie
de voors: somme van Lxxiii L xii Sch

Betaelt aen Willem Joppe  ,
de somme van een hondert seven
ponden, acht schellingen, ses 
denier te xl grooten, 't pondt, als
een hondert vier ponden, vijff
schell: ses denier, in voldoeninge
van het maecken, van eenen dubbel-
den sloot, van acht voeten wijdt, vier
voeten in den bodem, ende drie

 [75v]
#joppen

voeten diep, d'aerde tegens
den anderen op te werpen, tot
maeckinge van de achtercade

 [76r]
#soldaet



van de vier en t zestigste, ende Lxve

bestedinge, ter lengte van
acht en veertich roeden, ses
voeten, tot ii L, iii Sch, de roede
ende iii L iii Sch, over eenig
buijtewerck, tsamen volgens
ordonnantie, ende quitantie
de voorschreve somme 
van cvii L viii Sch vi D

Betaelt aen Arien Hendricxsse
Soldaet  , de somme van twee

hondert vier en t zestich
ponden, vijff schellingen te xl
grooten, t pont, soo over het
maecken van den dubbelden
sloot, tot maeckinge van de
achtercade, van de Lxvie bestedinge
het verhoogen van de selve noch
over het maecken ende verhoogen
van de achtercade van de Lxve

bestedinge, ende tmaecken van de
achtercade, van de Lxviiie bestedinge
tsamen volgens specificatie, ordonn:
ende quitantie d' coors: iic lxiii L v Sch

Betaelt aen Cornelis Wessele

[76v]
#wessel

de somme van een hondert vier
en veertich ponden, ses schell:
ses denier, te xl grooten tpont
over t verhoogen van de achtercade
van de Lxixe bestedinge
t verhoogen van de achtercade
van de t zeventigste bestedinge
Mitsgaders over t verhoogen
van de achtercade, van de
acht en t zestigste bestedinge
alles volgens de nevenstaende
specificatie, ordonnantie, ende
quitantie, dus hier de voors: cxLiiii L vi Sch vi D

Betaelt aen Willem Cornelisse

[77r]

Leechganger  , de somme van een
en t zestich ponden, twee schell:
te xl groote tpondt, over ende
in voldoeninge van het graven
van eenen dubbelden sloot, de
aerde tegens den anderen op te 
werpen, tot maeckinge van de
achtercade van de Lxixe bestedinge
ter lengte van ses en twintich roe:

[77v]
#leegganger



de roede tot twee ponden, seven
schellingen, bedragende, volgens
ordonnantie, ende quitantie, de
voors: somme van Lxi L ii Sch

Betaelt aen Hendrick Cornelisse

van Loon  , de somme van twee
en t zestich ponden, thien schell:
te xl grooten tpondt, over
het maecken van eenen
dubbelden sloot, de aerde tegens 
den anderen op te werpen, tot
maeckinge van de achtercade
a twee ponden thien schell:
de roede, bedragende over vijff
en twintich roeden, volgens
ordon: en quit: de voors: somme van Lxii L x Sch

Betaelt aen Jan Corstiaens   van
Waspick  , alias Dubbelduijm  
de somme van seven en t negentich

[78r]
#van-loon
#van-wasbeeck
#dubbelduijm

ponden acht schellingen, te xl
grooten tpondt, over ende in
voldoeninge van het graven
van een dubbelden sloot, tot
maeckinge van de achtercade
van de Lxxiie bestedinge
t verhoogen van de selve, ende
over een foije62, voor eenich buijte-
werck gemaeckt te hebben
tsamen, volgens de nevensgaende
specificatie, ordonnantie, ende quit:
de voors: somme van xcvii L viii Sch

Betaelt aen Cornelis Cornelis
Goossens  , ende Cornelis Catael

[78v]
#goossens
#catael

de somme van acht en tachtich
ponden, vier schellingen te xl
grooten tpondt, over, ende in voldoe-
ninge van het maecken van de 
achtercade, achter de Lxxve be-
stedinge, ter lengte van 28
roeden, de roede voor drie ponden,
drie schellingen, bedragende
over de voors: acht en twintich
roeden, volgens ordonnantie, ende
quitantie, de voors: somme van Lxxxviii L iiii Sch

Betaelt aen Jan Pieters de

 [79r]
#de-bruijn

62 fooi



Bruijn  , cum suis, de somme van
xLiiii ponden, te xl grooten tpont,

voor dat den xxven ende xxvien

april, xvic negen en t zeventich
hebben gewerckt, aen de haegcade
gelegen tusschen de xxxiiie ende xxxiiiie

bestedinge, beginnende van den
binnen thee63, van den dijck, ende
streckende tot de cade, van d' Hr

Claijpool, daeromme alhier,
volgens specificatie, ordonnantie
ende quitantie, de voorschreve
somme van xLiiii L

Betaelt aen den aennemer
van de xlie bestedinge, cum suis
de somme van seven en vijftich

[79v]
#claijpole
#verhoeven

ponden thien schellingen te
xl grooten tpondt, voor dat op
den xxen ende xxien april xvic negen
en t zeventich aen de haegcade,
hebben gewerckt, leggende
tusschen de xLe ende xLie bestedinge
ter lengte van vijff en t zestich
roeden, te weten van achtercade
tot den binnen thee, van den dijck,
xxviii roeden, ende van den voors: thee
tot aen de cade van d' Hr Claijopole
xxxvii roeden, daeromme alhier
bij specificatie, ordonnantie, ende
qutantie, de voors: Lvii L x Sch

Betaelt aen den aennemer,

[80r]
#claijpole

van de Lie bestedinge, cum suis
de somme van een en twintich
ponden, te xl grooten tpondt,
voor dat op den xven junij xvic

negen en t zeventich, aen de haegcade
hebben gewerckt, leggende in de
Lxe bestedinge, daer om, alhier
volgens specificatie, ordonnantie
ende quitantie, de voorschreve
somme van xci L

Betaelt aen den aennemer,
van de Lxxie bestedinge, cum suis
de somme van een hondert drie en
veertich ponden, te xl grooten 

 [80v]
#van-oosterhout
#van-wasbeeck
#dubbelduijm

tpondt, voor dat op den xxiiiien april [81r]
#craeij

63 Thee?



xvic negen en t zeventich, aen 
haegcade hebben gewerckt, leggende 
in de Lxxie bestedinge, alles
volgens nevenstaende specifica-
tie, ordonnantie ende quitantie, 
daeromme alhier de voorschreve
somme van cxLiii L

Betaelt aen Gijsbert Crijnen
Craij  , de somme van ses
hondert negen en dertich ponden,
vijftien schell: te xl grooten t pont,
over ende in voldoening van het vletten64

van een haegcade, aen wederzijden,

de Gantel, van achtien
voeten, aen leggens, vier
voeten, cruijns, van binnen ses
ende van buijten, acht voeten,
druijpens, hooch vijff voeten,
boven t gemeene meij-velt
te maecken, van den buijten thee
van den dijck, tot aen de achter
cade, lanck 551/2 roeden, de
roede tot ses ponden, noch
over t maecken van den
haagkade, aen wedersijde, de
Emmickhovense uijtwateringe
lanck seven en veertich, en een
halve roede, tot vijff
ponden, veertien schellingen de
roede, ende over eenige daghgelden
vletten, van aerde, ende anders
volgens de bijgaende specifica-
tie, ordonnantie, ende

[81v]

quitantie daeromme alhier
de voorschreve somme van vic xxxix L xv Sch

iiiia somma van het maecken van de
achter, ende haegh Kadens

iim iic xxxviii L xvi Sch vi D

[82r]

[vacat] [82v]

Anderen Uutgeef van
het maecken, ende leggen van
sluijsen, graven ende drooghou-
den van de sluijsputten, aen aerden
van de sluijsen, den duijcker
ende anders

Betaelt aen de weduwe
van Aert Mutsaert  , in sijn

[83r]
#mutsaert

64 Vletten?



leven meester timmerman
de somme van twee duijsent
negen hondert t negentich ponden
te xl grooten tpondt, over ende
in voldoening van het maecken
ende leggen van de sluijs, voor

bij bestecquen
ordonnantien van de
gecommitteerdens
ende quitantie op
dese en volgende
partijen dienende

de uijtwateringe van de Emmicho-
vense polder, aen t eijnde van de
Bleeckwaerdt, daeromme alhier
volgens nevensgaende besteck
ordonnantie, ende quitantie
de voors: somme van iim ixc

 xc L

Betaelt aen Jan Jansse van Lindt  
meester timmerman, de somme
van vier duijsent vier hondert
vijff en t zestich ponden, te xl grooten
tpondt, over ende in voldoening
van het maecken ende leggen
van de sluijs, voor de uijtwateringe
van den Coornsen Gantel dus

[83v]
#van-de-lindt

hier, volgens besteck, ordonn:
ende quitantie, de voorschreve
somme van iiiim iiiic

 Lxv L

Betaelt aen Cornelis van de
Griendt  , de somme van drie
duijsent drie hondert ponden,
te xl grooten tpondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
ende leggen van de sluijs, voor
de uijtwateringe van den nieuwen
polder, omtrent Hillekens  
Gath, daeromme alhier
volgens besteck ordon-
nantie, ende quitantie de
voorschreve iiim iiic L

[84r]
#van-de-griendt

Betaelt aen de weduwe van 
Aert Mutsaert  , Mr timmer-
man, de somme van twee duijsent
negen hondert t negentich ponden,
te xl grooten tpondt, over ende in 
voldoening van het maecken
ende leggen van de sluijs, voor de
uijtwateringe, in Peerboomsgath 
daeromme alhier volgens besteck
ordonnantie, ende quitantie de 
voors: somme van iim ixc

 xc L

Betaelt aen Theunis Andries  

 [84v]
#mutsaert
#theunis-andries



de somme van twee hondert vijff
en tachtich ponden, achtien schellingen,

bij declaratien
ordonnantien ende
quitantien, slaende
op dese, ende aenge-
haelde partijen

te xl grooten tpondt, over ende in
voldoeninge zijner declaratie
van graven van de sluijsputh
van de Emminchovense wateringe
vletten van aerde, aende achtercade 
van de ses en tachtigste
bestedinge, als mede aen de vinger-
lingen65, van de sluijs aen de gevleth, t water
uijtgeoost de slijckhouten66 ingegraven.
Item xxxiii dagen de voors: sluijsputh
met pompen droogh gehouden, alles
volgens de nevensgaende declaratie
ordonnantie, ende quitantie de voors:
somme van iic Lxxxv L xviii Sch

Betaelt aen Pieter van Dinteren

 [85r]
#van-dinteren

de somme van twee hondert
en seven ponden, te xl grooten
tpondt, over, ende in voldoeninge
van het graven van de sluijsputh
aen de noordzijde van t Coornsegath
boven ter lengte van acht roeden
ses voeten, in den bodem lanck
seven roeden vijff voeten, in den bodem
wijdt twee roeden ses voeten
boven wijdt drie roeden diep
seven voeten tot xxiii schell: de schaft
bedragende over de cLxxx schaften
volgens ordonnantie, ende quitantie,
de voors: iic vii L

Betaelt aen Arien Hendricxse

 [85v]

Soldaet  , de somme van een hondert
vier en tachtich ponden te xl
grooten tpondt, over, ende in
voldoeninge van het graven
van de sluijsputh, aen de zuijdzijde
van t Coorense gath, ter wijtte
diepte, ende lengte naer den
dijck, daeromme alhier
volgens ordonnantie, ende quitantie
de voors: cLxxxiiii L

Betaelt aen Wouter Janse de
Bruijn  , de somme van een hondert
vijff en vijftich ponden, sestien schell:

[86r]
#soldaet
#de-bruijn

te xl grooten tpondt, over [86v]

65 dijk om een gat ontstaan door dijkbreuk
66 draagbalk over een rij palen van een paalfundering



ende in voldoeninge van het
graven, ende drooghouden van de
sluijsputh bij oosten peerbooms-
gath, volgens de nevensgaende
ordonnatie ende quitantie,
daeromme alhier de voors: cLv L xvi Sch

Betaelt aen Theunis Andries  
van Alblasserdam  , de somme
van een hondert elff ponden vijff
schell: te xl grooten tpondt,
voor dat met de zijne de
de sluijsputh, van Hillekens gath

#van-alblasserdam

met pompen droogh heeft
gehouden, het vingerlingh van de
Emmichovense sluijs verhoocht
een gadt gegraven, tot in ende
uijtlaten van de voorschreve
sluijs, noch met dartich man
aen de vingerlingen, ende cade aldaer
gewerckt, etc, alles volgens de
nevens-gaende specificatie ordonn:
ende quitantie de voors: somme van cxi L v Sch

Betaelt aen Jan Pieters Beeckman  
de somme van ses hondert vijff
ponden, vijftien schell: te xl grooten
tpondt, voor dat hij met de zijne,

 [87r]
#beekman

heeft drooch gehouden de sluijsputh
van Hillekens gath, ende over
verwercken, van cxvii schaften aerde,
in de voors: sluijsputh, maecken
van een vliedt, binnen dijcx ter lengte
van acht roeden, t aenvollen van de 
sluijsputh graven, ende aenstampen
van de slijckhouters, ende anders,
volgens bijgaende specificatie,
ordonnantie, ende quitantie, dus
de voors: vic v L xv Sch

Betaelt aen Jan Peeteresse
Beeckman  , de somme van
vijff en twintich ponden, t xl grooten
tpont, over ende in voldoeninge,

[87v]
#beekman

van het maecken van de buijte-
sluijsvliedt, van de sluijs, dienende
tot de uijtwateringe van de
Coornse Gantel, beginnende
van de Buijtenvaert, van de sluijs,
tot in de Haeghcade aldaer, boven
ter wijtte van twintich voeten, ende

 [88r]
#de-bruijn



in den bodem twaelff voeten,
ende diep als de grondt van t storte
bedt van de voors: sluijs, lanck elff
roeden, de roede tot vijff ponden,
bedragende over de voors: xi roe:, volgens
ordonn: ende quitantie d' voors: Lv L

Betaelt aen Jan Peeters de Bruijn  ,

de somme van vijff hondert
ses en dertich ponden, thien schell:
te xl grooten tpondt, over ende
in voldoeninge zijner declaratie
van t droochouden van de sluijsputh
van Peerboomsgath, maeckende
van de Binnesluijsvliedt, beginnende
van den Buijtenvaert, van de sluijs,
tot in de diepte van Peerboomsgath.
Item tmaecken van de buijte-
sluijsvliedt, beginnende van den
buijten-vaert, van de sluijs, tot
in de diepte van de Scheijsloot,
alles volgens nevenstaende
declaratie, ordonnantie
ende quitantie, daeromme
alhier de voorschreve somme
van vc xxxvi L x Sch

[88v]

Bij besteck
ordonnantie ende
quitantie als
in den text

Betaelt aen Cornelis Jans
van de Lindt  , de somme van
drie hondert en t negentich ponden,
te xl grooten tpondt, over ende
in voldoeninge van tmaecken
leveren, ende leggen van eenen
duijcker67 onder door de uijtwa-
teringe van den Emmickhovensen
Polder, daeromme alhier volgens
besteck, ordonnantie ende quitantie
de voors: somme van iiic xc L

Aen den selven Cornelis Jansse   de
somme van negen ponden, te xl
grooten tpondt, over eenich buijte-
werck, ende leverantie tot den voorn:

[89r]
#van-de-lindt
#cornelis-janse

Bij ordonnantien
ende quitantien
slaende op dese, ende
aengehaelde partijen

duijcker, daeromme alhier
volgens rekening, tauxatie68

van den Fabrijcq de Vos  , ende
quitantie, de voors: somme van ix L

[89v]
#vermeulen

67 ondergrondse waterdoorlaat van beperkte afmetingen
68 schatting, waardering



Betaelt aen Jacob Cornelis
Vermeulen  , de somme van seven
en veertich ponden, te xl grooten
tpondt, over ende in voldoening van
dat denselven, met sijne maets in de
maenden van junij & julij 1679, seven
en veertich dagen heeft gewerckt,
soo int graven van slijckhouten
van den duijckerputh, aen aerden
ende oosen69 van den selven, het

maecken van de cade tot keeringe
van het water, dat door de 
Emmickhovense sluijs, wierdt
ingelaten, als mede tot het
verswaeren van het buijten vingerling
van de voorschreve sluijs, om t
vloetwater te keeren, ende anders
volgens de gehoude notitie
van de respective lantmeters, daeromme
alhier bij ordonn: ende quit: de voors: xLvii L

Betaelt aen Jan Crillaerts  
pompmaecker, de somme van
twee en veertich ponden te xl grooten
tpondt, over maecken ende leveren

[90r]
#crillaerts

van vier houte pompen met
t ijserwerck, ende verder toebehooren
tot uijtpompen van t water, ende
droogmaecken, en houden van de
sluijs-putten, als blijckt bij zijne
nevensgaende rekeningh, ordonnantie
ende quitantie dus de voors: xLii L

Aen den selven de somme van
een en twintich ponden, te xl grooten
tpondt, over leverantie van twee
houte pompen, ten behoeve als
vooren, daeromme alhier bij
rekeningh, ordonnantie
ende quitantie uijtgetogen

[90v]
#crillaerts

de voorschreve somme van xxi L

Betaelt aen Maerten de Vos  
Meester timmerman, de
somme van twee hondert twee
en dertich ponden, twaelff schell:
te xl grooten tpondt, te weten twee

[91r]
#de-vos

69 hoosen, drooghouden?



hondert acht en twintich
ponden, over ende in voldoeninge
van het maecken, ende leveren
van negentien houte koockers70, ofte
zijlen, tot twaelff ponden het stuck
ende vier ponden twaelff schellingen
over ses ses sleggen71, ende eenich verschot
alles volgens conditie van bestedinge

bij bestecquen
ordonnantien ende
quitantien als in den
text

van dato iiiien april xvic negen
en t zeventich, ordonnantie, ende
quitantie, daeromme alhier de
voorschreve iic xxx L xii Sch

Betaelt aen Cornelis Jansse
van de Lindt  , de somme van een
hondert en twintich ponden, te xl
grooten tpondt, over ende in
voldoeninghe van het maecken ende
leggen van houte heul72, t eijnde
de nieuw-gemaeckten wegh, in
desen polder, als blijckt bij
t nevenstaende besteck, waer
op de voors bruch, ofte heul, den

[91v]
#van-de-lindt

bij declaratien
ordonnantien ende
quitantien slaende
op dese, ende
volgende posten

xvien julij xvic negen en t zeventich
is besteedt, ordonnantie ende
quitantie, dus de voorschreven som-
me van cxx L

Betaelt aen denselven Jan 
Jansse  , de somme van twee en 
twintich ponden, te xl grooten
tpondt, over ende in voldoeninge
van zijne declaratie van verschoth
ende eenich buijtewerck, aen de
sluijs, bij hem gemaeckt, daerom
alhier bij rekening tauxatie
van Hendrick de Vos  , ordonnantie
ende quitantie de voors: xxii L

[92r]
#jan-janse

Betaelt aen Pieter Doreton  
de somme van een hondert en
vijff ponden te xl grooten tpondt
voor dat hij als timmerman
eenich buijtewerck aen de sluijs
gemaeckt, ende hout daer toe
gelevert heeft, als blijckt bij
nevenstaende rekening,
tauxatie van den Fabrijcq de Vos  ,

[92v]
#doreton
#de-vos
#van-de-griendt

70 verbinding die watergangen met elkaar verbindt, vaak gelegen in wegen en toegangsdammen?
71 langstelige houten hamers o.m. om palen in de grond te slaan.
72 brug



ordonnantie, ende quitantie, dus
de voors: xv L

Betaelt aen Cornelis van de Griendt  
de somme van twaelff ponden, eene
schell: ses denier, te xl grooten

tpondt, over ende in voldoeninge
zijner rekeninge van arbeijts loonen
leverantie van hout, ende spijckers
stellen van pompen, ende anders
volgens de bijgaende rekeninge
ordonnantie, ende quitantie, dus
d' voors: xii L 1 Sch vi D

Betaelt aen de weduwe van
Aert Mutsaert  , in zijn leven
Mr timmerman, de somme van
t zeventich ponden, te xl grooten
t pondt, over ende in voldoeninge
haerder declaratie, van t maecken
ende leveren van twee deuren in de

[93r]
#mutsaert

sluijs van Peerboomsgath,
stellen van pompen, arbeijts loon
van t ijserwerck aen de sluijsdeuren
te verslaen, ende anders, alles
volgens de nevens-gaende decl:
tauxatie van Hendrick de Vos  ,
ordonn: ende quit: dus de vooschreve
somme van Lxx L

Betaelt aen Cornelis Aerts Smith  
de somme van xxxxv ponden negen
schell: over leverantie van ijserwerck
ten behouve van de sluijs van den
voornoemden polder, in den jaere 1679
gedaen, daeromme alhier

[93v]
#de-vos
#smit

bij rekening, ordonnantie ende
quitantie, de voors: somme van xLv L ix Sch

Betaelt aen Paulus Cornelisse
Smith  , de somme van vijff en twin-
tich ponden, te veertich
grooten tpondt, over ende in
voldoeninge zijner declaratie van
beslaen van pompen, leverantie
van ijserwerck aende sluijs, gelegen
in Peerboomsgath, in den jaere 1679
alles volgens zijne declaratie
ordonnantie ende quitantie, daer-
omme alhier de voors: somme van xxv L

[94r]
#smit



Betaelt aen Claes Pieterse
Donckersloot  , voor rekeningh
van zijn moeder, de weduwe van
Pieter Claes Donckersloot  , de
somme van een en dertich ponden
achtien schell: te xl grooten tpont,
soo over arbeijts loonen verdient
bij haere knechts, aen de duijcker,
die int Ganswijckgath leijdt
als leverantie van houdt, ende
spijckers, alles volgens decl:
ordonnantie, ende quitantie, dus de
voors: xxxi L xviii Sch

va Somma van het maecken, ende leggen van de
sluijsen, met t gunt daer aff dependeert,

xviim Lix L iiii Sch vi D

[94v]
#donkersloot

[vacat] [95r]

[vacat [95v]

Anderen uutgeef van
het maecken van verscheijde
vlieten, binne-caden, wegen
ende stoupen73,

Betaelt aen Hendrick Jansse  
van Drunen  , de somme van
dertich ponden, te xl grooten
tpont, over ende in voldoeninge
van de eerste bestedinge van de
cade, beginnende van de
oude Emmichovense sluijs,
langs, ende op den Bleijckenwaert,
van vier voeten hoog, boven de
peijl, nagel aldaer, in de sluijs
geslagen, acht voeten aenleggens
en vier voeten cruijns, tusschen

[96r]
#van-drunen

volgens beste-
dinge, ordonnantie
ende quitantien
slaende op dese, ende
volgende posten

de benen op, ter lengte van
t zestich roeden, aengenomen
op den xxiien augusti xvic negen
en t zeventich, de roede voor
thien schellingen, munte deser
reken: bedragende over de voors: sestich
roeden, volgens ordonnantie, ende
quitantie, de voors: somme van xxx L

Betaelt aen Willem Otten
Walraven  , de somme van seven

[96v]
#walraven

73 een schuine weg tegen een dijk



en twintich ponden, te xl grooten
tpondt, over ende in voldoeninge van
het maecken van de tweede beste-
dinge, van de cade op den Bleijckwaerdt

ter lengte van t zestich roeden
de roede voor negen schellingen
bedragende over de voors:
t zestich roeden, bij ordonnantie
ende quitantie, de voors: somme
van xxvii L

Betaelt aen Cornelis Wouters
Vinck  , de somme van seven en
twintich ponden te xl grooten
tpont, over ende in voldoeninge
van het maecken van de derde
bestedinge van de voors: cade
op den Bleijckwaerdt, ter lengte
van t zestich roeden, tot negen

 [97r]
#vinck

schellingen de roede, bedragende
over de voors: t zestich roeden
volgens ordonnantie, ende quit:
de voors: somme van xxvii L

Betaelt aen Jan Ariens Mulder  
de somme van twee en veertich
ponden, te xl grooten tpondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken van de vierde
bestedinge van de cade
langs, ende op den Bleijckwaert
tot de Gantel, ende gemaeckte
cade aldaer, ter lengte van
acht en twintich roeden, de roede voor

[97v]
#mulder

dertich schellingen, bedragende
over de voors: acht en twintich
roeden, ordonnantie, ende quitantie
de voors: somme van xLii L

Betaelt aen Jan Peeters Schaep  
de somme van twee en t zeventich
ponden te xl grooten tpondt
over, ende in voldoeninge van
het maecken van de eerste be-
stedinge van de cade, ofte wegen op de
Gijsbert    lans de Gantel  , ofte uijtwate-
ringe, van de oude Emmichovense sluijs
van twee roeden aenleggens, sestien
voeten breedt, hoog boven de

[98r]
#schaep

peijl, nagel aldaer geslagen, vier
voeten, en van binnen een sloot van

 [98v]
#wijnant-hendriks



thien voeten wijdt, ses in den bodem
en vier voeten diep, ter lengte
van t zestich roeden, tot vier en
twintich schell:, de roede bedragende
volgens nevensgaende ordonnantie
ende quit:, de voors: somme vanLxxii L

Betaelt aen Wijnant Hendricxse  
de somme van vijftien ponden te
xl grooten tpondt, over ende
in voldoeninge van t maecken
van de tweede bestedinge van de
cade, ofte wegh, op de Gijsbert

langs de Gantel ter lengte
van t zestich roeden, de roede
voor vijff schellingen, bedragende
volgens ordonnantie ende
quitantie de voors: somme
van xv L

Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom  , de somme van vier
en twintich ponden, te xl grooten
tpont, over ende in voldoeninge
van het maecken van de derde
bestedinge cade ofte wegen, op de
Gijsbert   langs de Gantel
ter lengte van t zestich roeden

[99r]
#noteboom

de roede voor acht schellingen,
bedragende volgens bijgaende
ordonnatie, ende quitantie, over
de voors: Lx roeden de voors:
somme van xxiiii L

Betaelt aen Hendrick Dingemans  
de somme van een hondert en
twee ponden, te xl grooten tpondt
in voldoeninge van de vierde be-
stedinge van cade, ofte wegen op
de Gijsbert  , langs de Gantel, ter
lengte van t zestich roeden
bij herbestedinge aengenomen de
roede voor vier en dertich schell:

[99v]
#dingemans

bedragende over de voors:
t zestich roeden, volgens
ordonnantie, ende quitantie, de
voors: somme van cii L

Betaelt aen Hendrick Cornelisse  
van Loon  , de somme van seven

[100r]
#van-loon



en twintich ponden, te xl grooten
tpondt, over ende in voldoeninge
van t uijtnemen van den binnen dam
in de Gantel ter wijtte van
twintich voeten, ende diep
als den drempel, van de sluijs,
mitsgaders den dam in den
Bermsloot aen t noordeijnde,

van den duijcker, alles bij den
hoop, volgens ordonnantie, ende
quitantie, daeromme alhier de
voors: somme van xxvii L

Aen den selven Hendrick Cornelisse  
van Loon  , de somme van negen
en t zestich ponden, te xl grooten
tpondt, over, ende in voldoeninge 
van t uijtnemen van twee dammen
d'eene leggende buijten de nieuwe Emmic-
hovense sluijs, ter diepte als den drempel
van de sluijs, en ter wijtte van 20 
voeten d'andere leggende aen t zuijdeijnde
van den duijcker, in den Bermsloot

[100v]
#can-loon
#goossens

ter wijtte en diepte als de keur
van den Bermsloot, mitsgaders
t maecken van een cade over den
voors: duijcker, een voet hooger
als de sonnewachter74 van de sluijs
van thien voeten aenleggens en
vier voeten cruijns, beginnende
aen de nieuwe dijck, tot aen de cade
van de Gijsbert  , alles bij herbestedin-
gen metten hoop, dus hier bij ordon:
ende quit:, de voors: somme vanLxix L

Betaelt aen Cornelis Cornelis
Goossens  , de somme van een hondert
tachtich ponden, te xl grooten tpondt,

[101r]
#goossens

in voldoeninge van het maecken
van de eerste bestedinge van de
cade ofte wegh met den Vliet,
beginnende van de sluijs van Hillekens-
gadt, de wech van 2 roeden breedt,
16 voeten op de cruijn, hoogh als
de peijl nagel geslagen aen de voors:
sluijs, de vliedt wijdt 20 voeten, in den
bodem 12 diep, 7 voeten, onder de vsr:
peijlnagel het aen aerden van de wagen
aen wederzijde, aen de binnen berm
van de sluijs ter hoogte van de besch-
oeijinge, mitsgaders t maecken van den

[101v]
#sold

74 sonnewachter?



nieuwe stoup etc alles volgens ordon:
ende quit:, daeromme alhier de vrs: cLxxx L

Betaelt aen Arien Hendricxse Sold

de somme van t zeventich ponden
te xl grooten tpondt, in voldoeninge
van de tweede bestedinge van de 
cade, ofte wegen, zijnde een dam
en wegh door Hillekens gadt,
ter lengte van thien roeden
een saedt van drie roeden breedt
ter hoogte van het ordinaris water
ende dan de wegh daer op te maecken
van twee voet hooger als voor en
achter, daeromme alhier bij
ordonnantie, ende quitantie de
voors: somme van Lxx L

Betaelt aen Willem Hendricxse  
van Wasbeeck   de somme van een

[102r]
#van-wasbeeck

hondert en twintich ponden te
xl grooten tpondt, in voldoeninge
van de derde bestedinge van de
cade ofte wegh, beginnende van
Hillekens gath, tot aen Brechten Geut
ter breette van twee roeden, en
16 voeten, op de cruijn, hoog als de
geslage peijlnagel aldaer, mitsgaders
een vliedt van achtien voeten
wijdt in den bodem twaelff, en diep
seven voeten, onder de voors: peijlna-
gel, alles bij den hoop, dearomme
aldaer bij ordonnantie, ende quitantie
de voors: somme van xcc L

Betaelt aen Pieter Huijgen

 [102v]
#peter-huijgen

de somme van veertich ponden
te xl grooten tpondt, over het
maecken van de vierden bestedinge
van de cade, ofte wegh door Bregten
Geut, tot de geslage paelen bij de
oude voor sluijs, een saedt75 van drie
roeden breedt, ter hoogte van het
ordinaris water, en dan de wegh
twee voeten hooger, als voor en
achter, daeromme alhier volgens
ordonnantie ende quitantie de
voorschreve xL L

[103r]
van-de-made

75 Saedt?



Betaelt aen Jasper Jacobse   van de
Made  , de somme van een hondert
twee en dertich ponden, te xl grooten

tpondt, in voldoeninge van de
eerste bestedinge van de cade
ofte wegh op de zuijdzijde van den
Boerenverdriet, hoog als de 
peijlnagel aldaer aen de sluijs,
geslagen, breedt twee roeden
en sestien voeten, op de cruijn, van
binnen een bermsloot van thien
voeten wijdt, ses in den bodem
en vier voeten diep, beginnende
van den dijck, oostwaerts op lanck
seven a acht en veertich roeden,
t maecken van een stoup van den
nieuwen dijck, etc, alles volgens ordon:
ende quitantie, dus d' voors: xcccii L

Betaelt aen denselven Jasper Jacobse

[103v]
#jasper-jacobs

de somme van een hondert drie
en twintich ponden, vijftien schell:
te xl grooten tpondt, over het
maecken van den tweede bestedin-
ge van de cade ofte wegh
op de zuijdzijde van den Boeren-
verdriet, beginnende van de
eerste bestedinge tot de cade
van den voors: Boerenverdriet
ter lengte van vijff en twintich
roeden tot twee ponden, vijff
schell: de roede, bedragende over
de voors: vijff en twintich roe:, ordonn:
ende quitantie, d'voors: cxxiii L xv Sch

Betaelt aen Jan Pieters Beeckman

[104r]
#beekman

de somme van een hondert
twee en dertich ponden te xl
grooten tpondt, in voldoeninge
van het graven, ende maecken van de
sluijsvliedt, buijten de sluijs van
Hillekens gath, ter lengte van
drie en dertich roeden wijdt, xx voeten
in den bodem twaelff voeten, diep
als de binnevliedt aldaer, de
roede aengenomen om vier
ponden, bedragende over de
voorschreve drie en dertich roeden,
volgens ordonnantie ende quitantie
d'voors: cxxxii L

[104v]
#st-maertensdijck



Betaelt aen Pieter van S  te   Maertens

Dijck, de somme van acht en vijftich
ponden te xl grooten tpondt, over
het maecken van een stoup, aen de
noordzijde van de Camer steech
ter lengte van twaelff roeden
breedt, negen voeten, den buijten-
cant ofte loop, als de loop van den 
dijck, alles volgens ordonnantie
ende quitantie, dus de voors: Lviii L

Betaelt aen Jan Pietersse Schaep  
de somme van ses en dertich ponden
te xl grooten tpondt, over maecken
van de stoup aen de noordzijde
van de nieuwe steech, ter lengte
van twaelff roeden breedt negen
voeten, volgens ordonnantie

[105r]
#schaep

ende quitantie, daeromme
alhier de voors: somme van xxxvi L

Betaelt aen Jasper Jacobse  
de somme van twee en veertich
ponden te xl grooten tpondt,
in voldoeninge van het maecken
van een stoup aen de westzijde
van de Peerboomse sluijs, ter
lengte van twaelff roeden,
ende breedt negen voeten
bij hem aengenomen, op den
twee en twintigsten augustii
xvic negen en t zeventich

[105v]
#jasper-jacobs

daeromme alhier bij ordonnantie
ende quitantie de voorschreve
somme van xLii L

Betaelt aen Jasper Jacobse   de
somme van acht en dertich
ponden te xl grooten tpondt, in
voldoeninge van t maecken van
een stoup aen de oostzijde
van de Peerboomse sluijs, ter
lengte van twaelff roeden, ende
breedt negen voeten, den buijten
cant, ofte loop, als de loop
van den dijck, bij hem aengenomen
op den xxiien augustii xvic negen

[106r]
#jasper-jacobs

en t zeventich, dus hier volgens
ordonnantie ende quitantie de
voors: somme van xxxviii L

 [106v]
#jasper-jacobs



Aen den selven Jasper Jacobse  
de somme van dertich ponden
te xl grooten tpondt, over het 
uijtnemen van den dam, uijt de
sluijsvliet, buijten de groote, ofte
Coornse sluijs, den xxiien augustii
xvic negen en t zeventich bij
hem aengenomen, volgens
ordonnantie, ende quitantie,
daeromme alhier de voors: xxx L

bij ordonnantien
ende quitantien 
slaende
op dese, ende aenge-
haelde posten.

Betaelt aen Jan Phillipse  
de somme van seven en vijftich
ponden thien schell: te xl grooten
tpondt, in voldoeninge van
tmaecken van thien roeden vliets
omtrent de te leggene sluijsen
in de Corn, bestaende in vijftich
schaften aerde, tot vijftien schell:
de schaft, ende over verdiende
arbeijts loonen, aen de achtercade
van de Lxviiie ende Lxxie bestedin-
ge tsamen, volgens ordonnantie
ende quitantie, de voors: Lvii L x Sch

Betaelt aen Jan Gerritse Soldaet  
de somme van veertich ponden te xl

[107r]
#jan-philips
#soldaet

grooten tpondt, over graven
van thien roeden vliets, omtrent
Hillegath bij Canissen Houck
bestaende in vijftich schaften
aerde, tot sestien schell: de schaft
daeromme alhier, volgens
ordonn:, ende quitantie de voors: xL L

Betaelt aen Wouter Jacobse
Liervaert  , ende Cornelis van der
Stelt  , de somme van tweehondt

vijff en tachtich ponden vijftien schell:
te weten, over het maecken
van de sluijs-vliedt, bij zuijden

[107v]
#liervaert
#van-der-stelt

het Coornse gath, tusschen Hillegath
ende de voorvorstinge, wijdt
achtien, en diep vier voeten, ende
in den bodem twaelff voeten
de aerde aen de eene zijde te
kruijen, en vier voeten cruijns
tot een cade, op den xxe april
xvic negen en t zeventich, bij haer
aengenomen, de roede voor vijff
ponden vijff schell:, bedragende

[108r]



over vijff en twintich roeden,
de somme van twee hondert acht
en t zeventich ponden, vijff schell:
ende over een gedeelte van de
aerde te kruijen, in Hillekens
gath de somme van seven ponden
thien schellingen, tsamen maeckende
volgens specificatie, ordonnantie
ende quitantie de voors: somme
van iic Lxxxv L xv Sch

Betaelt aen Leendert Daniels
Prins   van Ooltgens Plaet, de 
somme van een hondert drie en
t negentich ponden vijftien schellingen
te xl grooten tpondt, als over
t maecken van seeckere gedeelte
van de sluijs-vliedt, bij suijden het
Coornse gath, tusschen Hillegath ende
de voorvorstinge, wijdt achtien
voet, diep vier voet, in den bodem
twaelff voet, en vier voeten cruijns
daer toe de aerde aen d'eene zijde
te kruijen, tot twee en twintich
schell: de schaft, beloopt over
de lengte van 261/2

 roeden, ende
een hondert twee en dertich 1/2

schaft, een hondert vijff en
veertich ponden, vijftien schell:
ende over acht en veertich verdiende
dachgelden, aen de haegcade, ende

[108v]
#prins

achtercade van de Lxve bestedinge
dijcx, acht en veertich ponden,
tsamen, volgens specificatie
ordonnantie, ende quitantie de
voors: somme van cxciii L xv Sch

Betaelt aen Pieter Bastiaense
Biesheuvel  , de somme van
een hondert, een en veertich ponden
twaelff schellingen, te xl grooten
tpondt, te weten hondert een
en twintich ponden, twaelff schell:
over het verlengen van de Camersteech
ofte wegh van de gesteecke baeckens
tot aen den bermsloot, ter lengte

[109r]
#biesheuvel

van seven en twintich roeden 
tot vier ponden thien schell: de
roede, ende twintich ponden 
twee schell:, over het aenbrengen
van drie en dertich, ende een halve
schaft, aerde, tot maeckinge van de

 [109v]
#van-loon



stoup, t eijnde de voors: wegh,
a twaelff schellingen de schaft, 
te samen volgens ordonnantie ende
quitantie, de voors: somme van cxLi L xii Sch

Betaelt aen Hendrick Cornelis  
van Loon  , de somme van twintich
ponden te xl grooten tpondt, over

het volmaecken van de stoup
leggende aende zuijdzuijde
t eijnde de Camer-steech, dus
hier volgens ordonnantie ende
quitantie, de voors: somme van xx L

Betaelt aen Hendrick Pieterse
Ganseman, de somme van
een hondert ses en vijftich ponden
te xl grooten tpondt, over ende
in voldoeninge van het maecken
van de eerste bestedinge van de
verlengde nieuwe steech, ter lengte
van vijff en t zestich roeden, tot
twee ponden, acht schellingen de roede

[110r]
#ganseman

bedragende de voors: vijff en
t zestich roeden, volgens ordon-
nantie ende quitantie, de voors:
somme van cLvi L

Betaelt aen Cornelis Thijsse  
van Oosterhoudt  , de somme
van drie en t zestich ponden
vijftien schellingen te xl grooten
tpondt, over het maecken
van vijff en twintich roeden 
ses voeten in de tweede beste-
dingen van de verlengde nieuwe
steech, tot twee ponden, thien
schell: de roede ter breette

[110v]
#van-oosterhout

van twee roeden, de slooten 
aen weder zijde thien voeten 
wijdt, vier ende 1/2 voet diep ende
in den bodem ses voeten, bedragende
over de voors: 25 1/2 roeden
volgens ord: ende quit:, de 
vrs: somme van Lxiii L xv Sch

Betaelt aen Hendrick Dingemans  
de somme van een hondert
vijftich ponden, te veertich
grooten t pondt, van dat

 [111r]
#dingemans



hij bij den hoop aengenomen
heeft, ende gemaeckt de derde
bestedinge van de verlengde
nieuwe steech, toemaecken

van de twee gaeten van Wijffvliedt,
aldaer, een voet hooger, als voor
en achter, t graven van de sloot van
het eijndt, van de nieuwe steech
aff, tot het eerste gath toe, ende
van daer twee slooten, aen wederzijde
de steech van thien voeten wijdt
4 1/2 voet diep, en ses voeten in den
bodem, dus hier volgens ordonn:
ende quit: de voors: somme van cL L

Betaelt aen Dirck Janse
van der Wier  , de somme van
seven en vijftich ponden thien schell:

[111v]
#van-der-wier

te xl grooten tpondt, over
het maecken van drie en twintich
roeden, lengte aen de nieuwe
steech, ter breedte van twee roeden
de slooten thien voeten wijdt,
ende diep als vooren, daeromme
alhier volgens ordonnantie
ende quitantie de voors: somme 
van Lvii L x Sch

Betaelt aen Pieter Bastiaense
Biesheuvel  , de somme van
vijff en vijftich ponden te xl
grooten tpondt, over maecken
van de stoup, leggende aen de

[112r]
#biesheuvel

zuijd-zijde, t eijnde de nieuwe
steech, ter lengte van thien
roeden, en seven voeten breedt, vijff
en veertich ponden, ende thien
ponden over het verheelen, ende
aen aerden van de nieuwe
gemaeckte brugh aldaer, over
sulcx, volgens ordonnantie, ende
quitantie, alhier de voors: somme
van Lv L

via somma van het maecken van vlieten
binnekaden, wegen ende stoupen

iim vic Lvii L xii Sch

[112v]

Anderen Uutgeeff van
verscheijde saecken, geduijrende
ende nae de voors: bedijckinge

[113r]
#van-den-heuvel
#van-meerdervoort



bij declaratien
ordonnantien ende
quitantien slaende
op dese ende 
volgende
posten.

Betaelt aen Bastiaen van den
Heuvel  , de somme van vijff en
vijftich ponden vijftien schell:
te xl grooten tpondt, over ende in
voldoeninge zijner declaratie
van gelevert rijs76, staecken, ende
gaerden77, ten behoeve van de
nieuwe dijckagie, door ordre
van d' heere dijckgraeff Mr

Cornelis Pompe van Meerder  -
voort, daeromme alhier, volgens
decl:, ordonn: ende quit:
de voors: Lv L xv Sch

Betaelt aen Willem van Overstege  
de somme van twintich ponden
sestien schellingen, te xl grooten
tpondt, in voldoeninge van het
op schieten 78van seeckeren sloot,
leggende, tusschen de Camer, ende
Rietwerff, tot voorcomingh van t
overloopen van de karpaerden
ter lengte van een hondert en
vier roeden, tot vier stuijv: de
roede, bedragende over de voors:
ciiii roeden, volgens ordonn: ende
quitantie de voors: somme van xx L xvi Sch

Betaelt aen Cornelis Kieboom

[113v]
#van-overstege
#kieboom

de somme van twee en zeventich
ponden, negentien schell: te xl
grooten tpondt, over, ende in
voldoeninge zijner declaratie
van gelevert houdt, ende spijckers
als van de heeren, met zijn
schuijtgen te voeren, daer de selve
hadden te doen, ende met de arbeij-
ders te spreecken, alles volgens
sijne nevensgaende decl:, ordonn:
ende quitantie, dus de voors: Lxxii L xix Sch

Betaelt aen Elisabeth Raets  
wed: van Arien Denisse   van
Dongen  , de somme van seven en

[114r]
#raets
#van-dongen

76 Rijs?
77 Gaerden?
78 Opschieten?



vijftich ponden, seventien schell:
ses denier, te xl grooten tpondt,
over ende in voldoeninge haerder
declaratie van leverantie van
cruijwagens, wielen, deelen
bier, ende anders, ten behoeve
van de voors: nieuwe dijckagie
gedaen, alles volgens rekening,
ordonnantie, ende quitantie,
daeromme alhier de voors: Lvii L xvii Sch

Betaelt aen Willem van der
Stelt  , de somme van vier en
twintich ponden, negentich schell:
te xl grooten tpondt, over ende

[114v]
#van-der-stelt

in voldoeninge zijner declaratie
van leverantie van cruijwagens
deelen, spijckers, bier ende
anders, ten behoeve van de voor-
schreve nieuwe dijckagie,
gedaen, daeromme alhier
volgens declaratie, ordonnantie
ende quitantie, de voors: somme
van xxiiii L xix Sch

Beatelt aen verscheijde persoonen
als aen de Polacken  , Pieter Corsten
Swart  , Willem Cornelis Nanning  
Jan Hendricxse   ende andere, de
somme van seven hondert dertich

[115r]
#polack
#swart
#nanning
#jan-hendriks

ponden negentien schellingen
ses denier, te xl grooten tpondt
over t drooghouden van sluijsputten
met pompen, t leveren van
horden79, t leggen van zijlen,
gebruijck van de tonnemolen80, brant-
iser, om de carpaerden, daer mede
te mercken, t repareren van de
pompen, t leggen van een dam
slechten van een haegcade, die
abusijff: was geleijdt, ende anders
alles volgens specificatie, ordonn:
ende quitantie, dus d' voors: viic xxx L xix Sch vi D

Betaelt aen Willem van Oversteech

 [115v]
#van-overstege

79 vlechtwerken van dunne buigzame takken, onder meer gebruikt als wand
80 Een door betimmering omsloten vijzel wordt tonmolen genoemd. Een vijzel is een schroef die het water van laag naar 
hoog brengt.



de somme van vijff en veertich
ponden seven Sch: te xl grooten tpondt,
in voldoeninge zijner declaratie
van verscheijde dachgelden
ten dienste van desen polder,
verdient, ende tgene hem
quam als schutter81 van de
dijckpaerden, volgens accordt
t samen bij declaratie, ordonn:
end quitantie, maeckende de voors:
somme van xLv L vii Sch

Betaelt aen Mattheus van
Nispen  , de somme van elff ponden
ses schell: te xl grooten tpondt,

 [116r]
#van-nispen

in voldoeninge zijner decl: van
leverantie van papier,
pennen, lack, billietten
van den omslach, sommatie82

cedullen83 etc. alles volgens de
nevensgaende declaratie
ordonnantie ende quitan-
tie, daerom alhier de voor-
schreve xi L vi Sch

Betaelt aen de Fabrijcq Hendrick 
de Vos  , de somme van twee
hondert seven en dertich ponden
veertien schell:, ses denier, te
xl grooten tpondt, over ende

 [116v]
#de-vos

in voldoeninge zijner declaratie
van vacatie, ende verschoth84

van reijs-costen, ten dienste
van desen polder, ende door
ordre van d'heeren gecommittns

gedaen ende gehadt, alles
volgens zijne nevensgaende 
declaratie, ordonnantie, ende
quitantie, de voors: somme
van iic xxxvii L xiiii Sch vi D

Betaelt aen Peeter Beijense  
houtcooper tot Geertruijdenbergh
de somme van negen ponden
drie schell: te xl grooten tpondt,

 [117r]
#bijens

in voldoeninge van zijne reken:
van gelevert houdt, ten

[117v]
#lensvelt

81 Toezichthouder, beschermer
84 voorschot
83 Schuldbrief, Handschrift
82 opeising



dienste van desen polder,
in september 1679, daeromme
volgens rekening, ordonnantie
ende quitantie, de voorschreve
somme van ix L iii Sch

Betaelt aen Gerrit Sijmonsse  
ende Dirck Cuijndertse  , de 
somme van negen en veertich
ponden, thien schell: te xl grooten
tpondt, over ende in voldoeninge

#schouten

van het uijtgraven, ende aen den
Dussensen dijck te brengen, achtien
sijlen, die in de achtercade hadden
gelegen, tot xxv Sch het stuck
beloopt twee en twintich ponden,
thien schell:, ende seven en
twintich ponden, voor dat met
haer twee van den xxxien

augustii 1679, tot den xe october daer
aen volgende, op ordre, ende
aenwijsinge van verscheijde gaten,
ende slechtinge85 hebben 
gedaen, ende gemaeckt door
ende in de respective achter
ende haech-cadens, mitsgaders
in de dijck putten, op dat deselve
telckens te bequamer souden
comen droogloopen, om te beter
weder te beslibben, maeckende
t zamen volgens ordonnantie

 [118r]

ende quitantie, van Dirck
Cuijndertse  , de voorschreve
somme van xLix L x Sch

Betaelt aen d' heer Mr Cornelis
Pompe van Meerdervoort  
als raedt, ende rentmeester
Generaal van Zuijdhollandt
de somme van drie hondert seven
en t negentich ponden, tien schell:
te xl grooten tpondt, over ende in vol-
doeninge van dat 5 distincte partijen
van landen, toebehoorende aen de
domeijnen van haer Ed groot Mog:
in den jaere xvic negen en t zeventich

[118v]
#van-meerdervoort

met dijck paerden zijn beweijdt
als volgens de nevenstaende
memorie, ordonnantie, ende
quitantie, daeromme alhier
de voors: somme van iiic xcvii L x Sch

[119r]
#claijpole
#meertens
#den-ruijmen
#van-wevelinkhoven

85 slechtinge?



Betaelt aen d' heer Thomas
Claijpole  , de erffgenamen van de
Cornelis Meertens   tot Dongen,
Cornelis den Vruijmen  , Mr Pieter
van Wevelinckhoven  , de wede

ende erffgenamen van Aert
Ariensse Brouckhuijsen   tot Dongen
ende d'heer Mr Nicolaes Vivien

#brouckhuijsen
#vivien

ijder haer contingent86 in de
somme van vijff hondert seven
en twintich ponden, ses schell:
drie denier, te xl grooten tpondt,
in voldoeninge van dat haere
landen in den jaere xvic negen
en t zeventich, met karpaerden
beweijdt, ende eenige door het
over leggen van den dijck, het
jaer pachts, t onbruijck zijn
gemaeckt, daeromme alhier
volgens de nevensgaende memorie
ordonn: ende quit:, de voors: vc xxvii L vi Sch iii D

Betaelt aen Willem Otten,

[119v]

Walraven  , de somme van
ses en vijftich ponden
achtien schellingen, te veertich
grooten tpondt, over ende
in voldoeninge zijner declaratie
van drie en t zestich, verdiende
dach gelden, nevens zijn zoon,
soo met de lantmeters te
adsisteren int affmeten der
landen, van den voornoemden
polder, als oock met zijn schuijt,
ende anders, de heeren
gecommitteerdens te dienen
geduijrende de bedijckinge
oversulcx alhier volgens zijne
nevensgaende declaratie
ordonnantie ende quitantie
de voorschreve somme
van Lvi L xviii Sch

 [120r]
#walraven

Betaelt aen Cornelis 
Groenevelt  , de somme van
negentien ponden, acht schell:
te xl grooten tpondt, over
verscheijde schuijt, ende wagevrachten ten
dienste van de Ed: heeren gecomm-

 [120v]
#groenevelt

86 Rechtmatig deel



mitteerde verdient, mitsgaders
voor dat met sijn soon in october
1679 vermits den grooten storm
langs den dijck, heeft gegaen,
ende aldaer gebleven, off eenige
swarigheijt hadde, overgecomen,
dearomme alhier bij decl: ordonnantie
ende quitantie de voors: somme van xix L viii Sch

Den rendant heeft op ordre ende

met kennisse van de heeren
gecommitteerde, betaelt
over verscheijde noodighe-
kleijnigheden, soo geduijrende
als nae de voors: bedijckinge
volgens de nevensgaende memorie
ordonnatie ende quitantie de
somme van cxxiiii L xv Sch vi D

Werdt alhier in uijtgeeff gebracht
van dat d'Ed: MOg: heeren van de
rekeningen met, ende nevens
de gecommitteerdens, derselver
lantmeters, ende haer gevolgh
tot de directie van de dijckagie
aengestelt, in den jaere xvic negen

[121r]

wort ter deser
saecke aen de Hr
van Dussen toege-
voucht, de somme 
van 

habiat xxv L

en t zeventich, verscheijde mae-
len verblijff op het sloth te
Dussen hebben genomen, ende aldaer
getracteert sijn geweest, soo bij occa-
sie van de inspectie der voors:
te bedijckene landen, als de be-
stedinge van de dijck, ende andere
voorvallende besoingnes87, waer van
den heere van de Dussen, sich heeft
believen te excuseren, om een
declaratie te formeren, voor welck
verblijff, ende defroijementen88 zijn
Ed: alhier wert toegeleijt de
somme van iiiic L

Ende over bellechieren89 op het
voorschreve sloth te Dussen xxv L

[121v]

87 bezigheden
88 kosten-vrij houden
89 bellechieren?



wort ter deser
saecke aen Joris
de Roij   toege-
voucht, cL L

habiat xv L xv Sch

Werdt mede alhier gestelt van
dat eenige heeren gecommitteer:
veeltijts des avonts haer logijs ende
slaepplaets hebben genomen, ten
huijse van Mons  r   de Roij  , geduijrende
de voors: bedijckinge, waer over
hem alhier werdt toegeleijdt, cL L

En over bellchieren aldaer xv L xv Sch

Betaelt aen den pachter Adriaen
Crillaerts  , de somme van ses hondt

en vijftich ponden, te xl grooten tpondt
over ende in voldoeninge van de
wijn, ende bier, exchijns90, geduijrende
de voors: bedijckinge, soo van de
wijnen, ende bieren, die op het
sloth te Dussen, als in de heerekeet
zijn geconsumeert, mitsgaders

[122r]
#de-roij
#crillaerts

bij ordonnantie
van de gecommitteer-
dens, ende quitantie

van alle de bieren, die bij de
respectieve aennemers van de
dijckage, ende haere knechts
zijn gedroncken, daeromme alhier
bij ordonnantie, ende quitantie
de voors: vic L L

Werdt alhier gebracht over de 
noodige desroijementen91, gedaen
bij d'heeren gecommitteerdens
soo aen d'Ed: mog: heeren van de
rekeningen, als verscheijde particu-
lieren ingelanden, die somwijlen
met de voors: gecommitteerdens
extraordinair, hebben gebesoingneert
te spreecken, ende te doen gehadt,

 [122v]

Transdt op de
affirmatie van de
geecommitteerdens

geduijrende de voors: bedijckinge
de somme van iiiic l L x Sch

Alhier werdt gebracht voor
extraordinaire moeijte, bij d'
heeren gecommitteerdens
gehadt, soo geduijrende
als naer het voltrecken van
de dijckagie, visitatie van de
rekeninge, als de teercosten
voor ende opt doen van de
rekeningh, met d'Ed: mog: heeren
commissarissen, van de

 [123r]

90 Exchijns?
91 Desrogeren = afbreken, te niet doen, ontrekken?



rekeningen, als verscheijde

particuliere ingelanden,
de somme van drie hondert
twee en t zestich ponden 16 Sch te xl
grooten tpondt, dus de voors: iiic Lxii L xvi Sch

Betaelt aen Cornelis Kieboom  
conchergie in de heere keet,
over verteringe, gedaen, en de gevallen
geduijrende de voors: dijckagie,
soo bij de knechts, ende roedragers
als verscheijde noodige foijen
aen de arbeijders aldaer
affgesproocken, de somme van
twee hondert sestien ponden
thien schell: , te xl grooten tpondt,
dus alhier de voors: iic xvi L x Sch

[123v]
#kieboom

habiat iic L
als ordinaris in
andre rekeningen, van
dijckagien
daer voor gepasseert 
zijnde,

Betaelt aen Willem Otten Wal-
raven  , over, ende ter saecke als
vooren, soo geduijrende, als naer
de voors: bedijckinge, de somme
van een hondert drie en t zestich
ponden twaelff schell: te xl grooten 
tpondt, dus hier de voors: cLxiii L xii Sch

Aen de clercken van t comptoir92

van de domeijnen van Zuijdhollt

voor t promptelijck furneren93

ende aentellen van des Graeffelijcke
dijckpenningen, gelijck bij dierge-
lijcke occasie94 van verscheijde
bedijckige is gepractiseert geweest iic L

[124r]
#walraven

transdt95 alsoo
verclaert wordt
dat sijer96 voor
bedongen zijn

Alhier werdt in uijtgeeff
gebracht voor acht kussens
die wegens het collegie van
desen polder zijn geordonneert
te doen maecken, ende nu onder
handen zijn, de somme van iic Lxvi L

Betaelt aen Jacob Jaspersse  
van Veen  , de somme van een
hondert ses en t negentich ponden
te xl grooten tpondt, over ende

[124v]
#van-veen

92 Rekenkamer, schrijfkamer
96 Transcriptie en betekenis onzeker
95 Transcriptie en betekenis onzeker
93 verschaffen, opbrengen
94 gelegenheid, voorval



in voldoeninge zijner decla-
ratie van verscheijde ver-
diende wagevrachten, ten
dienste van de Ed: heeren commissarissen
in desen daeromme alhier, volgens

bij declaratie or-
donnantie ende
quitantie[125v]

de nevensgaende declaratie
ordonnantie, ende quitantie de
voors: somme van cxxvi L

Betaelt aen Arien Jacobse
Verschoor  , de somme van een
hondert negen en t sestich ponden
te xl grooten tpondt, over ende
in voldoeninge zijner declaratie
van wagevrachten, ten dienste
van d'Ed: heeren gecommitteer-
dens van den voorn: polder,
verdient, ende dat op eijgen
teercosten, oversulcx alhier volgens
zijne declaratie ordonnantie, ende
quitantie de voors: cLxix L

[125r]
#verschoor

bij ordonnantie
ende quitantie

betaelt aen den pachter 
Willem de Vroe  , de somme van
veertich ponden, te xl grooten
tpondt, over verscheijde passagie-
gelden bij accoort bedongen, van de
voornoemde schuijt, ende
wagevrachten, volgens de
nevensgaende ordonnantie, ende
quitantie, daeromme alhier 
de voors: somme van xL L

Betaelt aen Willem Otten
Walraven   cum suis97, de somme van
twee en twintich ponden, te xl
grooten tpondt, over verscheijde dachgelden

[125v]
#de-vroe
#walraven

bij declaratie
ordonnantie ende
quitantie

met sijn mede maets, in november
xvic negen en t zeventich, op ordre
van d'Ed: heeren gecommitteer-
dens verdient, met het stoppen
ofte dichtmaecken van de suijgers98

die door den hoogen vloedt, in den
zeedijck waeren gevallen, dus hier
bij specificatie, ordonnantie, ende
quitantie, de voors: xxii L

Aen de conchergie van S  t   Joris  

 [126r]
#raalhoff

97 met de zijnen
98 gaten waar het water zand uitzuigt?



Doele, voor dat dese rekeninge
aldaer is gedaen vi L vi Sch

viia somma van verscheijde saecken
vm viic Lxxv L xiii Sch iii D

[vacat] [126v]

[vacat] [127r]

[vacat] [127v]

Anderen Uutgeef van
tractementen ende salarissen
van d'Ed: heeren gecommitteer-
dens, den penninckmeester,
secretaris, ende bouckhouder
mitsgaders de lantmeters
bodens, ofte roedragers,

De heer Mr Cornelis Pompe
van Meerdervoort  , raedt
ende rentmeester Generael
van Zuijdthollandt, heeft als
gecommitteerde van ende
wegens d Ed: mog: heeren raden
ende Meesters van de rekeningen
der domeijnen, van de heeren
staten van Holland, ende

[128r]
#van-meerdervoort

de heeren gecom-
mitteerdens werden
ter deser saecke
ijder toegeleijt,
de somme van iim L

Westvrieslandt, de directie van
de voors: bedijckinge bedient
ende bijgewoont, daer over zijn
Ed: voor tractement werdt
toegeleijt de somme van iim L

D'heer Borgemeester Johan
Ballincg  , als mede gecommit-
teert, van de Ed: mog: heeren van de
reeckeninghe, met ende nevens
den voornoemden heere raedt
ende rentmeester generael
van zuijdthollandt, de directie van
de vooschreve bedijckinghe

[128v]
#hallinck

dese heeren
gecommitteerden
worden ijder ter
saecke voorschreve
toegeleijt de
somme van xc L

bedient, ende bijgewoont, daer
over sijn Ed: voor tractement
wordt toegeleijdt, de somme 
van iim L

D'heer van Dussen Mr Jacob
van Axele  , werdt toegeleijdt voor
sijn Ed: tractement, de somme
van xc L

 [129r]
#van-axele



D'heer van Heeswijck Matthijs

van Asperen  , werdt toegeleijt
voor zijn Ed: tractement, als
gecommitteerde, de somme
van xc L

D'heer bailliu Mr Hendrick van
Nispen   werdt toegeleijdt voor
sijn Ed: tractement als gecom-
mitteerde de somme van xc L

D'heer Johan van Wevelinckhoven

[129v]
#van-asperen
#van-nispen
#van-wevelinkhoven

werdt toegeleijdt voor zijn Ed: 
tractement als gecommitteer-
de de somme van xc L

den deurw[aerde]r de Roij, blijft gehouden "gehouden" hier 
mede voor te leveren een caerten
sonder daer voor of  voor de gedaene metinge daer aff ijets 
verders te
mogen pretenderen

Joris de Roij wordt toegeleijdt
voor sijn tractement, als
gecommitteerde, de somme van xc L

Dirck Spruijt   als penninckmr,

 [130r]
#de-roij
#spruijt

wert den rendant
toegevoucht als
penningmr ende
boeckhouder te
samen de somme van 
twee duijsent ponden,
te xl: gr: tpondt,

van de voors: dijckagie
werdt toegeleijdt voor sijn trac-
tement, de somme van iim L

Den voorn: penninckmeester
heeft mede bedient, ende becleet
geduijrende de voors: bedijckinge
het secretaris, ende bouckhouder-
schap waer voor hem wert toegeleijt
de somme van --------- -----------

Mattheus van Nispen  , heeft

[130v]
#spruijt
#van-nispen

zijn ....
lantmeters
werdt ijder toe-
geleijdt de
somme van acht 
hondert ponden,
mede daerinne 
gecomprehendeert
zijn de hermetinge 
van de landen
ende de caerten

als lantmeter de voorschreve
bedijckinge bedient, ende bijge-
woont, waer voor zijn Ed: werdt
toegeleijt voor sijn tractement
de somme van viiic L

Nicolaes Leechgangers   heeft
mede als lantmeter de voors:
bedijckinge bedient, ende bijge-
woont, waer over zijn Ed: werdt

[131r]
#leeggangers



toegeleijdt voor tractement
de somme van viiic L

bij affirmatie
van de heeren
gecommitteer-
dens transdt

ende
quitantien, nae
geexhibeert

Hendrick van der Hoff  , heeft
als roedrager, ende bode
geduijrende de voors: bedijckinge
gevaceert, ende bedient, een hondert
negen ent zestich dagen, tot vier
ent twintich schellingen, daegs
bedragende de somme van 202 ponden
sestien schellingen, te xl grooten
tpondt, daeromme alhier de voors: iic ii L xvi Sch

Jan Leegener   heeft als
roedrager, ende bode, geduijrende
de voorschreve bedijckinge
gevaceert en gedient gelijcke

[131v]
#van-hoff
#leegener

hondert negen ent zestich dagen
tot vier ent twintich schellingen
daegs, bedragende de somme van 
202 ponden 16 schellingen, te 
xl grooten tpondt, dus de voors: iic ii L xvi Sch

Andries Hendrick Gelens   heeft
als roedrager, ende bode
geduijrende de voorschreve bedijckinge
gevaceert, ende bedient gelijcke
een hondert negen ent zestich 
dagen, mede tot vier ent twintich 
schellingen daegs, bedragende 
de somme van twee hondert
twee ponden, zestien schellingen 

 [132r]
#gelens

te xl grooten tpondt, oversulcx
alhier de voorschreve somme
van iic ii L xvi Sch

viiia somma van tractementen ende
salarissen

xiiim iic viii L viii Sch

[132v]

Anderen Uutgeef van
t' minuuteren, grosseren
ende doubleren, deser rekeninge
t appostilleren ende vergelijken
van dien, mitsgaders de noodige
gerequireerde zegels tot de selve

[133r]



Comt over t muniteren grosse-
ren, ende doubleren99 deser
rekeninge, tsamen groot
vier hondert twee bladeren tot
drie schellingen het bladt, de
somme van t zestich ponden
ses schell: te xl grooten tpondt
dus alhier de voors: Lx L vi Sch

Noch voort doubleren van den
rekeninge als dese, voor d'Ed:
mog: heeren van de rekeninge
groot cxxxiiii bladeren, tot
drie schellingen t bladth, als voren
de somme van xx L ii Sch

Comt voor het appostilleren100 deser
rekeninge, de somme van xv L xv Sch

Den penninckmeester voor
het vergelijken van de

[133v]

appostillen op de doublen de
somme van xii L xii Sch

Den rendant brengt alhier
de somme van vijff en twintich
ponden vijff schellingen, een
denier, Obulus101 te veertich
grooten tpondt, bij hem betaelt
voor drie distincte cleijn-
zegels als een van vier
en twintich ponden vier denier
Obulus geapplceert tot den 
omslach van de rekeninge
voor den rendant, ende twee
van twaelff schell: vier denier ob:
d'eene voor d'Ed: mog: heeren

[134r]

van de rekeninge, ende d'andere
voor het Gemeen landt daerom
alhier de voors: somme van xxv L v Sch iv D

En voor t inbinden deser
rekeninge, met twee doublen
vandien, ijder tot dertich schell:
de somme van iiii L x Sch

 [134v]

99 Copieren
100 kanttekeningen maken
101 penning



ixa Somma van het fatsoen deser rekeninge

cxxxviii L x Sch 1 D ob:

Totaal  Somma van den Uijtgeeff deser reckeninge

cxxxim iiiic ix L v Sch x D ob:

Ende den Ontfangh bedraeght als hier
vooren folio vi

cxxiim cxxii L xvii Sch iiii D

Vereffent comt meer uijtgegeven dan
ontfangen, de somma van negen duijsent ende
hondert ses sen tachtich ponden, acht schellingen
ses deniers, ob: te xl: grooten tpondt, dus
hier deselve

ixm iic Lxxxvi L viii Sch vi D ob:

Aldus gehoort gerekent, ende gesloten, ten dage, jaere
ende plaets als int hooft deser geroert, ende was
onderteijkent Ed: Buijs  , C: Pompe van Meerdervoort  ,
Johan Ballincg  , Hendrik van Nispen  , Jo: van
Wevelinckhoven  , J: de Roij  ,

Gecollationeert102 jegens .... principale
zijnde geschreven, geappostilleert, ende
geteijckent, als boven, ende daer mede
accorderende bevonden, bij mij als
penninghmeester van den voors: polder
op den xiiie april 1680,

D. Spruijt

[135r]

102 Samengebracht, vergeleken


