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Van het waterschap De Nederwaard zijn maar drie oude rekeningen bewaard gebleven:
1594, 1611 en 1612. Zij bevinden zich in het Stadsarchief van Gorinchem. Hieronder een
transcriptie van deze drie rekeningen.
/1/ is het paginanummer recto; // is het paginanummer verso.

REKENING 1594 VAN WATERSCHAP DE NEDERWAARD

Archief: Stadsarchief Gorinchem, Nederwaard, nr. 179

Transcriptie

Rekeninge Dircke Thonisz, clerck van de Nederwaert van sijnen ontfanck ende
van ‘t genen van den jaere 1594.

/1/ Reeckeninge Dircke Thonisz, clerck van den Nederwaert en den grootten
Alblasserwaert die hij van wegen Maerten Laurensz van Alblas en Cornelis
Cornelisz uyt Papendrecht als hoogewaersluyden van den voorsz
Nederwaert doende is, die watergraven en waterheemraden uyt denselven
waert mitsgaders die gedeputeerde ende de schouten mette geswoorens
ofte andere gecomitteerde uyt de dorpen van den voorn. waert die daertoe
bij den watergraven deur den bode waren gedaen convoceren en
dachvaerden, van allen alzulcken ontfanck als hij heeft gehadt, zoo over
den vierden zesten termijn vande subsidie ende bijslach // bij den Heeren
Staten van Hollandt en verder van den Nederwaert geaccordeert en van de
jaerlijxe incompsten van t’gemeenelandt als oeck van de omslach opten
date van t’slot van deze rekening gedaen en omgeslagen ende van andere
parthijen mitsgaders van de uytgeven bij hem daer jegens gedaen, soo van
materialen van houdt, plancken, rijsch ende staecken, alle totte reparatie
van des gemeenelandts wercken verstrect en van arbeytsloen, reys en
teercosten, als van interesten van opgenomen penningen en alle deeze,
zoe ordinaris als extraordinaris oncosten ten behouffve en ten zaecken van
t’gemeene landt van de Nederwaert, gedaen en gebleeken zedert /2/ in
decembre 1594 tot date van t’slot dezer rekeningh toe, gemaect in guldens
van veertich grooten vlaems het stuck.

ONTFANCK
Eerst over den vierden zesten termijn van de subsidie en bijslach van
achtien duysent gulden mette deze rekening die bij den voorsz.
Heeren Staten van Hollandt t’gemeenelant van de Nederwaert zijn
geaccordeert als volcht.

Dezen rendant heeft ontfangen van die van Ghiessen Oudekerck en Ghiessendam de
somme van twee duysent vijff hondert // elff gulden eenen stuver thien penningen van 40
groten de gulden, in voldoeninge van t’contengent van de zelven dorpe in den omslach van
de verpondinge vant loopende jaere 1594, welcke voorsz. somme mette twee naer volgende
parthijen ofte samen bij den ontfanger Myerop die van de Nederwaert bij assignatie zijn
gelevert in betalinge van den 4e 6e termijn van de subsidie ende bijslach van de 18 gulden
alsboven, daerom alhier de voorsz. 2511.1.10

Van die van Streeffkerck de somme van vierhondert negen en tzeventich gulden twaelff
stuivers elf penningen, den gulden mette als boven, in minderinge en ter goeder rekening
van t’contingent van den zelve dorpe in den omslach van de verpondinge van den jaere
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voorseyt ende bij assignatie in bethalinge van de 4e 6e termijn van den subsidie en bijslach
als boven, daerom alhyer den voorsz. 479.12.11

Ende noch ontfangen van Myerop de somme van negen gulden vijff stuvers elf penningen in
volle bethalinge van den voorsz. 4e 6e termijn van de subsidie als boven, dus de voorsz.

9.5.11
//

Ander ontfanck van de penningen geprovenieert uytte vercoopinge
van de oude scotdeuren tot Alblasserdam vercocht, als volcht

Eerst heeft deze rendant ontfangen van Maerthen Laurensz de somme van ses gulden te 40
groten over den coop van een oude scotdeur bij hem int openbaer gecocht omme de voorsz.

6g

Van Jan Pietersz sluysmeester de somme van vier gulden thien stuyvers over den coop van
een oude scotduer bij hem gecocht om de voorsz. 4.10.0

Van Arien Bastiaensz den Bouw de somme van vijff gulden /3/ vijfthien stuvers over den
coop van een scotdeur bij hem gecocht om de voorsz. 5.15.0

Van Pieter Hermensz Smith de somme van zes gulden vijff stuvers over den coop van een
oude scotdeur bij hem gemijnt om de voorsz. 6.5.0

Ende noch ontfangen van den rantzoene tot twee stuvers opten gulden van de 22.9.0, de
somme van 2.5.0

Somma 24.15.0
//

Ander ontfanck van de gemeenelansts incompsten van de verschene
van de Hang ofte Noordensteck en van de kade mitsgaders van de
pachten ofte jaerlijxe recognitien van zekere erffven daerbij eenige
voor zekeren tijt zijn verpacht en d’andere tot Alblasserdam
uytgegeven tot wederopzeggen van watergraven en waterheemraden
in de tijt, als volcht

Eerst heeft deze rendant ontfangen van Lambrecht Pietersz, schoudt tot Alblasserdam, de
somme van twee en dertich gulden, ter cause en over het tweede vierde jaer pachte van de
visscherie int Nyewe Waterschap // verschenen meye 1594, dus hier de voorsz. 32.0.0

Van de pacht van de Hang ofte Noordensteck tot Alblasserdam dat in den jaere 1593 zonder
huyre is gebruyct en verschenen is Petri 1594 compt alhier na de oude huyr 12.10.0 daer off
getrocken den 8 stuvers 10 penningen uyt zaecke van de verpondinge, blijft noch zuyvers en
alhier wert gebrocht de somme van 10.18.12

Van Dirck Spruyt de somme van vijfthien gulden ter cause en over het // tweede zevende
jaer pachte van de kade ende werff bij hem van watergraven en waterheemraden
innegehuyrt, verschenen Petry in den zelve 1594, dus hier de voorsz. 15.0.0

Van Arien Ariensz, sluysmeester int Elshout, over het thiende twintichste jaer huyren van
zekere erffve zoo bezijden als achter zijn huys gelegen, verschenen lesten february 1594,
de somme van 12.0.0
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Van Adriaen Franckensz de somme van twee gulden vijf stuvers /6/ ter cause en over het
15e 16e en 17e 20e jaer huyrs van het griendeken buyten dijks ten westen van het Nyeuwe
Waterschap bij de Cortlantse brugge gelegen, daervan die voirgaende pachten zijn
ontfangen bij de bode van de Nederwaert Pieter Thonissen die dezelve jaere pachte waren
toegeleyt, daerom alhier over desen drie jaeren tot 15 stuvers tsjaers, verschenen maerte
1592, 1593 ende 1594, de voorsz. 12.5.0

Van Michiel Aertsz tot Alblasserdam die in den jaere 1591 bij watergraven en
waterheemraden in de Graef en Alblas is geconsenteert en toegelaten // te betimmeren
zekere plaetsse opten binnensten pundt tusschen die sluyssen tot Alblasserdam omme zijne
residentie daer te nemen en dat te gebruycken mits dat hij in afscheringe van den takken
tijden tzij bij dage ofte bij nachte goede regart ende naerstige achtinge zal nemen opte
sluyssen om zoo hij eenige inconvenienten ofte verzaecken vandien quame te vernemen,
dat in tijts den sluysmmester te verwittigen ten eynde zulxs metten eersten en al
spoedichsten mach werden vergoet en geremedieert en dat hij oock t’gemeenelant van de
Nederwaert altijts gehoudt en getrouwe zal zijn in alle zaecken en oock alle jaers bethaelen
voor eene recognitie de somme van twee gulden van 40 groten, welverstaende dat
watergraven en waterheemraden indertijt wezende t’alle tijden als t’haer zal goetduncken /7/
dezelve timmeringe zullen mogen affkeuren, in welcken gevalle de voorsz. Mechiell Artsz en
zijne nacomers gehouden werden die timmeringe daervan wech te ruymen en op te
breecken zonder eenich wederzeggen en zonder eenige clachten ofte doleantie te doen,
oock nyet te mogen zeggen dat men hem daer mede eenich ongelijck, schade ofte hinder is
doende, alzoo men nyet en verstaet hem eenige gerechticheyt daertoe int groot ofte cleyn te
geven, maar alleenlijck uyt gratie ende goede affectie te vergunnen tot wederzegging als
boven, compt alhier over drie jaeren recognitie 1592, 1593 ende 1594, tot twee gulden
tsamen als boven de somme van 6.0.0
//
Van Jan Pietersz, sluysmeester tot Alblasserdam die mede ten halve tijde bij watergraven en
heemraden is vergonnen en toegelaten den buytensten pundt tusschen die sluyssen tot
Alblasserdam te mogen betimmeren tot wederopzeggen alsboven en mits jaerleycxs
gevende een recognitie van twentich stuvers, compt alhier over die voorsz. drie jaeren de
somme van

3.0.0
Van gelijcke is mede geconsenteert en toegelaten geweest Cornelis Jansz  van te moegen
timmeren een huysken opt Zuydersteck t’Alblasserdam mette grond jaerlijcks tgemeenelandt
van de Nederwaert een huyre van twee gulden dan zoe den zelven Cornelis Jansz dezer /8/
werelt is overleden en nyet achtergelaten heeft daer men die bethalinge aen zoude
recouveren moge, soe compt alhier voer die voorsz. drie jaeren nihil

Lambert Pietersz, scout tot Alblasserdam is mede geaccordeert om opt Noordersteck aen
het schut te moegen verhoogen ende enen damsteech te maecken omme nae zijn erff
achter zijn huys te moegen lijen ende rijen, mits bethalende jaerlecks een recognitie van
thien stuyvers, compt alhier over drie jaeren, verschenen 18 Septembris 1592, 1593 ende
1594, de somme van 30.0.0
//
Van turff daer t’huysken op staet daerinne des gemeenelansts bode van de Nederwaert is
wonende en alsoe t’zelve gemeenelant is competerende en over zulxs geen huyr jaerlijxs of
ontvangen wert, alzoe ’t den bode is vergonnen om nyet, de somme alhier nihil

Somma 52.5.12
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/9/
Ander ontfanck van sloet van rekeninge als volcht

Dezen rendant brengt alhier als ontfang hebbende de somme van hondert zeven en tsestich
gulden negentich stuvers twaelff penningen den gadermeester dezer rekeninge, ter cause
en over t’gunt hem bij eynde en slote van lestvolgende rekening de anno 1593 t’gemenelant
schuldich is gebleven als bij hem aldaer meer ontfangen dan uytgegeven, blijckende bij t’slot
van de zelve rekening die men is overgelevert, inhoudende de somma 117.19.12
//

Ander ontfanck van de gemeenelants omslach van den jaere 1594 tot
drie gulden twaalf stuvers vijf penningen elcke houyff ofte 4 stuvers 8
penningen opte mergen als volcht

Dezen rendant heeft ontfangen van de gemeene dorpen in den Nederwaert uyt zaecke van
de ommeslach van den jaere 1594 tot drie gulden twaelff stuivers 5 penningen elcke houyff
ofte 4 stuivers 8 penningen opte mergen beloopende alhier over vijffhondert acht ende
tseventich houyffen ofte over negen duysent twee hondert acht en twintich mergen, de
somme van 280.10.1

Compt den gehele ontfanck dezer rekening beloopt 6343.16.18
//
UYTGEVEN

Eerst van materialen van houdt, plancken, rijsch en staecken, all in
den jaere 1594 aen den gemeenelants sluysen, hoofden en andere
wercken, zoo tot Alblasserdam als int Elshout en elders verbesicht,
mitsgaders van ‘t brengloen en andere oncosten daer aenclevende als
volcht

Die hooge waersluyden van de Nederwaert hebben gecocht van Jacob Frans Wittensz,
houdtcoper binnen Dordrecht verscheyde partijen van houdt en plancken als dubbele en
enckele dertich en veertich voet houdten volle balcken, plancken van twee duym en andre,
die alle verstrect /11/ zijn aen des gemeenelants sluysen, hoofden en andere wercken, zoo
int Elshoudt als tot Alblasserdam en elders, all naerder blijckende bij zijne declaratie die men
hier overlevert, begrijpende de somme van 193.12.0

Michiel Aertsz ende Gherit Adriaensz, schippers van Alblasserdam, ter cause dat zijluyden
het voorsz. houdt en plancken van Dordrecht op Alblasserdam en int Elshoudt met haere
schuyten hebben gevourt, bij haere cedulle die men hier overlevert, inhoudende de somme
van 10.12.0
//
Jeronimus Hendricksz van Heerxvelt heeft ten behouffe van des gemeenelants hoofden en
andere wercken, zoo tot Alblasserdam als int Elshout, gelevert zes en twintich half vim legrijs
tot 26 stuivers die vim, 14.15.0, noch zeventien hondert staeck tot 15 stuivers t’hondert 
12.15.0 en noch dertich bosschen tuynrijs tot drie stuivers den bosch, somma totalis 3.10.0,
compt t’voorsz. bij ordonnanty van watergraef Jacob Kool en zijne quitanty die men hier
overlevert, inhoudende de somme van  58.3.0

Somma 257.17.0



-5-

/12/
Ander uytgeven van bethaelenge aen den dijcken en andere
arbeyderen uyt zaecke zoe van bestede wercken als die in dachuyren
en bij de schuyten hebben gewrocht, als volcht

Dezen rendant heeft bethaelt Andries Aelbertsz van Alblasserdam de somme van twaelff
gulden te 40 groten, ter cause dat hij jegens die schouyffschou in der Graeff en Alblas die
geweest is den 1e July 1594 heeft schoen gemaect en geschouyft het gemeenelants water
van de Nauwe Alblas af totten Hoffschen grient ofte sloet toe en die schouwe tot zijnen
perecle daer overgelevert twelck bij hem int openbaer is aengenomen geweest om de
voorsz. 12.0.0
//
Roelandt Claesz in Bleskensgraeff de somme van vier en vijfftich gulden mette voorsz., ter
cause dat hij t’gemeenelants water tusschen die Nesse en voorder totten onder sloet toe
aen t’Hoff ’t Alblasserdam heeft schoen gemaect ende geschouyft jegens die Laeyckschou
in de Graeff en Alblas, die was op hem bij opten negende Septembris 1594 en die schou
t’zijnen perecle daer overgelevert, t’welck bij hem int openbaer is aengenomen geweest om
de voorsz. 54.0.0

Opt eerste mijnen is bij watergraven en waterheemraden gestelt en bij desen rendant betaelt
Cleyn Arien van Alblas 20.0.0

Willem Leendertsz ter cause dat hij voer den tijt /12/ van zes daegen heeft gearbeyt aen
hooffden tot Alblasserdam om veerthien stuivers daechs, compt alhyer de somme van 4.4.0

Cornelis Gielisz, ter cause en over twee dagen arbeytsloen bij hem met zijne schuyten
verdient aen de hooffden tot Alblasserdam, compt tot vijfthien stuvers daechs 0.30.0

Andries Aelbertsz cum socys de somme van twee gulden vijff stuvers ter cause dat zij aen
noorden sluys aent buytenste gebindt zeker aerdewerck hebben opgegraven ten eynde
betimmeren die plancken aen de scotdeuren bequameleyck zoude moegen spijckeren en de
zelve daeraen // wederom gevolt, ‘t welck hem bij den waersluyden is aenbesteet geweest
om de voorsz. 2.5.0

Arien Corssen de somme van 18 gulden ter cause en over ‘t arbeytsloen van tnegentich
schuyten aerde die hij aen de hooffden ende stadtboomen ‘t Alblasserdam heeft gebrocht en
verwerct, bedongen hebbende van de schuyten vier stuivers, monterende alhier de voorsz.

18.0.0

Thonis Ariensz van 48 schuyten aerde bij gebrocht en verdijct alsboven, beloopende alhier
tot vier stuvers die schuyt 9.12.0

Cornelis Schalcksz van zeven schuyten aerde bij hem gebrocht en verwerct alsboven, compt
tot 3 stuivers 8 penningen die schuyt 0.24.0

Jacob Willemsz ter cause dat hij een deel quaet/14/ riet ende rucht aen de sluysen heeft
gebrocht, compt alhier 0.10.0

Jan Leenertsz int Elshout ter cause van 34 schuyten aerden die hij heeft gebrocht en
verwerct aen de hooffden int Elshout, compt alhier tot vier stuvers die schuyt, de somme van

6.16.0
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Jan Danielsz van drie dagen arbeydens die hij tot Alblasserdam heeft gearbeyt en aen
t’sluyssen helpen wingen, compt tot acht stuyvers daechs 0.24.0

Aert Cornelisz van 19 schuyten zoo bij hem tot Elshout aen hooffden gehaelt van vier
stuvers die schuyt, compt alhier 3.16.0

Somma 116.5.8
//

Ander uytgeven van betalinge gedaen uyt zaecke van de noordesluys
tot Alblasserdam op te graven, omme die dueren daer uyt te moegen
nemen ende weder inne te brengen ende ganckbaerdich te maecken
en die sluys beter te onderschouwen en reparen, oock van het
wedervullen vandyen, mitsgaders van de twee zuydenste sluysen
alhier te voerzyen en die cade over dezelve sluysen of te cruyen ende
te verlichten all volgende die resolutie daerop (van de voer gaende
rapport bij den gecomitteerde en timmerluyden van de gestelte Nesse
van de voorsz sluysen gedaen) bij den ingelanden van de Nederwaert
den 18e Mey lestleden binnen Dordrecht in den Doelen genomen.

Eerst heeft dezen rendant bethaelt Job Cornelisz /15/ wagenmaecker binnen Dordrecht de
somme van vijff gulden vier stuivers van 40 penningen de gulden, ter cause en over den
coop van acht pijpegalen bij hem t’gemeenelant gelevert omme daer mede die aerde off en
aen te ruymen int opgraven en weder vollen van de noorden sluys en het verlichten van de
cade over die twee zuyder sluyssen tot Alblasserdam, compt alhyer tot derthien stuivers
elcke pijpegael ter somme van 5.4.0

Willem Leendertsz de somme van drie gulden thien stuivers ter cause en over ‘t arbeytsloen
van dat hij over de tijt van vijff daegen is doende geweest int opgraven van de noorden sluys
tot Alblasserdam zoemede die buyten dueren daer uyt genomen, gerepareert wederom //
ingehangen en ganckbaerdich gemaect heeft, compt tot veerthien stuivers daechs de
somme 3.10.0

Den zelven Willem Leendertsz de somme van drie gulden thien stuivers ter cause en over ‘t
arbeytsloen van 7 stuivers gelijcke dagen die hij heeft gewerct int weder vollen van de
voorsz gegraven sluys, beloopende alhyer ter voorsz somme van 3.10.0

Arien Arien Dircksz uyt zaecke dat hij voir den tijt van vier dagen int opgraven van de voorsz
noorden sluys aerde heeft gecroden, beloopende alhyer tot zes stuivers daechs ter somme
van 0.24.0
/16/
Pieter Jansz heeft mede aen de voorsz opgravinge en wedervullenge van de noorden sluys
gearbeyt voer den tijt van vijff dagen, daer van hem betaelt tot zes stuivers daechs, de
somme van 0.30.0

Cornelis Cornelisz van dat hij voer den tijt van vijff dagen mede aerde heeft gecroden, compt
alhyer tot zes stuivers daechs 0.30.0

Arien Ariensz heeft noch int vullen van de voorsz sluys aerde gecroden voer den tijt van vijff
dagen, beloopende alhyer tot zes stuivers daechs, ter somme van 0.30.0
//
Compt alhier tot veerthien stuivers elck dachgeldt, ter somme van 17.0.0
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Arien Arien Dircksz van negen dagen die hij heeft gearbeyt int offcruyen van de voorsz kade,
compt tot zes stuivers daechs de somme van 2.14.0

Leendert Jongelagen van negen gelijcke dagen die hij aerde heeft gecroden int verlichten
van de voorsz sluysen, compt alhier de somme van 2.14.0

Pieter Jansz van negen gelijcke dagen die hij heeft gearbeyt int offcruyen ende verlichten
van de kade van de /17/ die voorsz twee zuyden sluysen, compt alhier ter somme van 2.14.0

Cors Ariensz van zeven dagen die hij aerde heeft gecroden in verlichten ende daechs als
boven, compt alhier de somme van 2.2.0

Andries Aelbertsz van elff daegen die hij heeft gearbeyt zoe int opgraven en weder vollen
van de noorden sluys als int offgraven en verlichten van de aerde over die zuyden sluyssen,
compt alhier tot veerthien stuivers daechs de somme van 7.14.0

Van de materialen van houdt en plancken tottet repareren van de // voorsz sluysen verstrect,
sijn mede begrepen in de declaratie van de houdtcoop is boven folio 11 overgelevert en
daeromme hier memorie

Van ‘t arbeytsloen van de timmerman aen de zelve reparatie verdient is mede begrepen in
zijne declaratie houdende meer partijen hiernaer folio 34 over te sien en daeromme alhier

memorie

Insgelijcks van het ijserwerck totte voorsz. reparatie verbesicht zal mede onder andere
werden gebrocht in de declaratie van de smith en daeromme alhier memorie

Somma 47.16.0
/19/

Ander uytgeven van bethalinge gedaen aen de watergrave,
waterheemraden, clerck en bode, mitsgaders die drie gecomitteerde
uyten ingelanden, mette timmerluyden, ter cause en over henluyder
vacatien en besoigneren tot haer zelffs costen gedaen, zoe int
visiteren van de sluysen tot Alblasserdam als het concept te maecken
van de gesteltenisse van dyen, mitsgaders het rapport daer van aen
ingelanden te doen en heurluyden advys daer van te geven, oock den
waersluyden die bij de arbeyders in opgraven en weder vollen van de
noorden sluys en het offcruyen en verlichten van de kade over die
zuyden sluysen hebben gevacheert // en toesecht gedragen, oock de
timmerman geholpen van gelijcken van de wagen ende
schuytvrachten, all ter zaecken vandien gvallen, als volcht

Den dijck graeff Jacob Kool heeft als watergraeff in der Greaff en Alblas zoe int vesiteren
van de sluyssen als int maecken vant concept van gesteltenisse vandien ‘t rapport te doen
en ‘t advys te geven hoe men bequaemelecxt procederen zoude tot reparatien van de zelve
sluyssen gevacheert en gebesoigneert tot zijn zelffs coste den tijt van drie daegen, compt tot
twee gulden thien stuivers daechs, maer volgens ordonnantie ter somme van 17.10.0

Pieter Andriessz, waterheemraet inder Graeff ende /20/ Alblas heeft uyt zaecke voorsz en
tot zijn zelffs coste gevacheert voor den tijt van twee dagen, compt alhier tot twee gulden
daechs de somme van 4.0.0
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Pieter Cornelisz, waterheemraet heeft mede uyt zaecke voorsz gevacheert twee gelijcke
dagen, beloopende alhyer ter somme van 4.0.0

Nanning Aerts heeft mede als waterheemraet ter voorz zaecke gevacheert eenen dach
somma alhier 2.0.0

Claes Jansz, waterheemraet // heeft mede ter zaecke als boven gevacheert eenen dach,
daer van alhier compt de somme van 2.0.0

Dirck Banen als gecomitteerde heeft ter voorsz zaecke gebesoigneert en gevacheert voor
den tijt van drie dagen, compt alhier tot twee gulden daechs op zijn zelffs coste de somme
van 6.0.0

Willem Ariensz van de Ghiessen heeft mede als gecomitteerde ter zaecke voorsz
gebesoigneert ende gevacheert voor den tijt van drie dagen als boven, beloopende alhyer
ter somme van 6.0.0
/21/
Aelbert Claesz, schout van Blesgensgraeff heeft mede als gecomitteerde ter zaecke voorsz
gebesoigneert en gevacheert gelijcke drie dagen als boven, beloopt alhyer 6.0.0

Merten Laurensz, waersman, heeft tot zijn zelffs coste zoe inde voorsz besoinges als bij den
arbeyders opte sluyssen gevacheert voor den tijt van veertien dagen, beloopende alhier tot
twee gulden daechs de somme van 28.0.0

Cornelis Cornelisz, waersman, heeft mede bij den arbeyders gevacheert en den timmerman
// behulpich geweest voor den tijt van vijftien dagen, beloopende alhyer daechs als boven ter
somme van 30.0.0

Den clerck heeft mede tot zijn zelffs coste int vesiteren van de sluyssen, het concept te
maecken en opt rapport te doen gebesoigneert voor den tijt van drie dagen, beloopende
alhier tot twee gulden daechs de somme van 6.0.0

Die bode heeft mede uyt zaecke voorsz gevacheert den tijt van drie dage, compt daer voren
alhier tot twaelff stuivers daechs ter coste van watergraven en waterheemraden volgens d’
ordonnanty ter somme van 0.36.0
/22/
Henreck Gielisse Stierman heeft tot s’lants coste als timmerman die drie sluyssen
t’Alblasserdam helpen visiteren, die gesteltenisse bij gescrifte gestelt, zijn advys daer bij
gevoucht zoe men die ten besten commoditeyt van den lande zoude repareren en anders,
daer over hij besich is geweest den tijt van zes dagen en hem daer voren is toegeleyt de
somme van 12.0.0

Willem Dircksz, timmerman van ‘t gemeenelant van den Nederwaert, heeft mede den tijt van
gelijcke dagen metten voorsz Stierman besich geweest en gebesoigneert tot ‘s lants coste,
daer voren hem is toegeleyt en alhier compt de somme van 3.6.0
//
Cornelis Ariensz Onverlaet, scuytenaer, van dat hij den watergraeff Jacob Kool met
Stierman timmerman vervoert van Dordrecht op Alblasserdam en wederom tot Dordrecht
heeft gebrocht, als men die sluyssen hadde gevesiteert, oock een reysse tussche Dordrecht
en Papendrecht guns en weder om gevourt, bethaelt bij cedulle en quitanty daervan mede is
naer folio 36 en voor alhier 0.24.0

Pieter Ariensz, waterheemraet, van scuytvracht bij hem ter zaecke voorsz verscoten 0.24.0
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Pieter Cornelisz, waterheemraet, van paerdenhuyr en scuytvracht bij hem ter zaecke
voornoemt gedevoucheert 0.29.0

Claes Jansz, water heemraet, /23/ en Wellem Ariensz, gecomitteerde, zijn mette wagen tot
Alblasserdam gecomen als men die sluyssen vesiteerde, daer van alhier compt 0.36.0

Dirck Banen, gecomitteerde, is tot Alblasserdam met een paert gecomen, daer van alhier
voor de paerdenhuyr wert gestelt 0.14.0

Nanneng Aertsz, heemraet, was mede te paert gecomen en alhyer voor de paerdenhuyr
wert gebrocht 0.14.0

Den schout van Blesgensgraeff als gecomitteerde en den // clerck hebben totte drie reyssen
telcken gehadt tot heuren scuytenaer Laurens Claesz en daer van hem bethaelt tot zijn
zelffs coste 15 stuyvers daechs, beloopende alhier ter somme van 2.5.0

Den wagenaer die Dirck Banen vant veer van Papendrecht heeft thuys gevourt compt alhier
van wagenvracht 0.20.0

Somma 128.18.0
/24/

Ander uytgeven van bethalenge gedaen den timmerman en smith als
volcht

Wellem Dircksz, den gemeenelants timmerman, hadde in den jaere 1593 van zijn eygen
houdt gemaeckt en gelevert vier nyewe schotdeuren voor de twee zuyden sluysen tot
Alblasserdam, daer vore hem bij provisie in de voorgaende rekening van voorn. jaere is
geleden en betaelt de somme van hondert zessenvijftich gulden en is hem bij watergraven
en waterheemraden inder Graeff en Alblas, in de schouwe tot Alblasserdam vergadert zijnde
tot voldoeninge en volle betahalinge van de zelve voors. rekening // noch toegeleyt en
betaelt de somme van 98.0.0

Den zelven Wellem Dircksz, timmerman, ter cause van ettelijcke houdt en plancken bij hem
gelevert, oock van arbeytsloen en dachgelden zoo bij hem als zijne knechts aen des
gemeene landts sluyssen en hooffden, mitsgaders bruggen, overtochten, steygers en
andere wercken binnen tijde dezer rekening verdient, all naerder blijckende bij sijne
declaratie, gevesiteert en gelaudeert bij watergraven en heemraden die men hier overlevert,
inhoudende de somme van 94.12.0

Pieter Hermansz tot Alblasserdam, smith vant /25/ gemeenelant, ter cause van verscheyde
ijserwerck zoe pondt werck en voetwerck als spijckers en andere, all bij hem tijde deesser
rekening gelevert aen versceyde des gemeenelants wercken en zonderlenge totte
reparatien van sluyssen tot Alblasserdam, all naerder blijckende bij zijne verclaringe
gevesiteert en gelaudeert als boven die men is overlevert, begrypende de somme van

75.17.12

Wellem Dircksz, timmerman voornoemt, heeft noch ten behouffen van t’gemeenelant
gelevert drie hondert een en tzeventich voet plancken van drie duym t’hondert om 34 gulden
die al verbesicht zijn aen de sluyssen tot Alblasserdam, beloopende met 30 stuivers ter
somme van 89.5.0

Somma 307.12.0
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//
Ander uytgeven van betalingh gedaen ter cause van reys en
teercosten die ten dienste en in zaecken vant gemeenlant zijn
gevallen, zoe bij eenege goede heeren van Dordrecht en bij
timmerman en smith, zoe zij bij watergraven en heemraden ontboden
zijn geweest en men met haer van slants wege te spreecken hadde
als bij eenege ingelanden, mitsgaders van foeyen den arbeyders
geaccordeert en anders als volcht

Eerst heeft deessen rendant bethaelt die waerdinne in de Toelast binnen Dordrecht de
somme van 34 gulden 8 stuivers van 40 penningen den gulden, ter cause van t’gunt daer is
verteert bij den dijckgraeff met eenige hooge dijckgraven als zijluyden /26/ tot twee
verscheyde reysen in augusto en septembre anno 1593 tot Alblasserdam hadden geweest
omme aen den dijck over die sluyssen te rijen zoe die kade afgegraven en verlecht wierde,
oock bij den pensyonaressen Mennen en Berck, mitsgaders den heeren Adriaen Joppensz
en de meer andere, als zij in augusto ‘93 opte meddelkade hadden geweest en in andere
des gemeenelants zaecken en alzoe t’zelve bij inadvertentie in de lestvoergaende rekening
nyet is gebrocht, daeromme alhier bij haren verclaringe met ordonnansy van de dijckgraeff
alhier de voorsz. somme van 34.8.0

Henrick Gey, waert in de Paerl binnen Dordrecht de somme van // acht gulden acht stuivers
mede als boven ter cause ende over t’gundt opten 16e auguste 1593 tot zijnen huyse is
verteert bij de watergraven Jacob Kool en de rentmeester Beuden en de penssonaris Jan
Brouwer, Claes Jansz Brouwer en andere in s’gemeenelants zaecken en alzoe t’zelve mede
bij inadvertentie nyet en is aengebrocht in de voergaende ommeslach, daeromme alhyer bij
zijne verclaeringe ordonnantie van de watergraeff en zijne quitanty, de somme 8.8.0

Arien Ghijssen, in zijne leven rendant van Alblasserdam, ter cause en over t’gundt t’zijnen
huyse den 23e Mey 1593 is verteert bij de wagennaers die mijn heeren van Dordrecht op
Ghiessenburch /27/ hebben gebrocht, mette daer ingerekent t’bier aen de wagens bij de
zelve heeren gedroncken, de somme van 0.30.0

Arien Cornelisz, schoudt tot Laechblockelandt, de somme van 26 gulden ter cause van
teercosten t’zijnen huysse verteert bij de schouten en eenige gesworens van Ghiessen,
Slydrecht, Molenaersgraeff, Brantwijck en Blockelant voorsz, zoo zij tot twee ofte drie
reyssen met malcanderen spraecken omme eenige te committeren die mits den benauden
tijt en die ervaringen van den jaer schou en andere inconvenienten en groote schaden de
landen overcomen zouden aen de Heeren Staten solliciteren omme eenege quytscheldinge
van de verpondinge te moegen verwerven, hebbende met de andere dorpen van de
Nederwaert daerbij geadverteert // en daerop antwoorde verwacht die t’zelve mede hebben
toegestaen en daeromme ahyer bij zijne verrekeninge de somme van 26.0.0

Cornelis Jansz  van vier vaten biers tot zijnen huysse in s’lants zaecken verdroncken en bij
de waersluyden in de schouwen ofgesproecken, de somme van 0.20.0

Die waerdinne in de Toelast ter cause en over t’gundt ten haren huysse bij den watergraeff
als dijckgraeff is verteert mette hoogen heemraden en andere heeren van Dordrecht als den
dijckgrave mette heemraden tot Alblasserdam zijn gereden geweest om naer het opgraven
van de cade over die sluyssen te zyen en oock andere gemeenelants affairen te waerderen,
compt alhier bij declaratie 128.1.0

Meerthen Corssen scout van Streeffkerck ter cause van gelaechgens t’zijnen huysse in
s’lants zaecken gedroncken 5.5.0
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/28/
Cornelis Cornelisz, schoudt van Wijngaerden, en Cornelis Ariensz hebben int solliciteren
omme quytscellenge van de verpondinge te hebben binnen den tijt van vijff ofte
zessentwintich dagen int verteeringge binnen Den Hage en int guns en weeder reysen tot
viermael toe t’voorsz. gehadt boven die penningen bij de dorpen daertoe bijgeleyt ter somme
van zestich gulden vijfthien stuivers en is haer voer hare vacatien en moeyten toe geleyt
over 52 dagen tot 13 stuivers daechs 31 gulden vier stuivers, beloopende tsamen ter somme
van 47.19.0

Jan Pietersz, sluysmeester tot Alblasserdam, ter cause van verscheyde cleyne gelagens
t’zijnen huysse gedroncken bij den genen die die scotdeuren tot d’eerste reyssen hebben
helpen op en neer laten, die sluyssen uyt en in wringen, oeck van foeyen den arbeyders tot
eenege reysen ofgesproecken, mitsgaders // bij den timmerluyden en andere all naerder
blijckende bij declaratie inhoudende de somme van 31.15.8

Arien Ariensz, sluysmeester, van gelagen t’zijnen huysse gedroncken bij den notaris en
getuygen, oock bij den timmerman, smith en andere in ‘s gemeenelants zaecken 8.15.0

Sebastiaen Jansz, schout, van teercosten t’zijnen huysse gedaen bij de gecomitteerden van
de dorpen alsse daer vergadert waren ter zaecke van de sollicitatie omme quytscheldinge
van de verpondinge te mogen crijgen 5.15.0

Somma 226.12.8
/29/

Ander uytgeven van bethalinge in plaetsse van teercosten gedaen bij
de watergraven en waterheemraden mitsgaders die hooge
waersluyden, clerck en bode, ter cause en over haerluyder respective
dachgelden en vacatien die elcks van henluyden tot zijn zelffs coste
heeft gevacheert en gebesoigneert ten dienste van t’gemeene landt,
zoe opte ordinares als extraordenarus schouwen, oock bestedingen
en opnemingen van gemeenelantdt wercken en andere besoingien uyt
zaecke van de wercken (volgens d’ordonnantie daerop gemaect bij de
Grootmogende Heeren van de Staten en mijn heeren van Dordrecht,
in date den // 26e May 1593) is toegeleyt die watergraven elcks twee
gulden thien stuivers daechs, die waterheemraden, waersluyden en
clerck elcks twee gulden daechs en den bode tot coste vant collegie
twaelff stuivers daechs en hebben elcks binnen den tijt deesser
rekening gevacheert en gebesoingneert als volcht

Den dijckgraeff Jacob Kool Reiskensz heeft als watergraeff inder Graeff en Alblas
gevacheert en gebesoingneert op zijn zelffs coste voor den tijt van veerthien dagen, daervan
alhier compt tot 2 gulden 10 stuivers daechs, de somme van 35.0.0

Cornelis van Alblas, ambachtsheer /30/ tot Alblas, heeft als watergraeff int Nyeuwe
Waterschap binnen den tijt dezer rekening gevacheert en gebesoigneert tot zijn zelffs coste
voor den tijt van achtentwintich dagen, compt alhyer tot twee gulden tien stuivers daechs

70.0.0

Lambert Pietersz, scout van Alblasserdam, heeft als watergraeff in den Nyeuwe Waterschap
gevacheert voor den tijt van zeven dagen, daer van alhyer compt tot 2 gulden 10 stuivers
daechs de somme van 17.10.0
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Pieter Adriaensz, waterheemraet inder Graeff en Alblas, in s’lants dienste tot zijn zelffs coste
gevacheert en gebesoingneert // voer den tijt van elff dagen, beloopende alhyer tot twee
gulden daechs de somme van 22.0.0

Claes Jansz van de Ghiessen heeft als waterheemraet inder Graeff en Alblas tot zijn zelffs
coste en ten dienste van t’gemeenelant gevacheert en gebesoingneert voer den tijt van
negen dagen, monterende alhyer tot 2 gulden daechs 18.0.0

Pieter Cornelisz uyt Molenaersgraeff heeft als waterheemraet inder Graeff en Alblas
gevacheert voer den tijt van elff dagen, compt daechs alsboven de somme van 22.0.0

Cornelis Aert Dircksz uyt Brandtwijck als waterheemraet /31/ inder Graeff en Alblas en oeck
int Nyeuwe waterschap heeft in de zelve qualiteyt op zijn zelffs coste ten dienste vant
gemeenelant gevacheert voer den tijt van vijff dagen, importerende alhier tot 2 gulden
daechs de somme van 10.0.0

Nanneng Aertsz uyt Blockelandt als waterheemraet in beyde die voorsz. waterschappen
heeft in de zelve qualiteyt gevacheert tot zijn zelffs coste voer den tijt van zeven dagen,
compt alhier daechs als boven de somme van 14.0.0

Jan Brouwer van de Ghiessen als waterheemraet in den Nyeuwen Waterschap // heeft tot
zijn zelffs coste en ten dienste van t’gemeenelant gevacheert voer den tijt van acht dagen,
beloopende alhier tot 2 gulden daechs de somme van 16.0.0

Rochus Berentsz uyt Slydrecht heeft als waterheemraet in den Nyeuwen Waterschap tot
s’lants dienste en zijn zelffs coste gevacheert voer den tijt van elff dagen, monterende alhyer
daechs als boven de somme van 22.0.0

Cornelis Ariensz van Alblas heeft als waterheemraet inder Nyeuwen Waterschap tot zijn
zelffs coste in s’gemeenelants zaecken gevacheert voer den tijt /32/ van 24 dagen, compt
hier tot twee gulden daechs de somme van 48.0.0

Jacob Cornelisz uyt Blesgensgraeff als waterheemraet in den Nyeuwen Waterschap heeft
tot zijn zelffs coste gevacheert voer den tijt van zeventhien dagen, monterende alhyer de
somme van 34.0.0

Jan Joostensz uyt Papendrecht heeft als waterheemraet in den Nyeuwen Waterschap
gevacheert voer den tijt van elff dagen, compt alhier de somme van 22.0.0

Maertens Laurensz heeft als // hoochwaersman van de Nederwaert tot zijn zelffs coste en
ten dienste van t’lant gevacheert voer den tijt van zevenendertich dagen, beloopende alhier
tot twee gulden daechs de somme van 74.0.0

Cornelis Cornelisz heeft als hoochwaersman van de Nederwaert gevacheert 35 dagen,
monterende alhyer daechs als boven de somme van 70.0.0

Dirck Thonesz heeft als clerq van de Nederwaert in s’lants dienste en op zijn zelffs coste
gevacheert en gebesoingneert voer den tijt van negenthien dagen, beloopende alhyer tot
twee gulden daechs ter somme van 38.0.0

/33/ Cornelis Gielesz, bode van de Nederwaert, heeft tot coste vant collegie vant waterrecht
gevacheert voer den tijt van tweeendertich dagen, monterende alhier tot 12 stuivers daechs

19.4.0
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Den ouden waersman Cornelis Jansz van de Giessen van twee vacatie dagen tot twee
gulden daechs 4.0.0

Somma 555.14.0
//

Ander uytgeven van bethalinge gedaen ter cause van diversse
wagenhuyren, schuytvrachten en diergelijcke in des gemeenelants
zaecken gevallen als volcht

Den dijckgraeff Jacob Kool als watergraeff inder Graeff en Alblas van zeven paerdenhuyren
bij hem in s’gemeenelants dienste verstrect, compt tot 14 stuivers elcke, de somme van

4.18.0

Pieter Andriesz van scuytvrachten bij hem verscoten 5.10.0

Jan Brouwer van paerdenhuyren, scuytvrachten en anders bij hem verstrect de somme van
5.3.0

Jacob Cornelisz van paerdenhuyren, scuytvrachten en /34/ anders bij hem ten dienste vant
gemeenelant verstrect, de somme van 8.12.0

Nanneng Aertsz van paerdenhuyren, scuytenvracht en anders bij hem verstrect, de somme
van 3.12.0

Cornelis Ariensz van paerdenhuyren, schuytvrachten bij hem in s’gemeenelandts zaecken
beheert, de somme van 8.12.0

Jan Joosten van scuytvrachten en anders die hij in des gemeenelants affairen heeft besteet,
de somme van 4.4.0

Rochus Berrentsz van scuytvrachten // als anders ten dienst van t’gemeenelandt
gedevoucheert, de somme van 4.16.0

Pieter Cornelisz van wagenvrachten, scuythuyren en anders bij hem ten dienste als boven
verstrect, de somme van 8.0.0

Claes Jansz van scuythuyren en anders bij hem verstrect, de somme van 5.6.0

Cornelis Aertsz van scuytvrachten en anders bij hem gedevourcheert 24.0.0

Cornelis Cornelisz, waersman, van paerdenhuyren, scuytvrachten /35/ en anders bij hem ten
dienste van tgemeenelant verstrect, de somme van nihil

Merthen Laurensz, waersman, van paerdenhuyren, scuytvrachten en anders bij hem
beheert, de somme van nihil

Aert Dircksz, wagenaer, van een wagenhuyr op s’lants coste en een op zijn zelffs coste
beyde in den jaere ‘93 verdient, compt d’eene tot 20 stuivers en de andere tot 35 stuivers,
ter somme van 2.16.0

Den zelven Aert Dircksz van verscheyde wagenvrachten die hij zoe die watergraven als in
s’gemeenelants zaecken heeft verdient tot zijn zelffs coste, compt tot 36 stuivers elcke
wagenvracht, ter somme van 49.15.0
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//
Den spaensaert Cornelis Cornelisz ter cause en over die vracht van verscheyde reyssen die
hij met zijn schuyten zoe int Elshoudt als Alblasserdam en elders heeft gedaen zoe int
voeren van de watergraven als anders bij ordonnantie en zijne quitanty, de somme van

18.0.0

Pieter Loeyen van Alblas van drie scuytenaers dach gelden bij hem op zijn zelffs coste
verdient, tot 15 stuivers elck, compt alhier 2.5.0

Den bode van Alblas van vijff schuytenaers dach gelden 3.15.0

Laurens Claesz van negen dach gelden bij hem verdient dat hij zoe eenige heemraden als
den clerck heeft met zijn scuyte gevourt tot 15 stuivers elck, de somme van 6.15.0
/36/
Cornelis Adriaensz Onverlaet, schuytenaer, van verscheyde reyssen die hij zoe den
dijckgrave als andere heeft gevourt op cedulle daer van overgelevert, de somme van

101.0.0

Jan Cornelisz en Andries Aelbertsz van Alblasserdam van zes dagen die zij tot heur zelffs
coste die scouwen zoe in de Graeff en Alblas als in den Nyeuwen Waterschap hebben
gevourt, den eenen met zijn groote schuyten tot 18 stuivers en den anderen tot 15 stuivers,
t’zamen 33 stuivers daechs, compt alhier over zes dagen 9.18.0

Cornelis Cleysz Stehouder van Alblas ter cause van zes wagenhuyren bij hem in slants
dienste verdient, compt tot 36 stuivers elcke wagenhuyr, de somme van 10.16.0
//
Cornelis Banen in Papendrecht van twee wagenhuyren tot 36 stuyvers elck, somma 3
gulden 12 stuyvers, en van twee paerdenhuyren tot 14 stuivers elck, somma 28 stuyvers,
compt ter somme 5.0.0

Lambert Pietersz, oudt watergraeff, van een schippers dach gelt bij hem verscoten 0.15.0

Den ouden waersman Cornelis Jansz van twee schuytenaers dach gelden 0.24.0

Henreck Claesz van een oudt dach gelt tot s’lants coste 6 stuivers en twee dach gelden tot
zijn zelffs coste tot vijfthien stuivers elck, somma van 30 stuivers, ter somme van 0.36.0

Cornelis Cornelisz, spaensaert, van thien dagen ofte reyssen bij hem in s’lants dienste met
zijn schuyte gedaen, compt alhier 18.0.0

Den clerck van vijff scuytenaers dach gelden bij hem verscoten 3.0.0

Aert Dircksz noch tot drie reyssen den dijckgraeff gevourt, compt tot 35 stuivers die reysse
5.8.0

Somma 195.0.0
/37/

Ander uytgeven van bethalinge gedaen over een jaer intresse van de
opgenomen penningen die inde jaere van 1591 en 1592 in den hoogen
noot zijn op intreste gelecht jegens acht ten hondert int jaer daervan
die hooftsommen in de rekening van de voorgaende jaeren tot
prouffijte van t’gemeenelant zijn gebrocht en alsnoch ongelost tot last
vant lant staen
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Eerst compt die weduwe en kynderen van Arien Thonisz in Wijngaerden over een jaer
intereste van 400 gulden hooftgelts te verschijnen lesten february 1595, de somme van

32.0.0

Arien Ariensz, sluysmeester, over een jaer intereste van 300 gulden te verschijnen als
boven, de somme van 24.0.0

Adriaen Corssen als voocht van t’achtergelate weeskint van Aert Claesz over een jaer
intereste van 300 gulden te verschijnen in aprilis ‘95, de somme van 24.0.0

Cornelis Schalcken van Braynck over een jaer intereste van 400 gulden te verschijnen 25e

mey 1595, de somme van 32.0.0

Jan Aertsz uyt Blockelant over een jaer intereste van 500 gulden te verschijnen als boven,
de somme van 40.0.0

Claes Geritsz in Molenaersgraeff uytten naem van Pieter Cornelisz over een jaer interest
van 200 gulden te verschijnen als boven, de somme van 16.0.0

Claes Jansz van wegen Pieter Cornelisz over een jaer intereste van 100 gulden te /38/
verschijnen den 25e mey als boven, de somme van 8.0.0

Rochus Berrentsz over een jaer interest van 300 gulden te verschijnen den 17e mey 1595,
de somme van 24.0.0

Cornelis Aert Dircksz over een jaer interest van 250 gulden te verschijnen 20e mey ‘95, de
somme van 20.0.0

Jacob Cornelisz over een jaer intereste van 250 gulden te verschijnen 26e mey ‘95, de
somme van 20.0.0

Aert Cornelisz van Alblasserdam over een jaer intereste van 250 gulden te verschijnen den
28e mey ‘95, de somme van 20.0.0

Pieter Pietersz weduwe over een jaer intereste van 300 gulden te verschijnen den 20e Juny
1595, de somme van 24.0.0

Ende noch die weeuwe en kynderen van Arien Thonisz over een jaer intereste van 500
gulden te verschijnen 28e July 1595, de somme van 40.0.0

Somma 324.0.0
/39/

Ander uytgeven van bethalinge gedaen uyt zaecke en over
d’afflossinge van zekere opgenomen penningen die tot laste van
t’gemeenelant op interest waren loopende, als volcht

Dezen rendant heeft bethaelt Beatris de Wit Cornelis dochter de somme van drie hondert
gulden van 40 penningen over d’afflossinge ende in redemptie van gelijcke somme die zij
opten 17e July 1592 t’gemeenelant heeft aengetelt en daerbij in de rekening vant Nyeuwe
Waterschap aen drie sluyssen int Elshoudt in den voorsz. jaere gedaen, folio 25 in ontfange
is verantwoort, dus hier bij de gecasseerde obligatie die men hier overlevert inhoudende
meerder somme en voor alhier de somme 300.0.0
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// Dezelve Beatris de Wit de somme van vier gulden mette als boven,  ter cause ende over
het verloop van den intreste jegens acht ten hondert int jaer van de 17e July totten 15e

September daer aenvolgende beyde 1594, blijckende bij hare quitanty onder opte voorsz
over gelevert, de somme van 3.0.0

De voornoemde Beatris de Wit de somme van zes hondert gulden over d’afflossinge en in
redemptie van gelijcke hooftsomme bij t’gemeenelant van de Nederwaert van haer de 8e

mey 1591 op intereste getrocken daerbij inde voorseyde rekening vant Nyeuwe Waterschap
aen drie sluyssen voorsz., folio 25 verso, ten prouffite /40/ vant t’gemeenelant voornoemt
ontfange is gerespondeert, daeromme alhier bij de gecasseerde obligaties die men is
overlevert, inhoudende meerder somme,en voer alhier de somme 600.0.0

De zelve Beatris de Wit de somme van zesthien gulden tien stuivers acht penningen uyt
zake en over t’verloop van de intereste van den voorsz. 600 gulden jegens acht ten hondert
int jaer, van den 8e mey totten 15e September daeraenvolgende beyde 1594, blijckende bij
hare quitanty onder op te voorsz obligatie gestelt, de somme 16.10.8

Somma 920.10.8
//

Ander uytgeven van bethalinge gedaen uyt zaecke van alderhande
articulen als volcht

Eerst heeft deessen rendant bethaelt Wellem Pieter Jacobsz van Alblasserdam ter cause en
over het aerden van de Cortlandtsse brugge, daervan hem jaerlicks wert toegeleyt en alhier
van den jaere 1594, compt de somme van 2.10.0

Dezelve Willem Pietersz ter cause dat hij in de jaeren ‘93 en ‘94 telcken een nyeuwe kuere
belangende t’voorseyde aerden van de voornoemde brugge heeft gemaect en die schouwe
daer overgelevert,  daerover hem is toegeleyt tsamen de somme van 2.0.0
/41/
Arien Goosensz en Thomas Ariensz, beyde van Dordrecht, de somme van 24 gulden ter
cause en over t’arbeytsloen van dat zijluyden die scheffgevonden scotdeuren en andere
wercken int Elshout en tot Alblasserdam hebben gerepareert en geteert, daervan zij doende
zijn gebleven den tijt van zesthien dagen, beloopende alhier tot 30 stuivers met hen beyden
daechs, bij haere quitanty ter voorsz somme van 24.0.0

Die vrouw in Moneckendam binnen Dordrecht de somme van 33 gulden 7 stuivers 8
penningen ter cause van vierdhalff tonne teers een halff vat peck ende drom ende mes all bij
haer gelevert daer // mede de voorsz schotdeuren en andere wercken gepect en geteert zijn,
bij haere cedulle die men hier overlevert, begrijpende de somme van 33.7.8

Noch bethaelt Arien t’Manneken de somme van 13 gulden 16 stuivers ter cause van drie en
twentich dachgelden bij hem in den jaeren ‘92 en ‘93 in s’lants zaecken boven d’andere
dachgelden hem in voergaende rekening gepasseert verdient, bij ordonnantie van de
watergraeff Jacob Kool en zijne quitanty die men hier overlevert, inhoudende tot 12 stuivers
daechs de somme van 13.16.0

Pieter Ariensz, lijndraeyer bennen Dordrecht, de somme van een en twintich gulden zes
stuivers twaelff penningen ter cause en over die leverenge van eenen /42/ sluysreep aende
scotdeuren te bezigen omme op ende neder te winden, wegende drie hondert eenenveertich
pondt tot 3 stuivers t’pondt en van wegen de slepen 3 stuivers 12 penningen, beloopende
tesamen in de cedulle de somme van 21.6.12
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Nanneng Aertsz van vier horden die hij heeft opte twee overtochten van Blockelandt bestelt
en gelevert, compt tot 16 stuivers elcke hort, ter somme van 3.4.0

Van de horden opt overtocht van den Alblasserdamsen dijck compt Dirck Ariensz tot Alblas
de somme van 2.0.0

Van deversse veergelden ende andere cleyne partijen binnen tijde dezer rekening
gedevourcheert 0.6.0
//
Noch is bij eenege gaermeesters alsse zijn gecomen bethaelen den ommeslach van
voergaende jaere ingehouden tot drinckgelt ter somme van 0.33.3

Pieter Coel Jacobsz de somme van eenenveertich gulden vier stuivers ter cause en over
den coop van een aem wijns en van de excijns het vaetgen en andere oncosten daer
aenclevende, t’welck men aen goet bier heeft geschonken voor eenige getrouwe diensten bij
den zelve t’gemeenelandt gedaen, dus is 17.4.0

Noch brengt desen rendant alhier voor t’uytgeven ter cause van t’verlies van gelde gehadt in
den drie reyssen dattet geldt ofgezet is geweest en bij hem op lest maer vier of vijff dagen
voer den respective ofzettingen is ontfangen geweest ende nyet wederom zoe /43/ haest en
voer de offzettinge heeft connen uytgeven, blijckende bij de specie daervan gemaect en
men hier overlevert, inhoudende de somme van 21.1.0

Van brengloen van alle missiven bethaelt 0.2.0

Den bode van Streeffkerck is voer zekere diensten bij hem t’gemeenelant in de jaren ‘91 en
‘92 gedaen toegeleyt de somme van 4.0.0

Den dijckgraeff int reyssen aen Den Hage omme d’affrekeninghe te halen van de 4e en 6e

termijn van de bijslach, heeft in als verreyst ende verteert 8.15.0

De waersman Cornelis Corssen van een ijspael te visschen, verscoten 0.5.0

Arien Goosensz Manneken van twaelff dagen bij hem ten dienste van t’gemeenelant
geemployeert, compt tot 12 stuivers daechs de somme van 7.4.0

Aert Dircksz ter cause dat hij jegens den ommeslach is omme // geweest verdachvaeren de
water heemraden met de schouten ende gesworens van de dorpen, daer voren hem is
toegeleyt de somme van 2.10.0

Den volger vant landt van de Lecke ter cause en over diversse zijne extraordinaire moeyten
die hij heeft gehadt in vier voergaende jaeren van ‘91, ‘92 en ‘93 opte schouwen van de
kade van den Overwaert, wert alhyer toegeleyt eens maelen voer deze reysse zonder in
consequentie te trecken de somme van 10.0.0

Arien Ariensz sluysmeester van ruym touwen ruym stecken en anders bij hem verscoten ter
somme van 3.19.0

Somma 204.3.8
/44/

Ander uytgeven van behtalinge gedaen uyt zaecke als volcht
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Opt vertooch bij Jacob Koell, oudt borgemeester der stede van Dordrecht, zoe voer hem
zelven als van wegen die gemeen watergraven van de Nederwaert, mitsgaders den volger
van de Lecke met schouten en heemraden van Brandtwijck, Blesgensgraeff en
Laechblockelandt bij zeker request aen den Heeren Staten van Hollandt gedaen, hoe dat
zekere kade is leggende in den grooten Alblasserwaert tusschen den voorsz Nederwaert en
Overwaert, wezende dezelve cade die waterkeringe tusschen den Overwaert en Nederwaert
zulxs wanneer de voorsz kade in behoorlijcke keure niet en wert onderhouden den
Nederwaert belast wert mettet water van de Overwaert, ter verzoecke van dewelcke over
zeer lange jaeren groote twisten zijn geresen waerdeur den Grave van Hollandt inder tijt
veroorzaect is geweest daer zekere // commissaer naer voergaende informatie te doen
verclaren onder andere dat die van den Nederwaert zouden vermoegen alle jaeren op St.
Jacobs dach op zekere brugge opt gescheyt van de voorsz waerden over te leveren alzulcke
gebreecken als zij in dezelve conde bevinden zouden, om bij die van den Overwaert
gemaect te werden en bij faulte van henluyden bij den volger van de Lecke en ten eynde die
van de Nederwaert deur t’voorsz water van de eenen waert nyet en zoude wezen
geinteresseert ofte beschadicht. t’Was nu zulxs dat in den jaere 1592 bevonden werde dat
de voorsz kade tot vele plaetssen en zonderlenge besijden en achter Brantwijck,
Blesgensgraeff ende Laechblockelant genouch deurgaens was deurloopende en
deursijpelende zoo dat nyet wel mogelick en was dezelve cade dicht te maecken met hier en
daer een gadt te stoppen, maer moste deurgaens opgegraven en met bagger en modder
gevolt /45/ en dicht gemaect werden zouden die voorsz dorpen drooge landen crijgen,
waeromme dezelve dorpen (die anders duer t’water van de eenen waert alle jaers zeer
belast werden en de St. Jansmisse nauwelicks drooge landen hadden) gemerct hadden
zekere keure tot dichtmakenge en behoorlijcke hoochte en breette van de zelve cade en
dezelve keure op St Jacobs brugge ten behoorlijcken tijde overgelevert ten eynde dezelve
keure bij die van de Overwaert zouden werden gemaeckt ofte dat die van de Nederwaert
genootsaect zouden wezen dezelve bij den volger tot coste van de Overwaert te doen
besteden en die penningen daertoe van noode invorderen naer vermogen die handvesten,
maer alzoe die van de Overwaert waren gebleven in gebreke, sustinerende ongehouden te
zijn zoedanige keure van opgravenge en vollinge ofte dichtmaeckenge van de zomerkade te
maecken en dat die // handtveste ofte uytspraecke zulxs nyet en vermelde soe was dezelve
cade bij de drie watergraven den volger van de Lande en die van Brandtwijck int openbaer
bestelt om bennen zekeren tijde gemaect te werden en zijn partijen ter cause vandien in
processe getreden, maer alzoe middeler tijt die cade gemaect zijnde, aenemers en
arbeyders mosten werden bethaelt en tot dien eynde in rechte voer den camer van
Dordrecht hadden betrocken die drie watergraven van den Nederwaert mitsgaders den
volger vant landt en die gesworens van Brantwijck, concluderende naerdien zij dezelve cade
hadden besteet, dat zij daeromme gecondemneert zouden werden henluyden volgens die
bestedinge te betalen, soe zijn de voorsz watergraven volger en die van Brantwijck,
Blesgensgraef en Laechblockelandt bij provisie gecondemneert den voorsz aenemers en
arbeyders te namptiseren, gelijck zij oeck hebben gedaen ter somme van /46/ 2702 gulden 2
stuivers volgende de sententie daerbij zijnde, middelertijt is t’voorsz proces waer uyt
geschapen waren meerder zwarecheyden en inconvenienten t’ontstaen tusschen die van de
Overwaert en Nederwaert deur interesse van de magistraet der stadt Dordrecht neder geleyt
mits dat die van de Nederwaert voer deze reyse alle die oncosten t’haren last dragen, die
costen van het maecken van de zelve cade onder conditie dat die van den Overwaert van
den voorsz cade t’haren lasten zouden onderhouden alles volgens d’oude handtvesten,
maer alzoe de voorsz watergraven, volger, schouten en gesworens van Brandtwijck,
Blesgensgraeff en Laechblockelandt de voorsz penningen hebben moeten verschieten aen
den arbeyders en geen reden is dat tgene amptshalven ten gemeenen beste van den
Nederwaert is geschiet, bij yemant int // particulier zouden werden gedragen, noch te dat die
voorsz drie dorpen zoedanige costen zouden moeten supporteren zij die wijtste gelegen zijn
van de sluyssen int Elshoudt en geen vrucht noch profijt en zoude genyeten van dezelve
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sluyssen en watergangen als zij nyet en zouden bevrijt zijn van t’water van den Overwaert
gelijck die commissaris van den Heeren Staten in den voerleden jaere van 1592 gebleken
was dat hareluyden St Jans noch onder water waren en haere koeyen op stall mosten staen,
soe hebben die watergraven, waterheemraden, schoudten en gesworens zeer ootmoedelijck
gebeden en versocht dat de Heeren Staten belyeven wilden dat zij de voorsz somme van
2702 gulden 2 stuivers mitsgaders noch ontrent 150 gulden aen oncosten ter zeacke
vandien gedaen mochten trecken en genyeten uyt t’beneficie /47/ bij de zelve Staten die van
de Nederwaert geaccordeert op zekere jaeren uyte verpondingen van de landen van de
Nederwaert tot reparatie van hare sluyssen, bosemen, culcken en watertochten alle welcke
wercken den voorsz baten ofte proffitien als zij doen den voorsz dichtmaekinge van de
Overwaertsse kade nyet en zouden wezen bevrijt vant water van den Overwaert. Ende alzoe
opt zelve versouck bij den Heeren Staten voornoemt is verclaert en geordonneert (volgens
haere apostille op te marge van den requeste gestelt) dat die supplianten alhyer van de
2702 gulden 2 stuivers van ontrent 150 gulden in de requeste geroert bethaelt zullen werden
uytte penningen van de subsidie die van de Nederwaert alsboven geaccordeert // die
alsnoch staen t’ontfangen in date dezelve apostille den 17e Septemberis 1593, soe brengt
men alhyer uytten 4e 6e termijn van de voorsz subsidie over het eerste derde van de voorsz
gedevoucheerde penningen bethaelt die drie watergraven den volger en gerechten van de
drie dorpen ter somme van 950.14.0
/48/

Ander uytgeven van restanten als volcht

Dezen rendant die hiervoren folio 2 verso in ontfange heeft gebrocht van die van Ghiessen
Oudekerck en Ghiessenburch de somme van twee duysent vijff hondert elff gulden eenen
stuiver thien penningen, daer innegerekent 2 gulden 10 stuivers voer te hebben een
gijselenge bij den deurwaeder noch gedaen ter cause van den contengente van de zelve
dorpen in den ommeschreven verpondinge van den jaere ‘93 en daervan nyet meer heeft
ontfangen dan 1674 gulden dertien stuivers twaelff penningen, soe brengt hij alhier wederom
te recht in uytgeven als restant de somme van 836.3.14
//

Ander uytgeven ordinaris die men jaerlicks bethaelt oock van vacatien
ende weddens als volcht

Die van Alblas betaelt men jaerlicks van den veersloet op Alblas te beschouwen en alhier
compt de somme van 8.0.0

Die van Papendrecht van den veersloet op Papendrecht te beschouwen bethaelt men
jaerlicks de somme van 8.0.0

Den sluysmeester tot Alblasserdam betaelt men jaerlicks vant straten over die sluyssen de
somme van 2.0.0
/49/
Van de erffchijns betaelt men jaerlicks den ambochtsheer van Alblasserdam 0.1.0

Van een jaerlecxe rent ofte recognietie bethaelt men alle jaeren den voorsz ambochtsheer
0.10.0

De vrouwe int Elshout bethaelt men jaerlicks voor bellechier en anders 0.20.0

Die vrouwe aen den Dam bethaelt men jaelicks voor bellechier ende anders 0.10.0
//
Die twee gedeputeerden van Dordrecht ter cause en over heure besoingens en vacatien op
deze rekening tot heur zelffs coste gedaen tot 2 gulden 10 stuivers elck, compt alhyer de
somme van 5.0.0
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Die twee gedeputeerden van Dordrecht die opte rekening van den jaere 1593 en 1594
hebben tot heuren zelffs coste gevacheert, is mede bethaelt vijff gulden en alzoe daervan in
voorgaende rekening nyet meer is gepasseert dan 30 stuivers soe compt alhier noch de
somme van 3.10.0

Den dijckgraeff van den /50/ Albalssewaert bethaelt men jaerlicks 0.20.0

Den watergraeff in den Nyeuwen Waterschap bethaelt men jaerlicks de somme van 2.10.0

Den clerck van de Hoogen Dijck bethaelt men alle jaeren 0.10.0

Den roedrager van den Alblasserwaert bethaelt men jaerlicks 0.5.0

Den bode van de Nederwaert ter cause van zijnen dienste die hij als bode tgemeenelant //
binnen den jaere 1594 heeft gedaen is alhyer toegeleyt de somme van 54.0.0

Den clerck van de Nederwaert ter cause en over zijne vacatien scrijffloen ende andere
besoingen voer den jaere 1594 naer ouder gewoonte de somme van 25.0.0

Noch wert alhier toegeleyt Dirck Thonissen ter cause en over t’sallaris van de ontfanck van
desen te hebben en die bethaelinge te doen 70.0.0
/51/ 
Voer minuteren, grosseren en dubbelen van deze rekening t’voorsz mette dubbelt groot 102
bladeren wert alhier geleden 7.0.0

Arien Thijsz, sluysmeester, is op zijne doleantie bij hem gedaen van ongebruycken van de
avelingen die deur t’hooch water bijnae den geheelen zomer onder water hebben gelegen
eens en voier deze reysse alleen zonder in consequentie te trecken, toegeleyt de somme
van  20.0.0

Somma 208.16.0

Totalis somma van den geheelen uytgeven dezer rekening beloopt in als ter somme van 
5288.17.10

//
De restant der ontfanck jegens de uyteven compt meer ontfangen dan uytgegeven en den
rendant alhier schuldich blijft tgemeenelant de somme van vijff en vijfftich gulden achtien
stuivers en veerthien penningen 55.18.14

Aldus gehoort, gerekent en gesloten inden grooten doelen binnen Dordrecht opten 19e

January 1595 en tot kennisse onsentwege bij ons ondergeschreven.

wg.
Andryaen Repelaer Anthonysz
Aryaen Jansz corecoper
Cornelis van Alblas
Cornelis Ariensz
Pieter Andriesz
Jan Joosten
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9
E
 REECKENINGE

VOOR T’GEMEYNE LANT

1611

Stadsarchief Gorinchem, Archief Nederwaard, inv. nr. 180

/1/ Rekeninghe Huych Cornelisz, klerck van den Nederwaert in den grooten
Alblasserwaert, die hij doende is die watergraven ende waterheemraden
van den selven Nederwaert, midtsgaders die gedeputeerdens uyten
camere van Dordrecht bij namen Cornelis Jacobsz Back en Leenaardt
Sijbrantsz tresorier ende beyde ----- schepenen inder wet der stadt
Dordrecht voornt. ende die schouten metten geswoorens ofte andere
gecommidteerden hoer toe geconvocheert ende gedachvaert zijnde, van
alsulcken ontfanck als hij eenichsints heeft gehadt soe van incompste vant
gemeenelandt ende vant slot vande leste gedaen rekeninge. midtsgaders
vant slodt deser rekeninge dedane ende omgeslaghen, ende oock vande
uytgeven bij hem vant gemeenelants weghen daer tegens gedaen, // soe
van materialen van houdt, plancken, rijs, riet en anders, tot des
gemeenelants sluyssen, hooffden, bruggen, overtochten ende andere
wercken verstreckt, midtsgaders alle andere zoe ordonnaris als extra
ordonnaris zaecken ende behoeven noopende oock die twee nieuwe
steene sluyssen int Elshoudt metten aencleven vandien, beroerende het
selve nieuwe werck in dese selve rekeninge allen op sijne artycul is gestelt,
gedaen ende gevallen t’sedert den 24e novembris anno 1610 lestleden,
zijnde den date vant slot van de leste gedane rekeninghe die gemaeckt is
in guldens van 40 groooten den stuivers.

ONTFANCK
Eerst van des gemeenelandts omslach, van de visserie van den /2/
Hang ofte Noordensteck en die van de kadens midtsgaders van de
pachten ofte recognitie van zeeckere erven, daer van eenighe voor
zeeckeren tijt ende andere uyt gegeven tot wederseggen van
watergraven ende waterheemraden in der tijt als volcht

In den eersten brengt desen rendant alhier als ontfangen hebbende van Jan Pietersz,
schoudt tot Alblasserdam, de somme van vijffthien gulden te veertich grooten den gulden,
ter cause ende over het vierde sevende jaer huyren van de visserie int Nieuwe waterschap,
beginnende van den Blokweerschen molen, streckende door de Cortlandsche brugge // van
de watergraven van den voorn. Nieuwe waterschap innegehuyrt, compt daeromme alhier
voor het vierde sevende jaer huyren verschenen den eersten mey anno 1611 de voorn.
somme 15.0.0

Noch van den selven Jan Pietersz, schoudt tot Alblasserdam, de somme van ses gulden
munten als vooren, ter cause van het twee sevende jaer huyeren van den Hang ofte
Noordersteck tot Alblasserdam voornt. bij hem van watergraeff ende waterheemraden, van
de Graeff ende Alblas innegehuyrt voor den tijt van seven jaren, daeromme alhier compt
over het voorsz. tweede sevende jaer huyren verschenen Petry in Julli anno 1611 voorn.

6.0.0
/3/
Van Pieter Cornelisz Stoudt, als getroudt hebbende die weduwe van Wouter Dircxsz Spruyt,
de somme van achthien gulden, ter cause ende over het vijffde achtiende jaer huyren van de
kade ende kennipwerff gelegen neffens het Nieuwe waterschap van Brantwijck ende

paulb
Rechthoek



-22-

Alblasserdam, daervan het vijffde achthiende jaer huyren verschenen is geweest Petry in
Julli anno 1611, daeromme alhier de voorsz. 18.0.0

Van Cornelis Gielisz, bode van den Nederwaert, de somme van sessentwintich stuyvers, ter
cause ende over het seste thiende jaer huyren van het griendeken geleghen buytendijcx ten
westen // vant Nieuwe waterschap bij den Cortelantsche brugge, daer van het voorsz seste
jaer huyren verschenen is geweest Marty anno 1611, daeromme alhier de voorsz. 0.26.0

Vant erff daert huysken op staet daer die weduwe van Aert Michielsz nu ter tijt inne woont,
staende opten binnenste punt tot Alblasserdam, neffens die sluys, is de voorsz. weduwe tot
wederseggen van watergraeff ende waterheemraden gegunt omme alsnoch geen pacht van
te betalen, daeromme tselve alhier wert gestelt voor memorie

Van Thuenis Woutersz de somme van twintich stuyvers uyt /4/ zaecke van een jaerlijcxe
recognitie van de plaetse bij hem betimmert opten buytenste punt ten noorden van de sluys
tot Alblasserdam, daeraff in de 17e voorgaende rekeninge breeder verhael van is gedaen,
daeromme alhier over den jare verschenen den 17e Septembris anno 1611 de voorsz. 0.20.0

Van Jan Pietersz, schoudt tot Alblasserdam, in plaetse van Lambrecht Pietersz die mede
met watergraeff en waterheemraden van de Graeff ende Alblas voornt. is geaccordeert
omme het Noordensteck aen het schut te moeghen verhooghen en alsoe achter naer zijn //
huys te moeghen lijen ende rijen, compt daerom alhier voor de jaerlijcxe recognytie,
verschenen den 17e Septembris anno 1611 voornt. tot 0.10.0

Van Nijs Willemsz, in plaetse van Bruyn Bruynensz, die somme van thien gulden, munten
als vooren, ter cause van de plaetse bij hem betimmert opt Suydensteck, hem bij
watergraeff ende waterheemraden van de Graeff ende Alblas om een jaerlijcxe recognytie
uyt gegeven, compt daeromme alhier van het achtste jaer, verschenen den 12e Augusty
anno 1611, de voorsz. 10.0.0

Van Jacob Willemsz de somme /5/ twintigh stuyvers, ter cause ende uyt zaecke van de
jaerlijcxe recognytie van de plaetse bij hem betimmert op Suydensteck tot Alblasserdam,
t’welck hem is gegunt tot wederseggen van watergraef ende waterheemraden van de
voorsz. Graeff ende Alblas, daeromme alhier van de jare verschenen den thienden
Septembris anno 1611 de voorsz. 0.20.0

Van Cornelis Pietersz, sluysmeester int Elshoudt, in plaetse van Cornelis Evertsz, de somme
van vijff gulden vijff stuivers, ter cause ende over het sevende twintichste jaer huyren van
den boomgaert ende erff zoe besijden als achter sijn //huys geleeghen int Elshoudt, van
watergraeff ende waterheemraden van den Nieuwen Waterschap inne gehuyert voor den tijt
van twintich jaren, daeromme alhier voor het sevende jaer huyere, verschenen den leste
February anno 1611, de voorsz. 5.5.0

Van Cornelis Plonensz die somme van twintich stuyvers ter cause ende uyt zaecke van een
jaerlijcxe recognytie van de plaetse bij hem betimmert op Zuydensteck tot Alblasserdam,
twelck hem to wederseggen van watergraeff ende waterheemraden is gegunt, compt
daerom alhier voor het sesten jaer, verschenen den 10e Septembris anno 1611 0.20.0
/6/
Van Cornelis Jansz, den zoon van Jan Pietersz, schoudt tot Alblasserdam, de somme van
twee stuyvers acht penningen, ter cause van de erffcijns van het huyske ende erff daer den
gemeenelandts boode in plach te woonen, gestaen en geleeghen opte noortsijde van de
haven tot Alblasserdam voorsz., bij hem van watergraeff ende waterheemraden van de
Graaeff ende Alblas gecocht ende inde voorgaende rekenighe verantwoort, midts dat de
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voorsz. haven van de waterrechten van weeghen t’gemeenelandt daer jaerlijcx op zijn
houdende de voorsz. erffchijns ende t’recht van de naestinghe zoe wanneert t’selve soude
moeghen vercocht ofte vervreemot worden, compt daeromme alhier voor het derde jaer,
verschenen den 12e Augusty anno 1611, de voorsz 0.2.8

Primo somma van den ontfanck beloopt 59.4.8
//

Ander ontfanck van vercocht oudt houdt gecomen uyte sluyssen int
Elshoudt, midtsgaders van de huel op ten Veulendam ende van de
vercochte rijs staende opt Suydensteck tot Alblasserdam, int
openbaer ten proffyte vant gemeenelandt bij t’collegie van de
waterrechte aen perseelen vercocht, blijckende bij cedulle die alhier
wert getoont ende oock met kennisse van de heeren

Desen rendant brengt alhier als ontfanghen hebbende van veel verscheyden persoonen de
somme van twee hondert een en vijfftich gulden vijftich stuyvers te 40 grooten stuck oudt
houdt gecomen uyte sluyssen /7/ int Elshoudt opten 9e Septembris anno 1611 int openbaer
vercocht aen perseelen omme te betalen in desen omslach, breeder blijckende bij cedulle
die alhier wert getoont, inhoudende de voorsz. 251.15.0

Noch brengt den selven rendant inne als ontfanghen hebbende van Henrijck Thuenisz in
Molenaersgraeff de somme van twee gulden, ter cause van vercocht oudt houdt gecomen
van de huel opten Veulendam bij kennisse van de heeren van den waterrechte van de
Graeff ende Alblas, mede te betalen in dese ontfancq, daeromme alhier compt de voorsz.

2.0.0
//
Noch brengt den selven rendant alhier als ontfanghen hebbende van Cornelis Ploonen,
Cornelis Gielisz Bode ende van Claes Ellerden, de somme van vierentsestich gulden
vijfthien stuyvers, ter cause vant gewas van de rijs, staende opt Suydensteck tot
Alblasserdam, opten 17e Septembris anno 1611 inbt openbaer vercocht, te betalen in desen
omslach alsvooren, naerdien blijckende bij der selver cedulle die alhier wert getoont,
inhoudende de voorsz. 64.15.0

2e somma vanden ontfanck bedraecht 319.10.0
/8/

Ander ontfanck vant slot vande leste gedane rekeninghe d’anno 1610
opten 24e Novembris bij den voorsz. rendant in den grooten doel
binnen Dordrecht int openbaer gedaen als volcht

Desen rendant brengt alhier als ontfangen hebbende de somme van driehondert
vierentwintich gulden seventhien stuyvers twee penningen, ter cause ende over t’gunt hij bij
eynde ende sloote van rekeninghe die hij opten 24e Novembris de anno 1610
t’gemeenelandt aldaer is schuldich gebleven, twelck bij hem was meer ontfangen // als
uytgegeven, breeder blijkende bij t’slot vande selve leste gedaen rekeninghe die alhier wart
getoont, inhoudende de somme van 324.17.2

3e somma vanden ontfanck bedraecht per saldo 324.17.2
/9/

Andere ontfanck van opgenomen penninghen bij den selven rendant
doir last vande heeren van den waterrechten ten behouve vant
gemeenelants weegen, op intrest opgenomen, omme daer mede te
vervallen ende betalen de gereetsten ende belooffde schulden
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noopende den nieuwe sluyssen metten aencleven vandien int
Elshoudt als volcht

Van Cornelis Cornelisz, schoudt tot Wijngaerden, de somme van sevenhondert vijtich gulden
te 40 grooten tstuck, die hij t’gemeenenlandt ten behouve van de nieuwe wercken op intrest
heeft gedaen, loopt op ende wint tegens ses gulden vant hondert int jaer, ingaende den 15e

April anno 1611, daeromme alhier de voorsz. hooftsom 750.0.0
//
Van Arien Jacobsz van den Ghiessen de somme van veerthien hondert gulden hooftsoms,
loopt op ende wint tegens ses gulden vant hondert int jaer totte effectueele afflossinge toe,
als vooren, ingaende den lesten April anno 1611, daeromme alhier compt de voorsz.

1400.0.0

Den selven Arien Jacobsz de somme van sesshondert gulden hooftsoms die hij
t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen, loopt op ende wint alsvooren, ingaende den 20e

octobris anno 1611 voorsz., daeromme alhier compt de voorn. 600.0.0

Van Lauwris Symonsz /10/ van Slydrecht d’somme van vijffhondert gulden hooftsoms, bij
hem t’gemeenelandt gedaen op intrest tegens ses gulden vant hondert int jaer, ingaende
den 15e April 1611 voorsz. ende bij den voorsz. rendant ten behouve vant gemeenelant
opgenomen, daeromme alhier de voorsz. 500.0.0

Van Sebastiaen Cornelisz van Schelluynen d’somme van thienhondert gulden hooftsoms die
hij t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant hondert int jaer, ingaende
den 3e Mey anno 1611, daeromme alhier compt de voorsz. 1000.0.0
//
Leentgen, die weduwe van Thuenis Henrycxsz in Blockelandt, d’somme van tweehondert
gulden die zij t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant hondert int
jaer, als vooren, ingaende den 18e Mey anno 1611, compt daeromme alhier de voorsz.

200.0.0

Van Henryck Thuenisz uyten name ende van weghen die weeskinderen van de voorsz.
Thuenis Henrycxsz. d’somme van hondert gulden die hij t’gmeenelandt op intrest heeft
gedaen tegens ses gulden vant hondert int jaer, ingaende den 18e mey anno 1611, compt
daeromme alhier de voorsz. 100.0.0
/11/
Willem Aertsz in Blockelant de somme van tweehondert gulden hooftsoms die hij
t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen, loopt op ende wint tegens ses gulden vant hondert
als vooren, ingaende den 26e Juny anno 1611, daeromme alhier de voorsz. 200.0.0

Jacob Ariensz van Blockelant voor hem selven ende oock uyten name ende van weeghen
zijne drie susters, d’somme van driehondert gulden hooftsoms die hij t’gemeenelant op
intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant hondert als vooren, ingaende den 26e Juny
anno 1611, daeromme alhier de voorsz. 300.0.0
//
Arien Jansz van Blockelandt d’somma van driehondert gulden hooftsoms die hij
t’gemeenelant op intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant hondert int jaer als vooren,
ingaende den 28e July anno 1611, daeromme alhier de voorsz. 300.0.0

Arien Cornelisz in Ghijbelant d’somme van driehondert gulden hooftsoms die hij
t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant hondert als vooren,
ingaende den 28e July anno 1611 voorsz., daeromme alhier compt de voorsz. 300.0.0
/12/
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Geleyn Ariensz in Slydrecht d’somme van vijffhondert gulden hooftsoms te 40 grooten stuck
als vooren, die hij t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant hondert int
jaer als vooren, ingaende den 8e Septembris anno 1611, daeromme alhier de voorsz.500.0.0

Marijken Balssen in Blockelant d’somme van driehondert gulden hooftsoms die zij
t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant hondert als vooren,
ingaende den 11e Septembris anno 1611, daeromme alhier comptde voorsz. 300.0.0
//
Sebastiaen Cornelisz van Schelluynen d’somme van sesshondert gulden hooftsoms die hij
t’gemeenelant op intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant hondert int jaer, ingaende den
21e Novembris anno 1611 voornt., daeromme alhier compt de voorsz. 600.0.0

4e somma van den ontfanck bedraecht 7000.0.0
/13/

Ander ontfanck van des gemeenelandts omslach vervallen ende
omgeslagen over den jare 1611 als volcht

Desen rendant brengt alhier als ontfanghe hebbende van den gemeene durpen in den
voorn. Nederwaert uyt zaecke van den omslach over den jare 1611 voorsz. tot
tweeentwintich gulden 8 stuivers op te houff, ofte tot 28 stuivers opte mergen die alhier over
vijffhondert mergen drie hont tot sesthien mergen die houff, maeckende hondert tachtich
mergen drie hont, is bedragende ende // alhier wart gebracht ter somme van 12292.14.0

5e somma vanden ontfanck bedraecht per saldo 12292.14.0

Totalis somma vanden geheelen ontfanck deeser reeckeninge bedraecht 20045.4.10
/14/
UYTGEVEN JEGENS DEN VOORSZ. ONTFANCK GEDAEN, EERST VANDE OUDE
WERCKEN ALS VOLCHT

Eerst van materialen van houdt, plancken, rijs, riet ende anders al
inden jaere 1611 aen des gemeenelants wercken, sluyssen, hoofden,
bruggen, overtochten ende anders, noopende die oude wercken, soe
int Elshoudt als tot Alblasserdam ende elders verwerckt, midtsgaders
van brengloon ende andere oncosten daer aaenclevende als volcht

//
Watergraven ende waterheemraden van den voorsz. Nederwaert daer toe gecommidtteert
hebben mette hooghe waersluyden en des gemeeneladts timmerman in den jaere 1611
gecocht van Jacob Frans Wittensz, houdtcooper binnen Dordrecht. verscheyde houdt ende
plancken die alle verwerckt zijn aen hoofden, stadtboomen, bruggen, overtochten ende
anders des gemeenelants wercken, soe int Elshoudt als tot Alblasserdam ende elders,
naerder blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert bij watergraven
ende waterheemraden, midtsgaders die hooghe waersluyden van den voorsz. Nederwaert,
inhoudende ter somme van 89.0.0
/15/
De schippers tot Alblasserdam van verscheyden houdt ende plancken van Dordrecht int
Elshoudt ende elders te brenghen, als oock van schuytvrachten als zij die schowen hebben
gevoert, soe inden Graeff ende Alblas als int Nieuwe Waterschap, naerder blijckende bij
hare declaratie, gevysiteert als vooren, inhoudende de somme van 27.3.0

Willem Dircksz, des gemeenelandts timmerman, d’somme van sevenentwintich gulden elff
stuyvers ter cause van verscheyde dachgelden bij hem met sijne knechten aen verscheyden
des gemeenelandts wercken tot Alblasserdam, midtsgaders aen bruggen ende overtochten
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binnen tijde deser // rekeninghe verdient, naerder blijckende bij zijne declaratie gevysiteert
als vooren ende alhier wart getoont, inhoudende de voorsz. 27.11.0

Henryck Gielisz Stierman van Dordrecht van zijnen besoingens ende diensten
t’gemeenenlandt gedaen int visiteeren van den slachbalck inde sluys tot Alblasserdam als
anders, naerder blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren,
inhoudende d’somme van 12.0.0

Gielis Henryckcsz Stierman, timmerman tot Dordrecht, d’somme van vierhondert ses gulden
uyt zaecke van den nieuwe slachbalck tot Alblasserdam in den sluys /16/ te brenghen, bij
hem van watergraeff ende waterheemraden van de Graeff en Alblas aengenomen, naerder
blijckende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende de voorsz. 406.0.0

Den selven Gielis Henrycksz Stierman d’somme van tweehondert drieendertich gulden, ter
cause vant repareren aende hoofden tot Alblasserdam ende die Nesbrugge eensdeels bij
hem van watergraeff ende waterheemraden van de voorn. Graeff en Alblas aengenomen,
naerder blijckende bij zijnen declaratie, gevysiteert bij watergraven en waterhemraden
voorsz. en alhier wart getoont, inhoudende 233.0.0

Sebastiaen Jansz, des // gemeenelandts smidt, d’somme van 122 gulden 18 stuivers 2
penningen ter cause van verscheyden ijsserwerck zoe pont als voetwerck, midtsgaders van
spijkers ende anders, all bij hem binnen tijde deser rekenige aen des gemeenelants wercken
gelevert, alles naerde blijckende bij zijne declaratie gevysiteert bij t’collegie van waterrechten
voorsz. ende alhier wart getoont, inhoudende de voorsz. 122.18.2

Henryck Claesz, smidt, woonende opten Veulendam, van ijsserwerck ende spijckers aen de
guel aldaer ende overtocht opte vlieten gelevert, blijckende bij cedulle die alhier wart
getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende de somme van 8.2.0

1e somma vanden uytgeeff beloopt 925.14.2
/17/

Ander uytgeven van betalinghe gedaen aenden arbeyders die t’hooft
tot Alblasserdam hebben opgegraven ende oock aent werck van de
nieuwen slachbalck hebben gearbeyt, midtsgaders van kalck ende
tras daertoe gelevert als volcht

Cornelis Jansz Bodt, dijckgraeff van den Alblasserwaert ende watergraeff van de Graeff
ende Alblas, heeft betaelt ende verschooten aen calck ende tras, midtsgaders van metselen
ende ander arbeytsloon, alles gevallen ten behoeuve van de sluys ende kaey tot
Alblasserdam, als oock vant maecken bij hem betaelt van eenen nieuwe beer ten behoeuve
vande voorsz. sluys binnen tijde deser rekeningge // naerder blijckende bij zijne declaratie
ende quytantie die alhier warden getoont, bij den waterrechte hier op gesien, inhoudende de
somme van 227.2.0

Huych Cornelisz, secretaris van de selven waterrechte,  van verschooten penningen ten
dienste vant gemeenelant ende in zaecken noopende den voorsz. sluys gedaen ende
betaelt, naerder blijckende bij sijne declaratie, gevysiteert bij watergraven ende
waterheemraden, midtsgaders die hooghen waersluyden ende alhier wart getoont,
inhoudende de somme van 59.1.0
/18/
Noch bij den voorsz. betaelt opten 29e Augusty anno 1611 verschooten ende betaelt aen
verscheyden arbeyders doe aende voorsz. sluys hebben geholpen int heyen, alles naerder
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blijkende 2 september 2007 bij cedulle die alhier wart getoont, bij de waterrechte hier op
gesien, inhoudende de somme van 58.16.0

Pieter Jansz Dael tot Alblasserdam betaelt ter somme van vijfenveertich gulden ter 40
grooten stuck als vooren, uyt zaecke van twee besteedinghen int opgraven ende wederom
vollen vande hooffden tot Alblasserdam, bij hem met // met zijn medehulpers van de voorsz
heeren vande waterrechte van de Graeff ende Alblas aengenomen, naerder blijckende bij
zijnen quytanty die alhier wart getoont, inhoudende de voorsz. 45.0.0

Cornelis Jansz, schoudtszoon tot Alblasserdam, de somme van twintich gulden thien
stuyvers, ter cause vant arbeyden aent rijswerck voor de ouden gedamde sluys, midtsgaders
van aerde te halen bij den schuyt aent voorn. rijswerck, blijckende bij zijne declaratie die
alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende de voorsz. 20.10.0

2e somma van den uytgeven beloopt 410.9.0
/19/

Ander uytgeven van betalinghen gedaen vant gemeenelandts water
aen verscheyden slagen schoon te maecken, midtsgaders van
treckgelt daer van getrocken ende van eenighen horden inde
overtochten geleyt als volcht

Cornelis Willemsz tot Alblasserdam betaelt d’somme van veertich gulden uyt zaecke van de
eerste besteedinghe vant gemeenelants water tusschen de Nessen, beginnende vant
schouent aen, streckende totten Hoffschen vaersloot toe, schoon te maecken ende die
schouwe tot zijnen peryckelen daer over te leveren, bij hem van watergraeff ende
waterheemraden van de Graeff en Alblas int openbaer aengenomen, compt daeromme
alhier over den jaren voorsz. de voorn. 40.0.0
//
Opte eerste insettinghe ende mijnen is bij den voorsz. heeren tot treckgelt gestelt ende bij
den voorsz, Cornelis Willemsz getrocken, daer hem t’voorn. werck vooren is gebleven, bij
kennisse van de voorsz. heeren tot 0.30.0

Arien Joosten van den Veulendam betaelt d’somme van twintich gulden uyt zaeze van den
tweeden bestedinghe vant gemeenelandtse water, beginnende van de Hoffschen vaersloot
aff, streckende totten Houck vant gemeenelants griendeken toe schoon te maecken ende
die schouwe tot zijnen perykele daerover te leveren d’anno voorsz. bij hem van den
waterrechte int openbaer aengenomen, daeromme alhier bij kennisse van de heeren compt
de voorsz. 20.0.0

Opte eerst insettinge ende /20/ mijnen was bij de heeren van de waterrechte tot strijckgelt
geset ende bij den voorsz. Arien Joosten getrocken, daermede het voorn. werck hem is
gebleven, bij kennisse als vooren tot 0.30.0

Willem Pietersz opten Veulendam ter somme van achthien gulden te 40 grooten stuck als
vooren, uyt zaecke van de lesten bestedinghe vant gemeenelandts water schoon te
maecken, beginnende van de houck vant voorsz gemeenelants griendeken, streckende
totten Alblasserdamsche sluys toe, bij hem van den waterrechte voorsz. int openbaer
aengenomen en die schouwen tot zijne perykele daerover gelevert, bij kennisse van de
heeren als vooren, compt daeromme alhier de voorsz. 18.0.0
//

Opte eerste insettinghe ende mijnen is bij den voorn. heeren van den waterrechte tot
strijckgelt geset ende bij den voorsz. Willem Pietersz getrocken ende ontfanghen, daer mede
het voorsz. werck hem is gebleven bij kennisse als vooren tot 0.30.0
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Wouter Cornelisz van Alblas de somme van twee gulden munte alsvooren, uyt saecke van
twee horden bij hem opt voorste overtocht tot Alblasserdam voorsz. gelevert, die oude daer
uyt gebroken ende de nieuwe wederom in den plaetse geleyt, met kennisse alsvooren,
daeromme alhier compt de voorsz. 2.0.0
/21/
Pieter Pietersz, bailliu in Blockelandt, de somme van drie gulden vier stuyvers ter cause van
vier horden bij hem opte overtochten de anno 1611 in Blockelant voorsz. gelevert, die oude
daer uyt gebroken ende die nieuwe wederom in de plaetse geleyt, compt daeromme alhier
met kennisse van de voorsz heeren de voorn. 3.4.0

Opte drie coopkens rijs staende opt Suydensteck tot Alblasserdam was bij de voorsz. heeren
van den waterrechte vande Graeff en Alblas op elcken coopken opt hoochste insetten tot
strijckgelt geset ende bij drie verscheyden // persoonen getrocken bij kennisse van de
voorsz. heeren van de Graef ende Alblas, compt alhier tot 0.24.0

3e somma vanden uytgeve bedraecht 84.18.0
/22/

Ander uytgeven van betalinghe gedaen ter cause van reys ende
teercosten in zaecken vant gemeenelant van den Nederwaert binnen
tijde deser rekeninghe, noopende die oude wercken gevallen en
gedaen soe bij eenighe gecommitteerden van Dordrecht ende des
gemeenlandts timmerman, smidt ende boode, mitsgaders van de
opneminghe van eenighe gemeenelandts oude wercken ende andere
gemeenelandts dienaers als die bij watergraeff, waterheemraden van
de selven Nederwaert ontboden zijn geweest omme met haer vant
lantszaecken te spreecken en besoingneren ende van fooyen
d’arbeyders altemet offgesproken als volcht

Jan Pietersz, schoudt tot // Alblasserdam, de somme van sevenentsestich gulden veerthien
stuyvers 8 penningen te 40 grooten als vooren, ter cause ende over t’gunt tot zijnen huysse
int gemeeneladts zaecken is verteert, soe bij den gemeenelants timmerman, smidt en boode,
midtsgaders d’arbeyders altemet affgesprooken als zij eenich houdt, steen ende andere
materialen op lant hebben geholpen, alles naerder blijkende bij zijnen declaratie, gevysiteert
bij watergrave en waterheemraden, midtsgaders die hooghen waersluyden ende alhier wart
getoont, inhoudend de voorsz. 67.14.8

Cornelis Claesz, stadthouder tot Oudt Alblas, d’somme van vierentwintich gulden uyt /23/
zaecke ende over t’gunt t’sijnen huysse binnen tijde deser rekeninghe is verteert bij den
gemeenelants timmerman ende boode, als sij bij de heeren waren vacheerende int kueren
ende beschouwen van eenighe gemeenelandts wercken, alles naerder blijckende bij zijne
declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert bij watergrave en waterheemraden als vooren,
inhoudende de voorsz. 24.0.0

Pieter Aertsz, schoudt tot Slydrecht, de somme van acht gulden, ter cause en over t’gunt
t’sijnen huysse is verteert bij de bovendurpe omme inne te brengen opt different van een ofte
twee sluyssen te vernieuwen int // Elshoudt, blijckende bij cedulle die alhier wart getoont,
gevysiteert bij watergrave ende waterheemraden, inhoudende de voorsz. 8.0.0

Ghijsbert Cornelisz opten Veulendam d’somme van drie gulden vijfthien stuyvers, ter cause
ende over t’gunt t’sijnen huysse is verteert bij de arbeyders die verscheyden reyssen houdt
opt lant hebben geholpen daer het overtocht opte vlieten, midtsgaders die huel op ten
Veulendam mede is gerepareert, met kennisse van de voorsz heeren van den waterrechte,
daeromme alhier compt de voorsz. 3.15.0
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Pieter Pietersz opte Veulendam /24/ bailliu in Blockelant, de somme van vijff gulden
seventhien stuyvers, uyt zaecke t’gunt t’sijnen huysse is verteert bij den gemeenelandts
boode die bij de heeren van de waterrechte opte blootschou en leggende schou van de
Graeff en Alblas was vacqeerende, naerder blijckende bij zijnen declaratie die alhier wart
getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 5.17.0

Jan Ariensz van Gils, waert in de Oraenge Appelen tot Dordrecht, d’somme van seventhien
gulden twaelff stuyvers, ter cause ende over t’gunt t’sijnen huysse bij eenighe ingelanden als
zij opte voorgaende rekeninghe // waeren gecompareert, naerder blijkende bij zijne declaratie
die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 17.12.0

Gerit Ghijsbertsz, waert int Wapen van Vranckrijck tot Dordrecht, d’somme van
achtentsestich gulden 19 stuyvers, uyt zaecke t’geene tot zijnen huysse is verteert bij de
timmerluyden, boode ende andere gecommidtteerden int bestede, vysiteeren ende opnemen
van de nieuwe slachbalck ende puntstucken tot Alblasserdam, midtsgaders opt besteeden
van eenich nieuwe beer ten behouve van de sluys tot Alblasserdam voorsz. gemaeckt en
gelevert blijkende bij cedulle ende bij de heeren hier op gesien zijn bouck, inhoudende de
voorsz. 68.19.0
/25/
Cornelis Claesz, stadthouder tot Oudt Alblas, de somme van acht gulden sesthien stuyvers,
ter cause ende over tgunt bij de gaermeester die t’gelt vanden omslach d’anno 1610 onder
den klerck hebben gebracht, te weeten elcken gaermeester 16 stuyvers, gelijck t’selve haer
bij de heeren van de waterrechte jaerlijcx is affgesprooken, daeromme alhier de voorsz.

7.16.0
Sebastiaen Jansz, schoudt tot Papendrecht, vant geenen t’sijnen huyse is verteert bij de
timmerluyden ende metselaers die metten heeren reysen op Alblasserdam als die nieuwe
slachbalck // aldaer soude werden geleyt, midtsgaders den gemeenelants boode als hij bij de
heeren was vacheerende, blijkende bij declaratie die alhier wart getoont, inhoudende
d’somme van 47.9.0

4e somma vanden uytgeeve beloopt 252.2.8
/26/

Andere uytgeven van betalinghe gedaen in plaetse van teercosten die
watergrave ende waterheemraden, midtsgaders die hooghen
waersluyden ende klerck van den Nederwaert ter zaecken ende over
haerlieden respectyve dachgelden ende vacatien die elcx van
henlieden tot zijns zelfss costen ende zeacken van de voorn.
Nederwaert, noopende die oude wercken, soe opte ordonnaris als
extra ordonnaris schoudagen, midtsgaders opte bestedinghe ende
opneminghe van gemeenelants wercken ende andere nootelijcke
besoingens, waervan die watergraven elcx twee gulden thien stuyvers,
die waterheemraden, waersluyden ende klerck twee gulden, den
boode twaelff stuyvers, die wagenaers sessendertich // stuyvers, van
paerden huyeren ofte voetganggen, midtsgaders schuytvrachten
vijfthien stuyvers daegs zijn genietende, ende hebben elcx binnen tijde
deser rekeninge gevacqueert en gebesoingeert als volcht

Cornelis Jansz Bodt, dijckgraeff van den Alblasserwaert ende watergraeff van de Graeff ende
Alblas, heeft binnen tijde deser rekeninghe gevacqueert ende gebesoingneert ten dienste
vant gemeenelant den tijt van achtentseventich daghen, daechs twee gulden thien stuyvers,
naerder blijkende bij cedulle hier op gesien, inhoudende de somme van 195.0.0
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Den selven dijckgraeff heeft int geheele jaer verschooten als die ordonnaris voerluyden niet
thuys en waren als anders bij cedulle tot 12.18.0
/27/
Lenaert Beerntsz van Asperen, gesubstitueert watergraeff, heeft binnen tijden deser
rekeninghe ten dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert noopende die
oude wercken ende ordonnaris schoudaghen den tijt van tweentwintich daghen, naerder
blijkende bij zijnen declaratie, gevysiteert bij watergrave ende waterheemraden ende alhier
wart getoont, inhoudende d’somme van 55.0.0

Den selven van thien peerdenhuyren bij hem ten dienste vant gemeenelandt binnen tijde
deser rekeninghe gedaen elcx 15 stuyvers blijckende bij cedulle die alhier wart getoont,
inhoudende d’somme van 7.10.0
//
Maerten Lauwerisz, die als waterheemraed in de Graeff ende Alblas, heeft binnen tijde deser
rekeninghe ten diensten vant gemeenelant gevacheert ende gebesoingeert den tijt van
sessentseventich dagen, daechs om twee gulden, naerder blijkende bij zijne declaratie die
alhier wart getoont, gevysiteert bij watergrave ende waterheemraden, midtsgaders die groote
waersluyden, inhoudende de somme van 152.0.0

Den selven Maerten Lauwerisz van tweenvijftich schuytvrachten elcx 15 stuyvers ende vijff
wagenvrachten elcx 36 stuyvers bij hem ten diensten vant gemeenelant binnen tijde deser
rekeninghe gedaen, naerder blijkende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert
alsvooren, inhoudende d’somme van 48.0.0
/28/
Cornelis Cornelisz, schoudt tot Wijngaerden, die als waterheemraedt in den Nieuwen
waterschap binnen tijde deser rekeninghe, beroerende die oude wercken ende ordonnaris
schoudaghen, heeft gevacheert tot seventhien daghen, blijkende bij cedulle die alhier wart
getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 34.0.0

Den selven Cornelis Cornelisz, schoudt Wijngaerden, heeft ten dienste vant gemeenelandt te
voet gevacheert tot seventhien daghen, naerder blijkende bij sijnen cedulle die alhier wart
getoont, gevysiteert als vooren, compt daechs vijfthien stuyvers, ter somme van 22.10.0
//
Pieter Pietersz, bailliu tot Blockelandt, die als waterheemraedt in de Graeff ende Alblas heeft
ten tijde deser rekeninghe int lants dienste gevacheert ende gebesoingeert tot tweenveertich
daghen omme twee gulden daechs als vooren, blijkende bij cedulle, gevysiteert bij den
heeren waterrechte, inhoudende d’somme van 84.0.0

Die selven bailliu van Blockelandt van vierentwintich peerdenhuyren ofte schuytvrachten bij
hem ten dienst vande voorsz. Nederwaert gedaen, naerder blijkende bij cedeulle die alhier
wart getoont. gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 18.0.0
/29/
Willem Thuenisz van Blesgraeff die als waterheemraedt in den Nieuwen Waterschap heeft
ten dienste als vooren gevacheert en gebesoingneert den tijt van twaelff daghen, blijkende bij
zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende ter somme van

24.0.0

Den selven Willem Thuenisz van ses peerdenhuyren elcx 15 stuyvers ende een wagenvracht
is 36 stuyvers, bij hem ten dienste vant gemeenelandt gedaen, blijkende bij cedulle die alhier
wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 16.6.0
//
Lauweris Symensz van Slydrecht die als waterheemraedt in den Nieuwe waterschap heeft
ten dienste vant gemeenelant gevacheert ende gebesoingeert den tijt van twaelff dagen,
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blijckende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme
van 24.0.0

Den selven Lauweris Symensz van negen peerdenhuyren ofte te voet gevacheert ten
diensten vant gemeenelandt, elcx om vijfthien stuyvers, naerder blijkende bij zijne declaratie
die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 6.15.0
/30/
Jan Ariensz van de Ghiessen die als waterheemraedt in de Graeff ende Alblas heeft ten
dienste vant gemeenelant binnen tijde deser rekeninghe gevacheert en gebesoingeert den tijt
van enentwinitich daghen, blijkende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert bij den
voorsz. waterrechte, inhoudende tot 42.0.0

Den selven Jan Ariensz van de Ghiessen, van twaelff reyssen bij hem ten dienste vant
gemeenelandt binnen den tijt deser rekeninge te voet gevacheert, naerder blijkende bij
cedulle die alhier wart getoont bij den voorn. heeren gevysiteert, inhoudende tot 9.0.0
//
Wouter Cornelisz van Oudt Alblas, waterheemraedt in den Nieuwen Waterschap, heeft ten
dienste vant gemeenelandt gevacheert den tijt van sesthien daghen, blijkende bij cedulle die
alhier wart getoont, gevysiteert bij de voorsz. waterrechte, inhoudende d’somme van 32.0.0

Den selven Wouter Cornelisz van Alblas van elff schuytvrachten ofte peerdenhuyren bij hem
ten dienst vant gemeenelandt gedaen, elcx om vijfthien stuyvers, naerder blijkende bij cedulle
die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 8.5.0
/31/
Aert Jansz, schoudt tot Brantwijck, die als waterheemraedt in den Nieuwen Waterschap,
heeft ten dienst vnt gemeenelandt gevacheert ende gebesoingneert den tijt van twaelff
daghen, blijkende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert bij de voorsz, waterrechte,
inhoudende d’somme van 24.0.0

Den selven Aert Jansz, schoudt Brantwijck, heeft ten dienste vant gemeenelant gedaen ses
schuytvrachten elcx vijfthien stuyvers als vooren, die cedulle bij den waterrechte hier op
gesien en die wart alhier getoont, inhoudende d’somme van 4.10.0
//
Arien Jacobs Huygensz van de Ghiessen die als waterheemraedt in den Nieuwen
Waterschap heeft ten dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van
twaelff daghen, blijkende bij cedulle, gevysiteert als vooren ende alhier wart getoont,
inhoudende d’somme van 24.0.0

Den selven Arien Jacob Huygensz van neghen peerdenhuyeren, elcx 15 stuyvers ende drie
wagenvrachten, elcx 36 stuyvers als vooren, bij hem ten dienste vant gemeenelandt gedaen,
blijkende bij cedulle, gevysiteert, bij den voorn. waterrechte ende alhier wart getoont,
inhoudende d’somme van 12.3.0
/32/
Jan Huygensz van Blockelant die als waterheemraedt in den Nieuwen Waterschap heeft
binnen den tijt deser rekeninge gevacheert ende gebesoingeert tot thien daghen, blijkende bij
cedulle die alhier wart getoont, bij de heeren van den waterrechte gevysiteert, inhoudende
d’somme van 20.0.0

Den selven Jan Huygensz van Blockelandt van acht schuytevrachten ofte paerdenhuyren,
midtsgaders een wagenvracht bij hem ten dienste vant gemeenelant gedaen, blijkende bij
cedulle die men alhier is toonende, gevysiteert als vooren, compt 7.16.0
//
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Arien Willem Joostensz in Molenaersgraeff die als waterheemraedt in de Graeff ende Alblas
heeft ten ten dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van
drientwintich daghen, blijkende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert bij den voorsz
waterrechte, inhoudende d’somme van 46.0.0

Den selven Arien Willemsz van veerthien schuytvrachten ofte peerdenhuyren bij hem binnen
tijde deser rekeninge ten dienste vant gemeenelandt gedaen, naerder blijkende bij cedulle
die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 10.10.0
/33/
Arien Cornelisz uyt Ghijbelandt die als waterheemraedt inde Graeff ende Alblas, midtsgaders
hooch waersman van den Nederwaert, heeft ten dienste vant gemeenelandt gevacheert ende
geboingeert den tijt van eenendertich daghen, blijkende bij cedulle die alhier wart getoont,
gevysiteert bij de waterrechte voorsz., inhoudende de somme van 62.0.0

Den selven Arien Cornelisz van seventhien schuytvrachten ofte peerdenhuyren bij hem ten
dienste vant gemeenelandt gedaen, blijkende bij cedulle die alhier wart getoont, is gevysiteert
als vooren, inhoudende d’somme van 12.15.0
//
Cornelis Jansz van de Ghiessen, lest affgaende waersman, heeft opten leste gedaen
rekeninghe d’anno 1610 gevacheert ende gebesoingeert den tijt van twee daghen, blijkende
bij cedulle, gevysiteert als vooren, inhoudende de somme van 4.0.0

Den selven Cornelis Jansz van de Ghiessen heeft alsdoen opte voorsz rekeninghe ten
dienste vant gemeenelandt twee daghen te voet gevacheert, elcx om vijfthien stuyvers als
vooren, blijkende bij declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, compt 0.30.0
/34/
Cornelis Pietersz van Oudt Alblas, die als waersman van den Nederwaert heeft ten dienste
vant gemeenelandt den tijt van sessentwintich daghen, blijkende bij zijne cedulle, gevysiteert
bij de voorsz. waterrechte ende wart alhier getoont, inhoudende d’somme van 52.0.0

Den selven Cornelis Pietersz van vierentwintich schuytvrachten ofte peerdenhuyeren,
midtsgaders twee wagenvrachten bij hem binnen tijde deser rekenighe t’gemeenenlandt
gedaen, naerder blijkende bij cedulle die hir wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende
d’somme van 21.12.0
//
Huych Cornelisz, secretaris vanden selven Nederwaert, heeft ten dienste vant gemeenelandt
binnen den tijt deser rekeninge bij beyde collegiens gevacheert tot vierentwintich daghen,
alles naerder blijkende bij sijnen declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert bij den voorsz
waterrechte, inhoudende de somme van 48.0.0

Den selven Huych Cornelisz, secretaris van den Nederwaert, van dertich schuytvrachten, ofte
bij hem int landts dienste te voet gevacheert, blijkende bij cedulle die alhier wart getoont,
gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 22.10.0
/35/
Cornelis Gielisz, boode van de Nederwaert heeft ten dienste vant gemeenelant bij beyde
collegiens gevacheert tot negenenvijftich daghen, blijkende bij cedulle die alhier wart getoont,
gevysiteert bij den voorsz. waterrechte, des daechs twaelff stuyvers, compt tot 35.8.0

Den selven Cornelis Gielisz, boode, van peerdenhuyeren als hem de heeren int lants dienste
op haestyghe reysse hebben uytgesonden ende alsdoen aen gelden verschooten, blijkende
bij zijnen decalaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende de somme
van 7.5.0
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5e somma vanden uytgaeve bedraecht 1287.8.0
//

Ander uytgeven van betalinghe gedaen aen verscheyden
wagenvrachten ende peerdenhuyeren ten dienste vant gemeenelandt,
de anno voorsz. gedaen als volcht

Cornelis Jansz, schoudtszoon tot Alblasserdam, van vijff schuytvrachten bij hem ten dienste
vant gemeenelandt gedaen blijkende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert bij de
heeren van den voorsz waterrechte, inhoudende d;somme van 3.15.0

Gijsbert Cornelisz van Alblas van tweentwintich schuytvrachten /36/ bij hem ten dienste vant
gemeenelant gedaen, blijkende bij zijne declaratie gevysiteert als vooren, inhoudende
d’somme van 16.10.0

Lenaert Pietersz, ouden boode van Alblas voorsz., van drie schuytvrachten ten dienste vant
gemeenelant gedaen, blijkende bij cedulle gevysiteert als vooren, inhoudende tot 2.5.0

Claes Cornelisz van Alblas van twaelff schuytvrachten elcx 15 stuyvers ende vier
wagenvrachten, elcx 36 stuyvers // bij hem binnen den tijt deser rekeninghe ten dienste vant
gemeenelandt gedaen, naerder blijkende bij cedulle, gevysiteert bij watergraeff ende
waterrheemraden ende alhier wart getoont, inhoudende d’somme van 16.4.0

Andries Aelbertsz van Alblasserdam, van thien daghen dat hij die schouwe zoe in de Graeff
ende Alblas als oock int Nieuwe Waterschap d’anno voorsz. heeft gevoert, daechs om
achthien stuyvers, naerder blijkende bij zijnen declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert
bij den voorsz waterrechte, inhoudende d’somme van 9.0.0
//
Arien Symensz Blauwen, van een schippers dachgelt dat hij de heeren van den waterrechte
int lants dienste heeft gevoert, blijkende bij cedulle, gevysiteert als vooren, compt 0.15.0

Jan Banen van Dordrecht, van twee schippers dachgelde bij hem ten dienste vant
gemeenelandt gedaen, blijkende bij cedulle, gevysiteert als vooren, compt 0.30.0

Jan Joppensz van Papendrecht, van een schippers dachgelt // bij hem ten dienste vant
gemeenelandt gedaen, blijkende bij cedulle, gevysiteert als vooren, compt 0.15.0

Cornelis Pietersz Backer van de Ghiessen, van twaelff wagenvrachten bij hem ten dienste
vant gemeenelandt binnen tijde deser rekeninghe gedaen omme 36 stuyvers elcx, als vooren
bij kennisse vant collegie vande Graeff ende Alblas, compt 21.12.0

Henruck Thuenisz van Molenaersgraef van een wagenvracht bij hem ten dienste vant
gemeenelandt /38/ binnen tijde deser rekeninghe gedaen bij kennisse vande voorsz heeren
van de Graeff ende Alblas, compt alhier tot 0.36.0

Den jonghen Jan Sebastiaensz van Papendrecht van drie wagenvrachten bij hem ten dienste
vant gemeenelandt gedaen, bij kennisse van de heeren van den waterrechte van de Graeff
ende Alblas, elcx om 36 stuyvers, compt 5.8.0

Lenaert Cornelisz Onverlaet, schipper tot Dordrecht, van schuytvrachten bij hem binnen tijde
deser rekeninghe ten dienste vant gemeenelandt gedaen, midtsgaders van de ponten tot
Alblasserdan ende int Elshoudt te brengen ende wederom halen, blijkende bij cedeulle die
alhier wart getoont, compt 36.6.0
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6e somma vanden uytgeeve beloopt 110.16.0
//

Ander uytgeven van betalinghe gedaen uyt zaecken van alderhande
artyculen ten dienste en behouven van den voorn. Nederwaert binnen
den tijt deser rekeninghe gevallen, als volcht

Eerst betaelt men Pieter Willemsz van Alblasserdam jaerlijcx vanden Cortelantsche brugge
met aerde te onderhouden, bij kennise van den voorn. waterrechte ende alhier compt over
den jare 1611 ter somme van 2.10.0

Noch betaelt d’somme van dertich gulden twaelff stuyvers /39/ ter cause van sessendertich
stuyvers op yder merghe bij dijckgraeff ende hooch dijck heemraden van den Alblasserwaert
omgeslaghen d’anno 1611, compt daeromme alhier over seventhien merghen die onder
Elshoudt contrybueren, zijnde t’ Nieuwe Waterschap metten aencleven vandien, de voorsz.

30.12.0
//
Jaerlijcx toegeleyt elck durp twee gulden, compt alhier over negen durpen met kennisse vant
collegie tot 18.0.0

Cornelis Cornelisz Backer tot Oudt Alblas van Leckgaerden ten behouve vanden voorn.
Nederwaert gelevert, blijkende bij quitantie die alhier wart getoont, inhoudende d’somme van

0.14.0

Jan Ariensz de Haen binnen Dordrecht betaelt d’somme van sesthien gulden, ter cause van
twintich sware duermercksen delen ten behouve vant gemeenelant gelevert en aen den
Nesbrug verwerckt, blijkende bij quitantie die alhier wart getoont, inhoudende de voorsz.

16.0.0

8e somma vanden uytgaeve beloopt 68.16.0
/40/

Ander uytgeven van betalighe van ordonnaris weddens ofte andere
zeekere gasie die men jaerlijcx vant gemeenelandts weeghen betaelt
als volcht

Eerst die vrouwe in den Doel in der stadt Dordrecht betaelt men jaerlijcx vande rekeninghe te
doen ofte andere gemeenelandts zaecken die binnen tijde deser rekeninge vant
gemeenelandts weeghe noch souden moeghen voorgenomen wesen, compt over den jare
1611 tot 6.0.0

Die van Oudt Alblas betaelt men jaerlijcx d’somme van acht gulden // uyt zaeke van twee
verscheyden reyssen de veersloot te beschouwen, daeromme alhier compt over den jare
1611 de voorsz. 8.0.0

Die van Papendrecht betaelt men jaerlijcx mede gelijcke acht gulden uyt zaecke van haren
veersloot twee verscheyde reyssen te beschouwen, daeromme alhier compt over den jare
1611 de voorsz. 8.0.0

Den sluyswachter tot Alblasserdam betaelt men jaerlijcx twee gulden uyt zaecke van het
straten over die sluyssen aldaer, compt daeromme alhier over den jare 1611 voornt. de
voorsz. 2.0.0
/41/
Van den erffchijns vande voorn. sluyssen betaelt men jaerlijcx d’ambachtvrouwe aldaer ende
alhier compt over den jare 1611 voorsz. 0.1.0
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Noch van een rente ofte jaerlijcxe recognitie wart d’ambachtsvrouwe van Alblasserdam
voorsz. jaerlijcx betaelt ende alhier compt over den jare voorsz. tot 0.10.0

Den dijckgraeff vanden Alblasserwaert betaelt men jaerlijcx voor zijne weddens ende alhier
compt over den jare 1611 tot 1.0.0
//
Den watergraeff van den Nieuwe Waterschap betalet men jaerlijcx voor zijne weddens ende
alhier compt over den jare 1611 voorsz. tot 2.10.0

Den advocaet Pouwels van Asperen gecommidteert van watergrave en waterheemraden
omme t’gemeenelandt te dienen ende in alle behoorlijcke zaecken raet te geven ende voor te
staen wart jaerlijcx betalet ende alhier compt over den jare voorsz. tot 18.0.0

Die vrouwe int Elshout betaelt men jaerlijcx over bellechier, daeromme compt over den jaere
1611 voorsz. tot 1.0.0
/42/
Die vrouwe tot Alblasserdam betaelt men jaerlijcx van gelijcke bellechier ende alhier compt
over den jare voorsz. tot 1.0.0

Den klerck van den Alblasserwaert betaelt men jaerlijcx ende alhier compt over den jare
voorsz. tot 0.10.0

De roedrager van den Alblasserwaert betaelt men jaerlijcx ende alhier compt over den jare
voorsz. tot 0.5.0

Den klerck van den Nederwaert // ter cause ende over zijne diensten t’gemeenelandt binnen
tijde deser rekeninghe gedaen, betaelt men jaerlijcx ende alhier compt over den jare voorsz.
tot 25.0.0

Den boode van den Nederwaert van zijnen diensten t’gemeenelant doende, betaelt men
jaerlijcx ende alhier compt over den jare 1611 voorsz. tot 54.0.0

Den twee gedeputeerdens van den magestraet ende uytte camere der stadt Dordrecht ter
cause ende over hare besoingens op dese rekeninge, betaelt men jaerlijcx ende alhier compt

3.0.0
/43/
Gerit Ghijsbertsz, dienaer van dijckgraeff ende hoogh dijckheemraden van den
Alblasserwaert, voor zijnen moeyten ende diensten binnen tijde deser rekeninghe
t’gemeenelandt gedaen, als hij bij de heeren van de voorn. Nederwaert was vacheerende,
wart jaerlijcx betaelt ende alhier compt over den jare voorsz. tot 12.0.0

Noch wart alhier toegeleyt den klerck van den Nederwaert ter cause ende over t’salaris van
den ontfanck deser rekeninge te hebben, noopende de oude wercken midtsgaders oock den
ontfanck vant vercocht oudt houdt ende rijs aen veel cleyne perseelen vercocht, t’welck in
verscheyden durpe zal moeten gemaent // ende bij hem ingevordert warden volgens die
vercoopcedulle daer van zijnde, ende die betalinge hier uyt te doen volgens de behoeuften
die alhier warden getoont, compt ter somme van 80.0.0

Ende noch voor t’mynuteren, grosseren ende dubbelleren deser rekeninghe wart alhier
geleeden ende den voorsz klerck jaerlijcx toegeleyt ende alhier compt tot 17.0.0

9e somma vanden uytgeeve beloopt 239.6.0
/44/
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Ander uytgeven van betalinghe gedaen noopende ende aenclevende
die twee nieuwe steenen sluyssen int Elshoudt gemaeckt ende gedaen
de anno 1611 voorsz.

Eerst van de vinggerlinghen te heyen, d’selve met aerde te vollen, de
sluys boven op te graven ende van gelevert ende aengenomen
houdtwerck van de selve sluyssen ende gront als volcht

Gielis Henrycxsz Stierman, timmerman tot Dordrecht, de somme van achthondert
vijffentwintich gulden te 40 grooten // stuck, ter cause vande vinggerlinghen zoe buyten als
binnen te heyen voor de sluyssen int Elshoudt ende het houdt werck tot sijnen coste daer toe
gelevert, bij hem van watergraeff ende waterheemraden van den Nieuwe Waterschap int
openbaer aengenomen, blijkende bij t’besteck hiervan gemaeckt ende alhier wart getoont,
inhoudende de voorsz. 825.0.0

Den selven Gielis Henrycxsz d’somme van achthienhondert vijffentwintich gulden munte als
vooren, uyt zaecke vant houdt werck van den voorsz twee sluyssen bij hem daertoe gedaen,
gemaeckt ende gelevert ter kuere van den voorsz. heeren van den waterrechte, alles naerder
/45/ blijkende bij t’besteck daervan gemaeckt ende alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz.

1825.0.0

Den selven Gielis Henrycxsz Stierman d’somme van vierhondert twaelff gulden thien stuyvers
uyt zaecke van de gront van de voorsz. sluyssen bij hem verleyt en vernieut, midtsagaders
van eenich houdtwerck bij hem daertoe gelevert, naerder blijkende bij zijne declaratie die
alhier wart getoont, gevysiteert bij watergrave ende waterheemraden midtsgaders die
hooghen waersluyden die metten selve Stierman hebben geaccordeert, daeromme alhier
d’voorsz 412.10.0
//
Willem Dircxsz, des gemeenelandts timmerman, d’somma van drientachtich gulden twaelff
stuyvers, ter cause van arbeytsloon bij hem met zijne knechts aent maecken en leggen van
de gront in de voorsz sluyssen in dachgelden verdient, naerder blijkende bij zijne declaratie,
gevysiteert bij water grave ende waterheemraden, inhoudende de voorsz. 83.12.0

Rut Jacobsz van Leckerlandt d’somme van vijff hondert thien gulden, ter cause van de
vinggerlinggen te vollen met aerde ende die selve wederom uyt te ruymen ende die aerde te
brenggen daert hem bij den heeren van den waterrechte zal warden geordonneert, alles
naerder blijkende bij het besteck /46/ hier van gemaeckt ende alhier wart getoont,
inhoudende de’voorsz 510.0.0

Den selven Rut Jacobsz d’somme van achthien gulden munte als vooren, uyt zaecke van
buytenwerck bij hem van de heeren aengenomen, blijkende bij quitantie die alhier wart
getoont, inhoudende de voorsz. 18.0.0

Jacob Frans Wittensz, houdtcooper binnen Dordrecht, van gelevert houdt en plancken ten
behouve vande voorsz. gront in de sluyssen vererckt ende verleyt, alles naerder blijkende //
bij sijne declaratie, gevysiteert bij de voorn. heeren van de waterrechte, inhoudende d’somma
van 406.12.12

Jan Jansz Oom, houdtcooper binnen der stadt Dordrecht, de somme van hondert
sevenentnegentich gulden elff stuyvers vier penningen, uyt zaecke van geleverden boucken
sommers in de gront van de voorsz. sluyssen verwerckt, naerder blijkende bij zijne declaratie
die alhier wart getoont, gevysiteert bij de voorsz. waterrechte, inhoudende de voorsz.187.11.4
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Claes Pouwelsz Cramerheyn /47/ d’somme van hondert gulden twaelff stuyvers, uyt zaecke
van geleverde tar mos bast ende anders, binnen tijde deser rekeninge, ten behouve van de
nieuwe wercken int Elshoudt gelevert, blijkende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert
als vooren, inhoudende de voorsz. 100.12.0

Pieter Foppensz in Leckerlant betaelt van de sluyssen int Elshoudt boven op te graven van
de heeren van den waterrechte int openbaer aengenomen, naerder blijkende bij quitantie die
alhier wart getoont, inhoudende de somme van 135.0.0

10e somma vanden uytgeeve beloopt 4513.18.0
//

Andere uytgeven van betalinghe gedaen van geleverde steen,
arbeytsloon vant metselen, midtsgaders van tras, ijsserwerck ende
metael, als volcht

Cornelis Pouwelsz, steenbacker in de Swol opte IJssel, d’somme van vijfthienhondert
veertich gulden twee stuyvers, uyt zaecke van geleverde backsteen ende klinkert, ten
behouve van de voorsz. nieuwe sluyssen gelevert, blijkende bij zijne declaratie ende
quytantie die alhier warden getoont, gevysiteert bij de voorsz. heeren van den waterrechte,
inhoudende d’voorsz. 1540.12.0
/48/
Claes Cornelisz van Hensbeeck betaelt d’somme van twee hondert achtentwintich gulden
vijfthien stuyvers, ter cause van tsestich duyssent plaveysteen, het duyssent bij hem ten
behouve als vooren gelevert voor drie gulden sestich stuyver vier penningen, blijkende bij
quytantie die alhier wart getoont, inhoudende d’somme van 228.15.0

Jan Ariensz de Jonghe betaelt d’somme van sessentseventich gulden derthien stuyvers, uyt
zaecke van eenentwintich duysent clinckert ofte plaveysteen bij hem ten behouve // van de
voorsz. nieuwe sluyssen gelevert, naerder blijkende bij quytantie die alhier wart getoont,
inhoudende d’voorsz. 76.13.0

Brant Pietersz, steenbacker, d’somme van vijffentseventich gulden sesthien stuyvers, ter
cause van tweentwintich duyssent clinkersteen, elcke duyssent om drie gulden acht stuyvers,
ende van scheep te setten elcken duyssent acht penningen betaelt, naerder blijkende bij
quytantie die alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz. 75.16.0
/49/
Arien Willeboortsz, steenhouwer tot Delft, d’somme van tweehondert ses gulden, uyt zaecke
van geleverde harden steen aen de sluyssen ende punten bij hem int Elshoudt gelevert, bij
kennisse vande voorsz. heeren van den waterrechte in den Nieuwe Waterschap, daeromme
alhier compt d’voorsz. 206.0.0

Aelken die huysfrou van Jacob Sam betaelt d’somme van sevenhondert eenenveertich
gulden van tras ten behouve van de voorsz. sluyssen int Elshoudt gelevert, elcke tonne om
38 stuyvers, blijkende bij quytantie ddie alhier wart getoont. compt compt over driehondert
tnegentich ton d’voorsz. 741.0.0
//
Meester Coenraedt Anthonisz, schutgieter in s’Graevenhaech, d’somme van sevenhondert
negen en t’negentich gulden twaelff stuyvers, uyt zaecke van elffhondert sevenentwintich
ponden cooperwercke ofte metael, elcke pont om sesthien stuyvers, ten behouve van de
voorsz. sluyssen gelevert, daer aen t’gemeenelandt heeft gelevert tweehondert vijffenvijftich
ponden oudt cooperwerckx, dat affgetrocken tegens halff werck, compt alhier blijkende bij
cedulle die alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz. 799.12.0
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Sebastaien Jansz, des gemeenelandts smidt, van gelevert ijsserwerck /50/ soe pont als
voetwerck ende spijckers bij hem binnen tijde deser rekenighe ten behouve van de nieuwen
sluyssen, vinggerlingge metten aencleven vandien, int Elshoudt gelevert, naerder blijkende
bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert bij watergraeven ende
waterheemraden, inhoudende de somme van 658.18.8

Jan Jansz, metselaer van der Goude, betaelt d’somme van thienhondert gulden te 40
grooten stuck als vooren, uyt zaecke van zijn aengenomen metselwerck aen de voorsz.
sluyssen int Elshoudt, midts dat hij // daer toe moste leveren eenighe groven hart steen, bij
hem van watergrave ende waterheemraden midtsgaders die hooghe waersluyden int
openbaer int Elshoudt aengenomen, naerder blijkende bij quytantie die alhier wart getoont,
inhoudende d’voorsz. 1000.0.0

11e somma vanden uytgeeve beloopt 8326.16.8
/51/

Ander uytgeven van betalinghe gedaen uyt zaecke van gelevert sant,
tselve op te kruyen, den steen ende tras opt lant te dragen,
midtsgaders van meetgelt van de selven tras als oock verscheyden
stampers die in dachgelden hebben gewerckt aen den voorsz.
sluyssen int Elshoudt, als volcht

Crijn Bouwensz van Bleyssick d’somme van ses gulden thien stuyvers uyt zaecke van een
schip sants bij hem int Elshoudt gelevert, blijkende bij quytantie die alhier wart getoont,
inhoudende de voorsz. 6.10.0
//
Cornelis Cornelisz Schot betaelt d’somme van sesthien gulden uyt zaecke van een schip
sants bij hem ten behouve van de nieuwe wercken int Elshoudt gelevert, blijkende bij
quytantie die alhier wart getoont, inhoudende de voorsz. 16.0.0

Aelbert Aertsz betaelt d’somme van vijff gulden, ter cause van den tras int Elshoudt met zijn
meede hulpers te meeten, naerder blijkende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende
d’voorsz. 5.0.0

Wouter Gertisz van Dordrecht /52/ betaelt d’somme van twintich gulden ses stuyvers ter
cause van den voorsz. tras met zijne consorten int Elshoudt op te draghen, blijkende bij
quytantie die alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz. 20.6.0

Cornelis ende Geerloff Foppensz betaelt van de palen voor de sluyssen uyt te winden, bij
kennisse van de heeren mette hant van Cornelis Pietersz, waersman, geteykent ende alhier
wart getoont, tot 1.16.0

Pieter Foppensz ende Pieter // de Langhe van steen opt lant te setten, blijkende bij cedulle
van de voorsz. waersman geteykent ende alhier wart getoont, inhoudende d’somme van

2.17.0

Rut Jacobsz van sant opt lant te kruyen betaelt, blijkende bij cedulle bij den schoudt van
Wijngaerden geteykent ende alhier wart getoont, tot 2.2.0

Arien Ariensz in Leckerlandt betaelt d’somme van vierendertich gulden achthien stuyvers vier
penningen, uyt zaecke van drie hondert negenenveertich duysent steen met zijne mede
hulpers int Elshoudt op te draghen, blijkende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende
d’voorsz. 34.18.0
/53/
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Cornelis Jansz van Alblasserdam betaelt d’somme van twaelff gulden twaelff stuyvers van
verdient arbeytsloon met graven ende anders int Elshoudt verdient, blijkende bij quytantie die
alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz. 12.12.0

Den selven Cornelis Jansz, Andries Aelbertsz ende Pieter Jansz Dael betaelt d’somme van
vierendertich gulden ses stuyvers, uyt zaecke van verdient arbeytsloon met heyen ende
graven int Elshoudt verdient, blijkende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende de
voorsz. 34.6.0
//
Opten 22e Aprilis anno 1611 betaelt ter presentie van Arien Cornelisz, waersman, aen
verscheyden arbeyders, die den steen opt lant hebben gedraghen, blijkende bij cedulle die
alhier wart getoont, inhoudende d’somme van 12.0.0

Pieter Voppensz betaelt d’somme van achtenveertich gulden twaelff stuyvers, uyt zaecke
ende vant graven door de uytvliet daer men tvinggerling buyten soude leggen, midtsgaders
aent graven aen de wangen ten wedersijden, blijkende bij quytantie die alhier wart getoont
ende overgelevert, inhoudende d’voorsz. 48.12.0
/54/
Den selven Pieter Voppensz betaelt d’somme van achthien gulden, ter cause van
arbeytsloon met zijne consorten int graven aen de sluyssen voorsz. verdient, blijkende bij
quytantie in date den 4e Juny anno voorsz. ende alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz.

18.0.0

Opten 17e Augusty anno voorsz. aen verscheyden arbeyders betaelt d’somme van hondert
eenenveertich gulden acht stuyvers acht penningen, ter cause vant stampen ende heyen aen
de gront van de voorn. sluyssen gearbeyt, naerder blijkende bij cedulle die alhier wart
getoont, inhoudende d’voorsz. 141.8.8
//
Den 16e Septembris anno voorsz. aen verscheyden arbeyders betaelt d’somme van
vijffendertich gulden derthien stuyvers twaelff penningen, uyt zaecke vant stampen en ander
arbeytsloon aen de voorsz. sluyssen verdient, blijkende bij cedulle die alhier wart getoont,
inhoudende d’voorsz. 35.12.12

Den 30e Octobris anno voorsz. verscheyden arbeyders betaelt d’somme van vierentsestich
gulden vijfthien stuyvers acht penningen, ter cause vant kruyen ende stampen aen de voorn.
sluyssen verdient, naerder blijkende bij cedulle die alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz.

64.15.8

Op den 29e Novembris anno voorsz. betalinge gedaen de arbeyders die de sluyss wederom
deckten, ter presentie van de heeren, blijkende bij cedulle, inhoudende 109.1.12

12e somma vanden uytgeeven beloopt 566.19.12
/55/

Ander uytgeven van betalinghe gedaen aen kalck, sant van
maeckellerdie ende andere oncosten ende verschooten penninghen,
daer aen clevende, als volcht

Cornelis Jansz Bodt, die als dijckgraeff van den Alblasserwaert ende watergraeff in der
Graeff metten Alblas, d’somme van negen hondert seven gulden seven stuyvers acht
penningen, uyt zaecke van gecochte kalck, sant, tras ende andere oncosten daer aen
clevende, ten behouve van de nieuwe sluyssen int Elshoudt, gecocht, betaelt ende doen
leveren aen verscheyden partien, alhier naerder blijkende bij zijne // declaratie ende



-40-

aengehechte quytantie die alhier warden getoont, gevysiteert bij watergrave ende
waterheemraden, inhoudende d’voorsz. 907.7.8

Lenaert Beerntsz, gesubstitueert watergraeff in den Nieuwen Waterschap, van verschooten
penningen ten dienste vant gemeenelandt betaelt van een ofte twee sluyssen int Elshoudt als
anders, naerder blijkende bij sijne cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert bij den voorsz.
waterrechte, inhoudende d’somme van 26.3.0
/56/
Cornelis Pietersz, waersman van den Nederwaert, d’somme van drienvijftich gulden elff
stuyvers acht penningen, uyt zaecke van verscheyden steen inde IJssel scheep te setten als
andere arbeyders in veele verscheyde perseelen betaelt, blijkende bij zijne declaratie die
alhier wart getoont, gevysiteert bij de voorsz. heeren van den waterrechte, inhoudende
d’voorsz. 53.11.8

Huych Cornelisz, secretaris van den Nederwaert, d’somme van hondert vierentwinitch gulden
negen stuyvers twaelff penningen // uyt zaecke van de oncosten vant halen vant cooperen
sluyswerck in Den Haech, van waechgelt, schuytvracht, reys ende teercosten voor den
meester die tselve opnam, int opnemen van eenich houdt van Wincop, int coopen van den
tras als veel meer andere cleyne verschooten perseelen bij hem verschooten ende betaelt,
alles naerder blijkende bij zijne decalaratie die alhier wart getoont, gevysiteert bij de voorn.
heeren van den waterrechte, inhoudende de somme van 124.9.12

Cornelis Cornelisz, schoudt tot Wijngaerden d’somme van acht gulden twaelff stuyvers, uyt
zaecken van verschooten penningen ten behouve van den Nederwaert binnen tijde deser
/57/ rekeninghe ten dienste vant gemeenelandt gedaen ende betaelt bij kennisse van de
voorsz. heeren van den waterrechte, daeromme alhier d’voorsz. 8.12.0

Cornelis Pietersz, sluysmeerster int Elshoudt d’somme van sevenentwintich gulden elff
stuyvers, ter cause van zijne verschooten penningen ten dienste en behouve vant
gemeenelandt gedaen ende betaelt binnen den tijt deser rekeninghe, naerder blijkende bij
zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’voorsz. 27.11.0

Cornelis Gielesz, boode van de // Nederwaert d’somme van vierendertich gulden derthien
stuyvers uyt zaecke van verschoote penningen ende andere geleverde waren, naerder
blijkende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende
d’voorsz. 34.13.0

13e somma vanden uytgeeve beloopt 1182.7,12
/58/

Ander uytgeven van betalinghe gedaen van scheepvracht van kalck
ende steen als volcht

Cornelis Gielisz, boode vanden Nederwaert ende Joost Woutersz hebben t’samen ten
dienste vant gemeenelandt inde IJssel geladen en int Elshoudt gebracht tweehondert ende
negenvijftich duysent steen, het duysent van vracht mette heeren geaccordeert om vijff
stuyvers acht penninghen, bij kennisse vant collegie, daeromme alhier d’somme van 71.4.8

Den voorsz. Joost Woutersz van thienduysent steens // die hij alleen in de IJssel ten dienste
vant gemeenelandt heeft geladen ende int Elshoudt gebracht, met kennisse alsvooren,
compt daeromme alhier d’somme van 2.15.0
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Michghiel Aertsz met zijne consorten, schippers tot Alblasserdam, de somme van driehondert
eenenveertich duysent steens vande IJssel te brengen int Elshoudt, bij kennisse van den
voorsz. heeren van den waterrechte, compt alhier elcke duysent als vooren, d’somme van

18.15.8

Cornelis Gielisz, boode vanden Nederwaert d’somme van /59/ tsestich gulden seven stuyvers
acht penningen, uyt zaecke van hondert ende drientseventich hoet kalcx van Dordrecht int
Elshoudt te brengen ende op te draghen, elcke hoet om seven stuyvers, bij kennisse vant
collegie daeromme alhier d’voorsz. 60.7.8

Joost Woutersz d’somme van vier gulden vier stuyvers uyt zaecke van twaelff hoet kalcx van
Dordrecht int Elshoudt te brengen, bij kennisse van de heeren, compt alhier elcke hoet als
vooren, d’voorsz. 4.4.0
//
Michghiel Aertsz met sijne consorten, schippers tot Alblasserdam, d’somme van acht gulden
acht stuyvers, ter cause van vierentwintich hoet kalcx van Dordrecht int Elshoudt te
brenggen, ende opt landt te dragen, bij kennisse van de voorn. heeren, compt daeromme
alhier van elcke hoet seven stuyvers, d’voorsz. 8.8.0

14e somma vanden uytgeeve beloopt 240.14.8
/60/

Ander uytgeven van betalinghe gedaen ter cause van reys ende
teercosten in zaecke vant gemeenelandt van den Nederwaert binnen
tijde deser rekeninghe, noopende die nieuwe sluyssen metten
aencleven vandien int Elshoudt gedaen, soe int maecken van de
bestecken, int besteden van eenighe nieuwe wercken ende sluyssen
int opnemen van t’houdtwerck, eertwerck bij de timmerluyden ende
die heeren die daer toe gecommidtteert zijnde int landts dienste
hebben gebesoingeert, midtsgaders bij den gemeenelandts
timmerman ende boode als zij bij de heeren waren vacheerende ende
die arbeyders tot foeyen omme bij haer te naerstyger te wercken,
altement affgesproken als volcht

//
Cornelis Pietersz, sluysmeester int Elshoudt, d’somme van 306 gulden 6 stuyvers 10
penningen te 40 grooten stuck alsvooren, ter cause ende over t’gunt t’sijnen huysse is
verteert int besteeden ende opnemen van eenighe gemeenelandts wercken, midtsgaders als
de gemeenelandts timmerman ende boode bij heeren waren vacheerende ende die
arbeyders int besteden ende opnemen vande gemeenelandtswercken altemet
affgesprooken, alles naerder blijkende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert
bij watergraven en waterheemraden, midtsgaders die hooghe waersluyden, inhoudende
d’somme van 306.6.10

Frans Claesz wart int Elshoudt betaelt de somme van twaelff /61/ gulden seven stuyvers uyt
zaecke de timmerluyden aldaer was affgesprooken opt besteeden vant houdtwerck aende
voorsz. sluyssen, blijkende bij cedulle die alhier wart getoont, inhoudende de voorsz. 12.7.0

Gerit Ghijsbertsz van Westbrouck betaelt de somme van hondert vijffentwintich gulden
vijffthien stiuvers, ter cause ende over tgunt tsijne huysse is verteert int gemeenelandts
zaecke, soe int maecken van de bestecken vant houdt ende steenwerck van de sluyssen int
Elshoudt int // vysiteeren ende opnemen van t’houdtwerck, naerder blijkende bij quytantie,
gevysiteert bij den waterrechte, inhoudende d’voorsz. 125.15.0

15e somma vanden uytgeev beloopt 454.8.10
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/62/
Ander uytgeven van betalinghe gedaen in plaetse van teercosten die
watergrave ende waterheemraden, midtsgaders die hooghe
waersluyden ende klerck van den Nederwaert, ter zaecke ende over
haer respectyeve dachgelden ende vacatien die elcx van henlieden tot
zijns selffs costen heeft gevaheert ende gebesoingeert in dienste ende
zaecken van den voorn. Nederwaert, noopende die nieuwe wercken int
Elshoudt, t’sij int besteeden ende opnemen, midtsgaders alle andere
nootelijcke besoingens waervan die watergraven elcx twee gulden
thien stuyvers, die waterheemraden, waaersluyden en klerck twee
gulden, den boode twaelf // stuyvers, die wagenaers sessendertich
stuyvers van peerdenhuyeren, schuytvrachten ofte voetgagen men
vijfthien stuyvers daechs is genietende ende hebben elcx binnen tijde
deser rekeninghe gevacqueert ende gebesoingeert als volcht

Cornelis Jansz Bodt, die als dijckgraeff van den Alblasserwaert ende watergraeff in der
Graeff metter Alblas heeft ten dienst van den voorsz. nieuwe wercken aen de sluyssen
gevacqeert ende gebesoingneert, midtsgaders oock eenighen penningen verschooten met
kennisse van den waterrechte hier op gesien sijne declaratie ende cedulle ende met hem
gerekent, compt d’somme van 300.0.0

/63/
Lenaert Beerntsz van Asperen, gesubstitueert watergraeff in den Nieuwen Waterschap, heeft
binnen tijde deser rekeninghe, noopende die nieuwe wercken gevacheert ende
gebesoingeert den tijt van vijffentnegentich daghen, naerder blijkende bij zijne cedulle die
alhier wert getoont, gevysiteert bij t’collegie vanden waterrechte, inhoudende d’somme van

237.10.0

Den selven Lenaert Beerntsz, watergraeff van sessenveertich peerdenhuiren bij hem binnen
tijde deser rekeninghe ten diensten vant gemeenelandt gedaen, elcx om 15 stuyvers, naerder
blijkende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van

34.10.0
//
Cornelis Cornelisz, schoudt tot Wijngaerden, die als waterheemraedt in den Nieuwen
waterschap heeft ten dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van
achtentwintich daghen, daechs om twee gulden, naerder blijkende bij cedulle die alhier wart
getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 96.0.0

Den selven Cornelis Cornelisz van achtenveertich reyssen bij hem ten dienste vant
gemeenelandt te voet gevacheert, blijkende bij cedulle, gevysiteert als vooren, inhoudende
d’somme van 35.5.0
/64/
Aert Jansz, schoudt tot Brantwijck, die als waterheemraedt in den Nieuwen Waterschap heeft
ten dienste vant gemeenelandt den tijt van drienveertich daghen, daechs als vooren, ende
vier gulden vijfthien stuyvers bij hem verschooten, blijkende bij cedulle die alhier wart getoont
bij den voorn. waterrechte gevysiteert ende alhier wart getoont, inhoudende de somme van

90.15.0

Den selven schoudt Brantwijck van peerdenhuyeren, wagenvracht ende schuytvrachten bij
hem ten dienste vant gemeenelandt gedaen, blijkende bij cedulle, gevysiteert alsvooren,
inhoudende d’somme van 26.5.0
//
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Lauweris Symensz van Slydrecht die als waterheemraedt in den Nieuwen Waterschap heeft
ten dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert tot tweenveertich daghen,
ende 32 stuyvers bij hem verschooten, naerder blijkende bij zijnen declaratie die alhier wart
getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 85.12.0

Den selven Lauweris Symensz van achthien peerdenhuyeren ende een wagenvracht bij hem
binnen tijde deser rekeninge ten diensten vant gemeenelandt gedaen, blijkende bij zijne
declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert bij den voorn. waterrechte, inhoudende de
somme van 15.6.0
/65/
Willem Thuenisz van Blesgraeff die als waterheemraedt int voorn. Nieuwe Waterschap heeft
ten dienste vant gemeenelandt binnen tijde deser rekeninghe gevaheert ende gebesoingeert
tot tweenveertich daghen, blijkende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als
vooren, inhoudende d’somme van 84.0.0

Den selven Willem Thuenisz van vierentwintich schuytvrachten ten dienste vant
gemeenelandt gedaen elcx om vijfthien stuyvers als vooren, naerder blijkende bij cedulle die
alhier wart getoont, gevysiteert bij den voorn, waterrechte, inhoudende tot 18.0.0
//
Wouter Cornelisz van Oudt Alblas die als waterheemraedt int voorsz waterschap heeft ten
dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van sevenenveertich
daghen, daechs als vooren, blijkende bij cedulledie alhier wart getoont, gevysiteert bij den
voorsz. waterrechte, inhoudende d’somme van 94.0.0

Den selven Wouter Cornelisz van tweendertich peerdenhuyeren ofte schuytvrachten bij hem
ten dienste vant gemeenelandt gedaen, blijkende bij cedulle die alhier wart getootn,
gevysiteert als vooren bij den voorsz. waterrechte, inhoudende de somme van 24.0.0
/66/
Arien Jacob Huygensz vande Ghiessen die als waterheemraedt int voorsz. Nieuwe
Waterschap heeft ten dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van
veertich daghen, blijkende bij zijn declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren,
inhoudende de somme van 80.0.0

Den selven Arien Jacob Huygensz van vier wagenvrachten elcx 36 stuyvers ende van 27
peerdenhuyeren ofte voetgangen bij hem ten dienste vant gemeenelandt gedaen, blijkende
bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 27.9.0
//
Jan Huygensz van Blockelandt, waterheemraedt in den Nieuwen Waterschap voorsz., heeft
ten dienste ende in zaecken vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van
veertich daghen, alles blijkende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als
vooren, inhoudende d’somme van 80.0.0

Den selven Jan Huygensz van Blockelandt van vier wagenvrachten ende twaelff
peerdenhuyeren bij hem ten dienste vant gemeenelandt binnen den tijt deser rekeninghe
gedaen, naerder blijkende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren,
inhoudende d’somme van 16.4.0

/67/
Arien Cornelisz van Gijbelandt die als waterheemraedt in de Graeff ende Alblas ende
waersman van den Nederwaert heeft ten dienste van den voorsz. Nederwaert gevacheert
ende gebesoingeert den tijt van sevenentseventich daghen, blijkende bij zijne declaratie die
alhier wart getoont, gevysiteert bij den voorn. waterrechte, inhoudende d’somme van 154.0.0
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Den selve Arien Cornelisz, waersman, van sessendertich peerdenhuyeren ofte
schuytvrachten bij hem ten dienste vant gemeenelandt gedaen, alles blijkende bij zijne
cedulle die alhier wart getoont, inhoudende d’somme van 27.0.0
//
Cornelis Pietersz van Oudt Alblas die als waesman van den Nederwaert binnen den tijt deser
rekeninghe heeft ten dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van
hondert vierendertich daghen, naerder blijkende bij zijne declaratie die alhier wart getoont,
gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 268.0.0

Den selve Cornelis Pietersz, waersman, van hondert schuytevrachten ende vijff
wagenvrachten bij hem ten dienste vant gemeenelandt gedaen, alles naerder blijckende bij
sijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende ter somme van

84.15.0
/68/
Huych Cornelisz, secretaris van den selven Nederwaert, heeft ten dienste vant gemeenelandt
gevacheert ende mette heeren gebesoingeert den tijt van vierentseventich daghen omme
twee gulden daechs als vooren, naerder blijkende bij zijne declaratie, gevysiteert bij de voorn.
heeren van den waterrechte ende alhier wart getoont, inhoudende de somme van 148.0.0

Den selven Huych Cornelisz van 43 schuytvrachten ofte bij hem ten dienste vant
gemeenelandt te voet gevacheert, alles naerder blijkende bij zijne cedulle die alhier wart
getoont, inhoudende d’somme van 32.5.0
//
Cornelis Gielisz, boode van den Nederwaert, heeft ten dienste vant gemeenelandt
gevacheert den tijt van achtenvijftich daghen omme twaelff stuyvers daechs, naerder
blijkende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert bij de heeren van den
waterrechte, inhoudende d’somme van 34.15.0

16e somma vanden uytgeeve beloopt 2093.12.0
/69/

Ander uytgeven van betalinghe van verscheyden wagenvrachten,
schuytvrachten ende peerdenhuyeren ten dienste vant gemeenelandt
de anno voorsz. gedaen als volcht

Michghiel Aertsz met zijne consorten, schippers tot Alblasserdam, van haren vacatien als zij
die heeren hebben gevoert ende ander verdient brengloon, blijkende bij cedulle die alhier
wart getoont, gevysiteert bij watergrave en waterheemraden, inhoudende d’somme 36.11.0

Den ouden Jan Sebastiaensz // van Papendrecht van wagenvrachten ende peerdenhuyeren
bij hem ten dienste vant gemeenelandt binnen tijde deser rekeninghe gedaen, blijkende bij
zijne cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert bij de heeren vanden waterrechte,
inhoudende d’somme van 63.0.0

Dirck Martensz van Papendrecht van wagenvrachten ende peerdenhuyeren bij hem binnen
tijde deser rekeninghe ten dienste vant gemeenelandt gedaen, blijkende bij zijne cedulle die
alhier wart overgelevert, gevysiteert bij watergraven ende waterheemraden, midtsgaders
hooghe waersluyden, inhoudende d’somma van 55.16.0
/70/
Claes Cornelisz van Alblas van twintich wagenvrachten bij hem ten dienste vant
gemeenelandt gedaen elcx om 36 stuyvers als vooren, blijkende bij zijne declaratie die alhier
wart getoont, gevysiteert bij de voorsz. heeren vanden waterrechte, inhoudende d’somme
van 36.0.0
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Gijsbert Cornelisz van Alblas van drie schuytvrachten bij hem ten dienste van den voorsz.
Nederwaert gedaen, blijkende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren,
compt 2.5.0

//
Cornelis Cornelisz van Alblas een dachgelt dat hij op Giessen ward gesonden omme het
besteck van de Overwaertsche sluyssen te becomen, bij kennisse vande heeren voorsz.,
compt 0.15.0

17e somma vanden uytgeeve beloopt 194.7.0
/71/

Ander uytgeven van betalinghe uyt zaecke van alderhande artyculen
gedaen als volcht

Pieter Woutersz de Monte, borger der stadt Dordrecht betaelt van thien bestecken vant houdt
ende metselwerck van de sluyssen int Elshoudt doir last van watergrave en waterheemraden
te schrijven ende copieren, blijkende bij quytantie, inhoudende d’somma van 12.0.0

Henryck Gielisz Stierman tot Dordrecht van de sluyssen // aff te roeden, de modelle vant
cooperwerck te maecken, t’selve mette heeren in Den Haech te vyssiteren ende helpen
halen, midtsgaders van de bestecken te consipieren ende alle andere vacatien ende
verschooten penninghen, naerder blijkende bij zijne declaratie, gevysiteert bij den
waterrechte ende alhier wart getoont, inhoudende d’somme van 83.8.0

Cornelis Verhouf, metselaer en borger der stadt Rotterdam, van de patronen vant
mestelwerck te maecken, midtsgaders vant besteck vant selve metselwerck te consipieren
ende andere besoingens bij hem ten dienst vant /72/ gemeenelandt gedaen, als oock
verschooten reyscosten bij hem betaelt, alles naerder blijkende bij zijne declaratie die alhier
wart getoont, gevysiteert bij de voorsz. heeren van den waterrechte, inhoudende d’somme
van 26.0.0

Abraham Willemsz tot Dordrecht van eenich oudt houdt te zagen, tgeene is verwerckt inde
gront van de sluyssen int Elshoudt voorsz., met zijne consorten d’anno voorsz. verdient ende
mette waersluyden geaccordeert, blijkende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende
d’somme van 27.12.0
//
Lenaert Beerentsz van Asperen, gesubstitueert watergraeff in den Nieuwen Waterschap,
d’somme van sevenendertich gulden uyt zaecke van zijne verschooten penninggen aen de
oosers gedaen als die put door t’hoochvloeyen vol waters stont, midtsgaders van aerde te
doen halen omme doir eenighe swaricheyt het buytenste vinggerling mede te verhooghen,
alles naerder blijkende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende
d’voorsz. 37.0.0

Jop Cornelisz, wagemaker tot Dordrecht, van achthien kordewagens bij hem ten dienst vant
gemeenelandt binnen de tijt deser rekeninghe gelevert, het stuck voor derthien stuyvers /73/
blijkende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van

11.14.0

Frans Claesz, metselaer, d’somme van drie gulden uyt zaecke van dat hij twee daghen mette
heeren van den waterrechte inde IJssel heeft geweest omme ten behouve vant
gemeenelandt steen te coopen, met kennisse van de heeren, compt daeromme alhier
d’voorsz. 3.0.0
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Gielis Hendryckxsz Stierman // van Dordrecht, betaelt ende gegeven eenen oude rosenobel
tot treckgelt vant leechste insetten van den vinggerlingen te heyen, bij kennisse van den
waterrechte, compt alhier tot 8.16.0

Noch opt eerste mijnen vant aertwerck aent buytenste vinggerling was bij de heeren op
leechsten insetten tot strijckgelt gestelt enen halven rosenobel, ende bij Rut Jacobsz van
Leckerlandt getrocken, met kennisse van den voorsz. heeren, compt alhier tot 4.8.0

Den selven Rut Jacobsz vant leechste insetten vant binnenste /74/ vinggerlinck te vollen met
aerde tot strijckgelt ontfanghen eenen halven rosenobel, bij kennisse van de voorsz. heeren
ende alhier compt tot 4.8.0

Pieter Foppensz van Leckerlandt vant leechste insetten van de sluyssen boven op te graven,
gegeven eenen spaensschen mat, die alhier compt met kennisse alsvooren tot 2.7.0

Willem Claesz Prins van Dordrecht vant leechste insetten vant houdtwerck aen de sluyssen
int Elshoudt voorsz. // heeft gestreken eenen rosenobel met eenen spaensschen mat, met
kennise als vooren, compt alhier tot 9.19.8

Jan Jansz, metselaer van der Goude, vant leechste insetten vant metselwerck aende voorn.
sluyssen, heeft gestreeken eene halven rosenobel met eenen spaensschen mat, bij kennise
van de voorsz. heeren, daeromme alhier compt tot 6.15.0

Lenaert Cornelisz betaelt van een schip sants bij hem ten behouve vant gemeenelandt int
Elshout gelevert, blijkende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende d’somme van

12.0.0
/75/
Noch wart alhier toegeleyt den klerck van den voorsz. Nederwaert ter cause ende over
tsalaris van den ontfanck deser rekeninghe ende opgenomen penningen te hebben daer
vooren hij oblygatien heeft gepasseert ende zijn eyghen schul;t heeft van gemaeckt, ende
aen veele cleyne behouften wederom uytgegeven ende betaelt, ende alsnoch aen veele
persoonen moet betaelt warden volgens dese rekeninghe, die hij t’gemeenelandt alhier is
doende, met quytantie, declaratie ende behouften is bewijsende dunck onder correntie hem
tot een redelijck salaris te coomen ende behoort toegeleyt te warden den vastichsten
penningen twelck alhier compt tot 200.0.0

Noch voor t’mynuteeren, grosseren // ende dubbelleren deser rekenighe, noopende de
nieuwe wercken wart alhier toegeleyt tot 20.0.0

Totalis somma van den geheelen uytgeeff deeser reekeninghe bedraecht achtyen duysent
vyer hondert drye ende twintich gulden twaelff stuyvers veerthyn penningen 18423.12.14

Inde den ontfanck sijn vooren folio 13 verso gebracht beloopt ter somme van 20045.4.10

Waer van affgetrocken den voorsz. uytgeeff compt meer ontfangen als uytgegeven, ende
oversulcx den rendant het landt schuldich blijfft de somme van 1621.11.12

Aldus gehoort, gevisiteert ende geslooten ten daege // plaetse ende presentye als breeder int
hooft van deesen is gestelt, ende bij de voorsz. gecommitteerde mitsgaeders watergraven,
waterheemraden ende hooge waersluyden van den Nederwaert ondertekent

Mij present: F. vander Burch
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 REKENINGE

VOOR HET GEMEYNE LANT

1612

Stadsarchief Gorinchem, archief van de Nederwaard, inv. nr. 181

/1/
Reeckeningghe Huych Cornelisz, klerck van den Nederwaert in den
Grooten Alblasserwaert, die hij doende is die watergraven ende
waterheemraden van den selven Nederwaert, midtsgaders die
gedeputeerdens uyte camere van Dordrecht bij namen Cornelis Jacobsz
Back ende Leonard Gijsbertsz van den Hatert, tresoryer beyde scheepenen
inder wet de stadt Dordrecht voornt., ende die schoudtten mette
geswoorens ofte andere gecommitteerden hier toe geconvocheert ende
gedachvaert zijnde, van alsulcken ontfanck als hij eenichsins heeft gehadt,
soo van incompste vant gemeenelandt ende vant slot vande laeste gedaen
reeckeningghe, midtsgaders vant slot deser reeckeningghe ghedaen ende
omgheslaghen ende oock van den uytgeeff bij hem vant // gemeenelandts
weghen daer tegens gedaen, soo van materyaelen van houdt, plancken,
rijs, riet ende anders tot des ghemeenelandts sluyssen, hooffden,
brugghen, overtochten ende andere wercken, soo ordinnaris als extra
ordinnaris zaecken ende verschouwen, noopende oock die twee nieuwe
steene sluyssen int Elshoudt metten aencleven vandien daer van eenyghe
costen ende intressen van oblygatien achter in dese reeckeningghe op
haere artyckulen is ghestelt, dit alles ghedaen ende ghevallen t’sedert den
tweede Decembris anno 1611 laestleeden, sijnde den dach vant slot van de
laeste ghedaene reeckeningghe die ghemaeckt is in guldens van veertich
grooten den stucke.

ONTFANCK
/2/

Eerst van des gemeenelandts incompste van de visserye van den
Hang ofte Noordensteck ende van de cadens, midtsgaders van de
pachten ende recognitien van zeeckere erven daer van eenyghe voor
zeeckeren tijt ende d’andere uytgegeven tot wedersegghen van de
watergraven ende waterheemraden inder tijt als volcht

In den eersten brengt desen rendant alhier als ontfangen hebbende van Jan Pietersz,
schoudt tot Alblasserdam, d’somme van vijffthien gulden te veertich grooten den gulden, ter
cause ende over het vijffde sevende jaer hueyren van de visserye int Nieuwe Waterschap,
beginnende van den Blokweerschen molen, streckende door de Cortlantsche brugge, van de
waterheemraden// van den voorn. Nieuwe Waterschap ingehuyert, compt daeromme alhier
voor het vijffde sevende jaer huyeren, verscheenen den sesten mey anno 1612, d’voorsz.

15.0.0

Alsoo inde laeste gedaen reeckenine ende eenyghe andere voorgaende in ontfanck was
gebrocht van de pacht van den Hang ofte Noordensteck tot Alblasserdam ter somme van ses
gulden aen tselve den sluysmeester voor zijnen dienst tot Alblasserdam voornt. tot
wederseggeen van den waterrechte is gegunt omme geen pacht daer van te betalen,
daeromme alhier t’selve wort gestelt voor memorie

paulb
Rechthoek
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Van Pieter Cornelisz Stoudt als /3/ getroudt hebbende d’weduwe van Wouter Dircxsz Spruyt,
d’somme van achthien gulden, ter cause ende over het seste achthiende jaer huyeren van de
cade ende hennipwerff gheleeghen neffens het Nieuwe Waterschap van Brantwijck ende
Alblasserdam, daer van het seste achthiende jaer huyeren verscheenen is gheweest Petry in
Julli anno 1612, daeromme alhier de voorsz. 18.0.0

Van Cornelis Gielisz, bode van de Nederwaert, d’somme van sessentwintich stuyvers ter
cause ende over het sevende thiende jaer huyeren van het griendeken geleeghen
buytendijcx ten westen van Nieuwe Waterschap bij de Cortlandsche brugge, daer van het
voorsz. sevende jaer // huyeren verscheene is geweest Marty anno 1612, daeromme alhier
d’voorsz. 0.26.0

Vant erff daer het huyseken op heeft gestaen daer inne de weduwe van Aert Michielsz heeft
gewoont opten binnensten punt tot Alblasserdam was d’voorsz. weduwe ghegunt tot
wederseggen van watergrave ende waterheemraden omme geen pacht van te betalen ende
alsoo tselve nu bij t’gemeenelandt is betimmert ende dat aen haer is houdende, dient t’selve
alhier voor memorie

Van Thuenis Woutersz d’somme van /3/ twintich stuyvers uyt zaecke van een jaerlijcxe
recognitie vande plaetse bij hem betimmert opten buytensten punt ten noorden van de sluys
tot Alblasserdam, daer van inde achthiende voorgaende reeckeninghe breeder verhael van is
ghedaen, daeromme alhier over den jaere verscheenen den 27e Septembris anno 1612,
compt d’voorsz. 0.20.0

Van Jan Pietersz, schoudt tot Alblasserdam, in plaetse van Lambrecht Pietersz die mede met
watergrave ende waterheemraden van de Graeff ende Alblas voornt. is geaccordeert omme
het Noordensteck aen het schut te moghen verhooghen ende alsoo achter // aen sijn huys te
moghen lijen ende rijen, compt daeromme alhier voor de jaerlijcxe recognitie, verscheenen
den 17e Septembris anno 1612 voornt., d’voorsz. 0.10.0

Van Nijs Willemsz tot Dordrecht in plaetse van Bruyn Bruynentsz d’somme van thien gulden
munte als vooren, ter cause van de plaetse bij hem betimmert opt Suydensteck tot
Alblasserdam, hem bij watergrave ende waterheemraden ende waterheemraden van de
Graeff ende Alblas om een jaerlijcxe recognitie uytgegeven, compt daeromme alhier van het
negende jaer, verschenen den 12e Augusty anno 1612, de voorsz. 10.0.0
/5/
Van Jacob Willemsz d’somme van twintich stuyvers ter zeacke van de jaerlijcxe recognitie
van de plaetse bij hem betimmert opt Suydensteck tot Alblasserdam, t’welck hem is ghegunt
tot wederseggen van watergraeff ende waterheemraden van de voorsz. Graeff ende Alblas,
daeromme alhier van den jaere verscheenen den thienden Septembris anno 1612 tot 0.20.0

Van Cornelis Pietersz, sluysmeester int Elshoudt, in plaetse van Cornelis Evertsz d’somme
van vijff gulden vijff stuyvers uyt zaecke ende over het achste jaer huyeren van den
boomgaert ende erff zoo besijden als achter zijn huys gheleeghen int Elshout, van
watergraeff ende waterheemraden van de Nieuwen Waterschap // inne gehuyert voorden tijt
van twintich jaeren, daeromme het achtste jaer huyeren, verscheenen den laesten Febrewary
anno 1612 5.5.0

Van Cornelis Pouwelsz de somme van twintich stuyvers uyt zaecke vande jaerlijcxe
recognitie vande plaetse bij hem betimmert opt Suydensteck tot Alblasserdam, twelck hem
tot wederseggen van watergraeff ende waterheemraden is gegunt, compt daeromme alhier
voor het sevende jaer huyeren, verscheenen den 10e Septembris anno 1612 voorsz.
d’voorgen.
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0.20.0
Van Cornelis Jansz, den zoon van Jan /6/ Pietersz schoudt tot Alblasserdam, d’somme van
twee stuyvers acht penninghen uyt zaecke van den erffchijns van het huysken daer den
gemeenelandts bode in plach te woonen, ghestaen ende gheleghen opte noortsijde van de
haeven tot Alblasserdam, bij hem van den waterrechte van de Graeff ende Alblas gecocht,
ende inde voorgaende rekeninge verantwoort ende de penningen in ontfanck gebracht, midts
dat de heeren van den waterrechte vanweeghen het gemeenelandt daer jaerlijcx zijn
ophoudende den voorsz. erffcijns ende recht van de naestinghe zoo wanneer tselve soude
moghen vercocht ofte vervreempt warden, compt daeromme alhier voor het derde jaer
erffchijns, verscheenen den 13e Augusty anno 1612, d’voorsz. 0.2.8

Prima somma vanden ontfanck beloopt 53.3.8
//

Ander ontfanck van riet t’geene is overgeschooten aent
gemeenelandts huys tot Alblasserdam ten proffyte vant gemeenelandt
aen verscheyde persoonen bij de vim vercocht met kennisse vande
heeren als volcht

Van Cornelis Dircxsz van Dordrecht d’somme van ses gulden ses stuyvers uyt zaecke van
vierdalve vim riets, t’gene tot Alblasserdam vant gemeenelandts huys aldaer was
overgeschoten, elcke vim striens riedt bij hem gecocht om 36 stuyvers, bij kennisse van de
heeren, daeromme alhier compt d’voorsz. 6.6.0

Van Maerten Lambrechtsz van Alblas d’somme van negen gulden achthien stuyvers, ter
cause van sestalve vim riets bij /7/ hem vant gemeenelandt gecocht, elcke vim om 36
stuyvers als vooren, bij kennisse van den voorn. waterrechte, daeromme alhier compt
d’voorsz. 9.18.0

Van Thuenis Dircxsz, secretaris van Blessgraeff ende Hoffwegen. d’somme van thien gulden
sesthien stuyvers uyt zaecke van ses vimmen riets, bij hem vant gemeenelandt gecocht, bij
kennisse van de heeren van den waterrechte als vooren, comt daeromme alhier d’voorsz.

0.16.0

Van de kerkcmeesters van Alblasserdam de somme van vijff gulden acht stuyvers ter cause
van drie vimmen riets bij haer vant gemeenelandt gecocht // elcke vim om sessendartich
stuyvers als vooren, bij kennisse van de voorn. heeren van den waterrechte, daeromme
alhier compt d’voorsz. 5.8.0

Van de waersluyden van de Noortsijde van der Alblas d’somme van seven gulden vier
stuyvers ter cause van vier vimmen riets bij haer vant gemeenelandt gecocht, elcke vim om
sessendertich stuyvers als vooren, bij kennisse van de voorsz. heeren van den waterrechte,
compt daeromme alhier d;voorsz. 7.4.0

2e somme van den ontfanck bedraecht 39.12.0
/8/

Ander ontfanck vant slot vande laeste gedaen reeckeninghe de anno
1611 opten tweeden Decembris bij den voorsz. rendant in den Grooten
Doel binnen der stadt Dordrecht, ten overstaen van de
gecommitteerde uyte camere van Dordrecht voorsz., midtsgaders die
gecommitteerden uyte durpen als oock watergrave ende
waterheemraden ende hooghe waersluyden, int openbaer gedaen als
volcht
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Den rendant brengt alhier als ontfangen hebbende d’somme van sesthienhondert
eenentwintich gulden elff stuyvers twaelff penninghen te 40 grootten stuck als vooren, ter
cause ende over t’gunt hij bij eynde ende sloote van reeckeninge die hij opten tweeden
Decembris anno 1611 t’gemeenelandt // aldaer is schuldich ghebleeven, t’welck bij hem
aldaer was meer ontfangen als uytgegeven, breeder blijckende bij t’slot van de selve laeste
gedaen reeckeninghe die alhier wart getoont, inhoudende 1621.11.12

3e somma vanden ontfanck per slado beloopt 1621.11.12
/9/

Ander ontfanck van des gemeenelandts ommeslach vervallen ende
omgeslaghen over den jaere 1612 als volcht

Den rendant brengt alhier als ontfanghen hebbende van de gemeene durpen inden voorn.
Nederwaert, uyt zaecke van den omslach over den jaere 1612 voorsz. tot derthyn guldens
twaelff stuyvers opte houff, ofte seventhyn stuyvers opte margen, die alhier over vijffhondert
sessenveertich houven thien marghen tot sesthien marghen de houff, maeckende in alles
acht duysent sevenhondert vijffenveertich marghen ende alsoo die margentalen zijn
vermindert als inde voorgaende reeckeninghen, de redene is dat Elshoudt uytgaet met twee
houffen ende Alblasserdam met // vyerdalve marghen die gecocht sijn ten behouve van den
nieuwen bosem int Elshoudt, compt alhier ten bedragehen den voorsz. omslach over d’selve
margentalen ter somme van 7434.7.0

4e somma vanden ontfanck bedraecht per saldo 7434.7.0

Totalis somma vanden geheelen ontfanck bedraecht 9147.14.4
/10/
UYTGEVEN JEGENS DEN VOORSZ. ONTFANCK GEDAEN, EERST VANDE OUDE
ORDONNARIS WERCKEN ALS VOLCHT

Eerst van materyalen, t’sij houdt, plancken, rijs, riet ende andere, al
inden jaere 1612 aen des gemeenelandts sluyssen, hooffden, bruggen,
overtochten ende anderen wercken, zoo int Elshoudt als tot
Alblasserdam ende elders verwerckt, midtsgaders van brengloon ende
andere oncosten daer aenclevende als volcht

Watergrave ende waterheemraden // van den voorsz. Nederwaert, daertoe gecommitteert,
hebben mette hooghe waersluyden ende des gemeenlandts timmerman in den jaere 1612
gecocht van Jacob Jansz Wittens, houdtcooper binnen Dordrecht, verscheyden houdt ende
plancken die alle verwerckt zijn aen hooffden, stadtbomen, bruggen, overtochten ende
andere des gemeenelandts wercken, soo int Elshoudt als tot Alblasserdam ende elders,
naerder blijckende bij sijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert bij watergrave ende
waterheemraden, midtsgaerd die hooghe waersluyden van den voorsz. Nederwaert,
inhoudende ter somme van 688.6.7

De schippers tot Alblasserdam van verscheyden houdt ende plancken van /11/ Dordrecht int
Elshoudt ende elders te brenghen, als oock van schuytvrachten als zij die schouthen hebben
ghevoert, soo in de graeff ende Alblas als int Nieuwe waterschap, naerder blijckende bij
haere declaratie, ghevysiteert als vooren, inhoudende d;somme van 136.14.0

Willem Dircxsz, des gemeenelandts timmerman, d’somme van twee hondert twee gulden elff
stuyvers, uyt zaecke van verscheyde dachgelden met zijne knechts aen verscheyden des
gemeenelandts wercken, soo int Elshoudt als tot Alblasserdam ende anders aen bruggen,
stadtbomen ende overtochten, midtsgaders het gemeenelants sluys binnen tijde deser
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reeckeninghe verdient, naerder blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont,
gehvysiteert als vooren, inhoudende d’voorsz. 202.11.0

Henryck Gielisz Stierman tot Dordrecht, d’somme van negenthien gulden, uyt zaecke van
zijne besoingens ende diensten t’gemeenelant binnen tijde deser reeckeninghe ghedaen, soo
int maecken van eenyghe bestecken als anders, naerder blijckende bij sijne declaratie die
alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d;voorsz. 19.0.0

Gielis Hendricxsz Stierman tot /12/ Dordrecht, de’somme van drienveertich gulden vier
stuyvers, uyt zaecke van vierenveertich palen bij de heeren van den waterrechte van hem
d’anno voorsz. van hem gecocht, het stuck om 36 stuyvers, naerder blijckende bij quytantie
die alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz. 43.4.0

Huych Cornelisz, timmerman op Gijbelandt, d’somme van achthien gulden vijff stuyvers, ter
cause van de huyel opten Vuilendam te verdecken, het overtocht opte vlieten te repareeren
ende vermaecken, midtsgaders noch van eeyghe diensten het gemeenelandt gedaen int
vysiteeren ende opnemen van eenich houdtwerck, naerder blijckende bij quytantie die alhier
wart getoont, inhoudende d’voorsz. 18.5.0
//
Cornelis Cornelisz van Ghiessendam van een schuyt riets bij hem op Hardinxvelt geladen
ende tot Alblasserdam gebracht, blijckende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert bij
de voorn. heeren van den waterrechte, inhoudende d’somme van 3.16.0

Arien Henrycxsz van Ghiessendan betaelt d’somme van sevenvijffrich gulden eenen stuyver,
uyt zaecke van 19 vimmen riets ten behoeve vant gemeenelandts tot Alblasserdam gelevert,
elcke vim om twee gulden twaelff stuyvers, ende van schuytvracht van anderhalve vim riets
tot Alblasserdam voorsz. gelevert, naerder blijckende bij quytantie die alhier wart getoont,
inhoudende de voorsz. 51.1.0
/13/
Lenaert Oolen van Strien betaelt d’somme van vijffenvijftich gulden 16 stuyvers, ter cause
van coop ende leverantie van 36 vimmen riets ten behoeve vant gemeenelant gelevert, elcke
vim om 36 stuyvers, naerder blijckende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende
d’voorsz. 55.16.0

Arien Bastiaensz betaelt d’somme van acht gulden uyt zaecke van vier vimmen rijs int
Elshoudt geleevert, elcke vim om vijffendartich stuyvers ende van brengloon eenen gulden,
naerder blijckende bij zijne quytantie die alhier wart getootn ende overgeleevert, inhoudende
de voorsz. 8.0.0

Prima somma van den uytgeeff bedraecht 1226.14.7
//

Ander uytgeven van betalinghe van gheleeverde kalck, steen,
plaveusen, ijserwerck, gehaelde aerde, midtsgaeders van arbeytsloon
van steendragers ende andere oncosten daer aenclevende als volcht

Sebastiaen Jansz, des gemeenelandts smidt, d’somme van vierhondert twintich gulden thien
stuyvers vier penningen, ter cause van verscheyden ijserwerck, soe voet als pontwerck,
midtsgaders van spijckers ende anders, al bij hem ten tijde deser reeckeninghe aen des
gemeenelandts wercken gelevert, alles naerder blijckende bij zijne declaratie, gevysiteert bij
de voorn. heeren van den waterrechte ende alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz.

420.10.4
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Henryck Claesz, smit, wonnende opten /14/ Veulendam, van ijsserwerck ende spijckers aent
overtocht opte vlieten, midtsgaders aende hueyel opten Veulendam voorsz. gelevert, naerder
blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende
d’somme van 3.9.0

Cornelis Jansz Bodt die als dijckgraeff vanden Alblasserwaert ende watergraeff van de
Graeff ende Alblas, d’somme van driehondert ses gulden drie stuyvers, uyt zaecke van
verschooten penninghen aen geleverde calck, plaveussen, midtsgaders den steenhouwer
betaelt als andere oncosten daer aen clevende, alles naerder blijckende bij quytantie die
ashier warden getoont, gevysiteert bij de heeren van den waterrechte, inhoudende d’voorsz.

306.3.0
//
Cornelis Jansz, schoudts zoon tot Alblasserdam, van driendartich schuyten aerde te haelen,
ende deselve te verwercken, elcke schuyt vijff stuyvers, blijckende bij zijne declaratie die
alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 8.6.0

Cornelis Pietersz, sluysmeester int Elshoudt, van aengenomen werck vande aerde vant hooft
opten dijck te cruyen, ende andere dachgelden bij hem binnen tijde deser reeckeninge aent
gemeenelandt verdient, midtsgaders van verschooten penninghen ten dienste als boven
verschooten, alles naerder blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert
als boven, inhoudende 66.6.0
/15/
Wigger Ariensz betaelt ter somme van dartich stuyvers uyt zaecke van de huyel opten
Veulendam te croppen met aerde, blijckende bij declaratie bij den voorn. waterrechte
gevysiteert ende alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz. 0.30.0

Jacob Cornelisz schipper van geleeverde steen ten behoeve vant gemeenelant geevert,
heeft eerst ter goeder reeckeninghe ontfanghen d’somme van hondert gulden, blijckende bij
zijne quytantie die alhier wart getootn, gevysiteert als voren, inhoudende d;voorsz. 100.0.0

Den selven Jacob Cornelisz Schipper // van gelijcke geleeverde steen ten dienste ende
proffijte als booven geleevert, die hem belooft zijn kersmisse 1612 te betalen, bij kennisse
van de heeren van den waterrechte voorn.t, compt noch ter somme van 300.0.0

Jacob Cornelisz van Alblasserdam met sijne mede hulpers van steen uyt het schip op het lant
te draghen, betaelt de somme van seven gulden darthien stuyvers, naerder blijckende bij
zijne declaratie bij de heeren van den waterrechte gevysiteert als vooren ende alhier wart
getoont, inhoudende d;voorsz. 7.13.0

Den selven Jacob Cornelisz ende /16/ Andries Aelbertsz van gelijcke steen opt landt uytter
schip te draghen ende van plavey steen uyt te schietten, blijckende bij quytantie die alhier
wart getoont, inhoudende d’somme van 5.12.0

Wouter Pietersz tot Alblasserdam betaelt 30 stuyvers uyt zeacke van twee duysent tegelen
met zijne mede hulpers uyt het schip opt lant gedraghen, naerde blijckende bij quytantie die
alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz. 0.30.0

Seger ende Ghijsbert Jansz tot Alblasserdam betaelt d’somme van vijff gulden twee stuyvers
acht penningen // uyt zaecke van 41.000 steen op het lant te draghen met haere hulpers,
elcke duyssent aengenomen om twee stuyvers acht penninghen, blijckende bij quytantie,
daeromme alhier d’voorsz. 5.2.8
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Opten 19e Mey 1612 aen verscheyde arbeyders betalet ter presentie vant volle collegie van
den Nieuwen Waterschap die int Elshoudt aende sluyssen ende hooffden aent aertwerck
hebben gearbeyt, blijckende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren,
inhoudende d’somme van 63.8.0

Jacob Pietersz metselaer vant /17/ gemeenelandts huys tot Alblasserdam te metselen, bij
hem van watergrave ende waterheemraden vand e Graeff ende Alblas aengenomen,
blijckende bij zijne quytantie die alhier wart getoont, inhoudende d’somme van 210.0.0

Jan Jansz metselaer van der Gou betaelt d’somme van tweendartich gulden vier stuyvers uyt
zaecke van arbeytsloon met zijne knechts aende punten van de sluyssen int Elshoudt
verdient, ende andere besoeyngens ten dienst vant gemeenelandt binnen tijde deser
reeckeninghe gedaen, alles naerder blijckende bij zijne quytqntie die alhier wart getoont,
inhoudende d’voorsz. 32.4.0

//
Henryck den Biersteecker in Blesgraeff van achthondert latten ten behoeve vant
gemeenelandtshuys tot Alblasserdam gelevert, elcke hondert om 26 stuyvers, naerder
blijckende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende d’somme van 10.8.0

Harmen Joorisz Decker de somme van tweenvijfftich gulden uyt zaecke vant gemeenelants
huys op Alblasserdam te decken, bij hem van de heeren van den waterrechte aengenomen,
midtsgaders vant decken ende repareeren vant oudt gemeenlandts huys, naerder blijckende
bij zijne quytantie die alhier wart getoont, inhoudende de voorsz. 52.0.0

Den selven Herman Joorisz d’ /18/ somme van seven gulden acht stuyvers uyt zaecke van
geleeverde vorsten ten behoeve vant voorsz. gemeenlandts huys geleevert, blijckende bij
quytantie die alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz. 7.8.0

Anneken Cornelis tot Alblasserdam betaelt de somme van eenen gulden ses stuyvers uyt
zaecke van vijfftich pooten ten behoeve vant gemeenlandt gleevert ende opt Suydensteck tot
Alblasserdam gesteecken, blijckende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende
d’somme van 1.6.0

Cornelis Pluenen tot Alblasserdam // betaelt d’somme van vijff gulden ses stuyvers ter cause
van twee hondert twaelf pooten bij hem ten behoeve van den voorsz. Nederwaert geleevert,
naerder blijckende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz. 5.6.0

Pieter Pietersz Backer, bailliu tot Blockelandt betaelt d’somme van twee gulden uyt zaecke
van en hondert pooten ten behoeve vant gemeenelandt geleevert ende opte Suydensteck tot
Alblasserdam voorsz. gesteecken, blijckende bij quytantie die alhier wart getoont,
inhoudende d’voorsz. 2.0.0

Claes Willemsz opten Veulendam /19/ betaelt d’somme van drie gulden twaelff stuyvers uyt
zaecke van tweehondert pooten ten behoeve vant gemeenelandt geleevert, elcke hondert om
36 stuyvers, blijckende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz. 3.12.0

Cornelis Aertsz, sluysmeester van den Overwaert int Elshoudt, de somme van ses gulden
vijffthien stuyvers uyt zaecke van driehondert pooten ten behoeve vant gemeenelandt
geleevert, blijckende bij cedulle, gevysiteert bij de heeren van den waterrechte, inhoudnede
d’voorsz. 6.15.0
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Pieter Jansz Dael van twee hondert pooten ten behoeve vant gemeenelant geleevert, het
hondert om 2 gulden 10 stuyvers, per cedulle, compt 5.0.0

Sebastiaen Jansz, schoudt Papendrecht, van elff vimmen riets bij hem aent gemeenelandt
geleevert, elcken vim om 2 gulden 14 stuyvers, bij kennise vande heeren, compt 29.14.0

2e somma van den uytgeeff bedraecht 685.1.12
//

Ander uytgeven van betalingeh gedaen vant gemeenlandts water aen
verscheyde slaghen schoon te maecken, midtsgaders van treckgelt
daer van ghestreecken ende van eenyghe horden in de overtochten
geleyt als volcht

Joost Michielsz opten Veulendam betaelt d’somme van tweenvijftich gulden uyt zaecke van
de eerste besteedingeh vant gemeenelandts water tusschen de Nesse schoon te maecken,
het gunnen vant schou eynt aen steeckende totten Hoffschen veersloot toe, ende zoo rewijs
over ende die schouwe tot sijnen peryckele daer over te leevere, bij hem van watergrave
ende waterheemraden van de Graeff ende /20/ Alblas int openbaer aengenomen, compt
daeromme alhier d’voorsz. 52.0.0

Opt eerste mijnen ende insettinghe is bij de voorn. heeren van den waterrechte tot treckgelt
gheset ende bij den voorn. Joost Michielsz gestreecken, daer mede hem t’voorsz. werck is
gebleven ter somme van 0.30.0

Den voorsz. Joost Michielsz betaelt ter somme van vijffentwintich gulden ter cause van
tweede besteedinghe vant gemeenelandts water, beginnen vanden Hoffschen veersloot aff
streckende totten houck // vant gemeenelandts griendeken bij de Cortlantsche brugge
schoon te maecken, ende die schouwe tot zijnen peryckel daer over te leeveren, d’anno 1612
voorsz,, bij de voorsz. heeren van den waterrechte int openbaer aengenomen, daeromme
alhier d’voorn. 25.0.0

Opte eerste insettinghe ende mijnen van de voorsz. tweede besteedinghe was bijde voorn.
heeren vanden waterrechte tot strijckgelt geset ende bijden voorsz. Joost Michielsz
gestreecken tot 0.30.0

Joost Michielsz voorsz. betaelt /21/ d’somme van vierentwintich gulden, ter cause van de
laeste besteedinghe vant voorsz. gemeenelandts water schoon te maecken, beginnende van
den voorn. houck vant gemeenelants griendeken, streckende totte Alblasserdamsche sluys
toe, bij hem van den waterrechte voorsz. int openbaer aengenomen ende heeft die wchouwe
tot zijnen peryckele daer over geleevert, daeromme alhier d’voorsz. 24.0.0

Opte eerste insettinghe ende mijnen van de voorsz. laeste besteedinghe is bijde heeren van
den waterrechte tot strijckgelt ende bij den voorsz. Joost Michielsz gestreecken, daer mede
hem het werck is gebleeven, alles bij kennise van de voorsz. heeren vanden waterrechte tot

0.30.0
//
Den voorsz Joost Michgielsz betaelt d’somme van dartich gulden thien stuyvers hem bijde
heeren van den waterrechte overmidts zijn cranckloon vant aennemen vant gemeenelandts
water voornt. toegeleyt, omme zijn kechts ende arbeyders die hem holpen daer uyt te betalen
die ander haeren arbeyt soude moeten quytghescholden hebben ende voor niet hebben
gearbeyt, blijckende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz.

30.10.0
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Wouter Cornelisz van Alleblas d’somme van twee gulden uyt zaecke van twee horden bij
hem opt voorste overtocht tot Alblasl d’anno 1612 voorsz. geleevert, die oude daer
uytgebroocken ende die nieuwe /22/ wederom inde plaetse geleyt, daeromme compt alhier
de voorsz. 2.0.0

Pieter Pietersz, bailliu tot Blockelandt, de somme van drie gulden vier stuyvers uyt zaecke
van vier horden bij hem opte overtochten d’anno 1612 voorsz. in Blockelandt geleevert, die
oude daer uyt gebroocken ende die nieuwe wederom inde plaetse geleyt, daeromme alhier
compt van elcx 16 stuyvers d’voorsz. 3.4.0

3e somma van den uytgeeff beloopt 141.4.0

Ander uytgeven van betalinge gedaen ter cause van rijs ende
teercosten in zaecke vant gemeenelandt vanden Nederwaert binnen
tijde deser reeckeninghe, noopende die oude ordonnaris wercken
gevallen ende gedaen, soo bij eenighe gecommitteerdens van
Dordrecht, ende des gemeenelants timmeramn, smidt ende boode,
midtsgaders van de opneminghe van eenige gemeenelandts wercken
ende andere gemeenlandts dienaers, als die bij watergrave ende
waterheemraeden van den selve Nederwaert ontbooden zijn geweest
omme met haer vant lants zaecken te spreecken ende besoingeeren
end van foeyen d’arbeyders altement affgesproocken als volcht

Cornelis Pietersz, sluysmeester int /23/ Elshoudt d’somme van sessen tseventich gulden elff
stuyvers thien penninghen, te 40 grooten stuck als vooren, ter cause ende over t’gunt t’sijnen
huyse in t’gemeenelandts zaecken is verteert, soo bij den gemenelandts timmerman, smidt
ende boode, midtsgaders d’arbeyders altement affgesproocken die int lants dienste waeren
arbeydende, alles naerder blijckende bij sijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert
als vooren bij watergrave ende waterheemraden, midtsgaders die hooge waersluyden,
inhoudende d’voorsz. 76.11.10

Matgen Aertsdr., de weduwe wijlen Cornelis Claesz, stadthouder tot Oudt Alblas, de somme
van eenen veertich gulden neghen stuyvers uyt zaecke ende over tgunt tot // haeren huyssen
binnen tijde deser reeckeninghe is verteert bij den gemeenelandts timmerman ende boode
als zij bijde heeren waren vacheerdende, int kueren ende beschouwen van eenighe
gemeenelandts wercken, soo ordinnaris als extra ordonnaris, blijckende bij haere declaratie
die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’voorsz. 41.9.0

Pieter Willemsz, waert int Maechdenhooft tot Dordrecht d’somme van achthien gulden uyt
zaecke t’gunt zijnen huysse is verteert int coopen van eenighen calck ende andere
materialen dienstich tot t’gemeenelandt, als oock andere gemeenelandts besoingens warden
gebesoingeert, alles naerder blijckende /24/ bij zijne declaratie die alhier wart getoont,
gevysiteert als vooren, inhoudende d’voorsz. 18.0.0

Gerrit Ghijsbertsz, waert int Wapen van Vranckrijck binnen Dordrecht d’somme van achten
tsestich gulden neeghen stuyvers acht penninghen ter cause ende over t’gunt tot sijnen
huysse is verteert bij de gecommitteerdens uite Camere Dordrecht ende andere goede
heeren met haere dienaers die opten laeste gedaen reeckeninge hebben gebesoingeert,
alles naderder blijckende bij quytantie, bij de voorn. heeren van den waterrechte hier op
gesien ende als noch wart getoont, inhoudende d’voorsz. 68.9.8
// 
Pieter Pietersz opten Veulendam, bailliu tot Blockelandt d’somme van drie gulden seventhien
stuyvers ter cause t’sijnen huysse is verteert bij den gemeenelandts boode die bij de heeren
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van den waterrechte opte blootschou ende leggende schou van de Graeff ende Alblas heeft
gevacheert, blijckende bij zijne declaratie, gevysiteert als vooren, inhoudende d’voorsz.3.17.0

Jan Pietersz, schoudt tot Alblasserdam, de somme van achten vijftich gulden sesthien
stiuvers uyt zaecke vant tgunt t’sijne huysse is verteert bij de gemeenelandts timmerman,
smidt ende boode, die bijde heeren van den waterrechte waeren vacheerende, midtsgaders
int opnemen van eenighe des /25/ gemeenelandts wercken binnen tijde deser reeckeninghe
verteert, alles naerder blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als
vooren, inhoudende d’voorsz. 68.16.0

Sebastiaen Jansz, schoudt tot Papendrecht, de somme van vierendertich gulden twee
stuyvers vier penninghen ter cause vant gene tot zijnen huysse is verteert bij den
gemeenelandts boode, metselaers ende timmerluyden, die mette heeren van den
waterrechte ten dienste vant gemeenelandt hebben gebesoingeert, blijckende bij cedulle,
gevysiteert als vooren, inhoudende d’voorsz. 34.2.4

Aechgen Ariensdr. opten Veulendam // d’somme van twee gulden veerthien stuyvers uyt
zaecke vant gene tot haeren huysse is verteert int repareeren van de huel opten voorsz.
Veulendam, midtsgaders het overtocht opte vlieten bij de arbeyders die hebben geholpen
ende geen dachgelden genooten, blijckende bij declaratie, gevysiteert als vooren,
inhoudende d’voorsz. 2.14.0

De weduwe van Cornelis Claesz, stadthouder tot Alblas, d’somme van acht gulden sesthien
stuyvers uyt zaecke ende over tgunt t’haren huysse is verteert als de gaermeesters t’gelt van
den ommeslach d’anno 1611 onder den klerck hebben gebracht, te weten elcken
gaermeester 16 stuyvers, gelijck tselve haer bij de heeren van den waterrechte haerluyden is
affgesproocken, compt daeromme alhier d’voorsz. 8.16.0

4e somma van den uytgeeff bedracht 312.15.6
/26/

Ander uytgeven van betalinghe gedaen in plaetse van teercosten die
watergraven ende waterheemraden. midysgaders die hooghe
waersluyden ende klerck van den Nederwaert ter cause ende over
haerlieder respectyve dachgelden ende vacatien die elcx van
henlieden tot zijns zelffs costen heeft gevacheert ende gebesoingeert
in dienste ende zaecken van den voorn. Nederwaert, noopende die
oude wercken, soo opte ordonnaris als extra ordonnaris
schoudaghen, midtsgaders opte besteedinge ende opneeminghe van
de gemeenelandts wercken ende andere nootelijcke besoingens waer
van die watergraven elcx twee gulden thien stuyvers, die
waterheemraden, waersluyden ende // klerck twee gulden, den boode
twaelff stuyvers, die wagenaers sessendartich stuyvers, van peerden
huyren, schuytvrachten ofte voetganghen vijffthien stuyvers daechs
zijn genietende ende hebben elcx binnen tijde deser reeckeninghe
gevacheert ende gebesiongeert als volcht

Cornelis Jansz Bodt, die als dijckgraeff van den Alblasserwaert ende watergraeff van den
Graeff ende Alblas, heeft binnen tijde deser reeckeninghe gevacheert ende gebesoingeert
den tijt van 86 daghen ten dienste vant gemeenelandt, omme twee gulden thien stuyvers
daechs, naerder blijckende bij cedulle hier op gesien, inhoudende d’somme van 210.0.0
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Den selven van verschooten penningen, soo aen wagenvrachten, midtsgaders van wijncoop
int coopen van eenige materialen ten dienste vant gemeenelandt gedaen, blijckende bij
cedulle, compt 18.11.0
/27/
Lenart Beerentsz van Asperen, gesubstitueert watergraeff van den Nieuwen Waterschap,
heeft binnen tijde deser reeckeninghe ghevacheert ende gebesoingeert ten dienste vant
gemeenelandt den tijt van tweentwintich daghen omme twee gulden thien stuyvers daechs
als vooren, naerder blijckende bij zijne declaratie, ghevysiteert bij de voorn. heeren van den
waterrechte ende alhier wart getoont, inhoudende d’somme van 55.0.0

Den selven thien peerdenhuyeren bij hem ten dienste vant gemeenelandt binnen tijde deser
reeckeninge gedaen, elcx om 15 stuyvers, blijckende bij cedulle, inhoudende de somme van

7.10.0
//
Marten Lauwerisz, waterheemraedt van de Graeff ende Alblas, heeft binnen tijde deser
reeckeninghe ten dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van
drientseventich daghen, daechs om twee gulden, naerder blijckende bij zijne declaratie die
alhier wart getoont, ghevysiteert bij watergrave ende waterheemraden, midtsgaders die
hooge waersluyden, inhoudende d’somme van 156.0.0

Den selven Marten Lauwerisz van tweenvijfftich schuytvrachten ofte peerdenhuyeren, elcx 15
stuyvers, midtsgaders van 32 stuyvers bij hem ten dienste vant gemeenelandt gedaen ende
verschooten, blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren,
inhoudende tot 40.12.0
/28/
Cornelis Cornelisz, schoudt tot Wijngaerden ende Ruybrouck, die als waterheemraedt in den
Nieuwen Waterschap binnen tijde deser reeckeninghe, noopende die oude wercken heeft
gevacheert ende gebesoingeert tot eenentwintich daghen, daechs twee gulden, naerder
blijckende bij sijne declaratie, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 42.0.0

Den selven schoudt Wijngaerde ende Ruybrouck van verscheyden reysen bij hem te voet
gevacheert ofte verschooten gelt bij hem binnen tijde deser reeckeninghe ten dienste vant
gemeenelandt ghedaen ende verschooten, naerder blijckende bij zijne declaratie die alhier
wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 17.11.0
//
Aert Jansz, schoudt Brantwijck, die als waterheemraedt in den Nieuwen Waterschap heeft
ten dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijdt van darthien daghen
omme twee gulden daechs als vooren, blijckende bij cedulle die alhier wart getoont,
gevysiteert bij den voorn. waterrechte, inhoudende d’somme van 26.0.0

Den selven Aert Jansz, schoudt Brantwijck, van drie wagenvrachten, elcx 36 stuyvers ende
ses schuytvrachten, elcx 15 stuyvers, als bij hem binnen tijde deser reeckeninge, ofte bij
zijnen knecht ten dienste vant gemeenelandt gedaen, naerder blijckende bij zijne declaratie,
gevysiteert bij de voorsz. heeren van den waterrechte, inhoudende de somme van 9.18.0
/29/
Pieter Pietersz, bailliu tot Blockelandt, die als waterheemraedt van de Graeff ende Alblas
heeft ten dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van
vierentwintich daghen omme twee gulden daechs als vooren, blijckende bij zijne declaratie,
gevysiteert bij den voorsz. waterrechte, inhoudende d’somme van 48.0.0

Den selven bailliu tot Blockelandt van seven schuytvrachten bij hem ten dienste vant
gemeenelandt binnen tijde deser reeckeninghe gedaen, elcx om vijfthien stuyvers als vooren,
wart getoont, gevysiteert bij t’collegie van den waterrechte, inhoudende d’somme van 5.5.0
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// Lauweris Symensz van Slydrecht die als waterheemraedt in den Nieuwen Waterschap
heeft ten dienst vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van twintich
dagen, blijckende bij declaratie bij den waterrechte hier op gesien ende alhier wart getoont,
inhoudende d’somme van 40.0.0

Den selven Lauweris Symensz van schuytvrachten, wagenvrachten ofte bij hem te voet
gevacheert binnen den tijt deser reeckeninge ten dienste vant gemeenelandt ghedaen,
naerder blijckende bij declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende
d’somme van 19.11.0
/30/
Arien Cornelisz uyt Ghijbelandt, die als waterheemraedt van de Graeff ende Alblas heeft ten
dienste vant gemeenelandt binnen tijde deser reeckeninge gevacheert ende gebesoingeert
den tijt van negenthien daghen, blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont,
gevysiteert als vooren, inhoudende de somme van 38.0.0

Den selven Arien Cornelisz d’somme van ses gulden twee stuyvers uyt zaecke van vijff
schuytvrachten, elcx 15 stuyvers ende van twee gulden twaelff stuyvers ten dienste vant
gemeenelandt gedaen ende verschooten, alles naerder blijckende bij zijne declaratie,
gevysiteert als vooren, inhoudende d’voorsz. 6.2.0
//
Willem Theunisz van Bleskensgraeff die als waterheemradet in den Nieuwe Waterschap
heeft ten dienste vant gemeenelandt gevacheert den tijt van neeghenthien dagen, blijckende
bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert bij den voorn. waterrecht, inhoudende d’somme
van 38.0.0

Den selven Willem Thuenisz van thien schuytvrachten binnen tijde deser reeckeninghe ten
dienst vant gemeenelandt gedaen. elcx om vijfthien stuyvers, blijckende bij declaratie die
alhier wart getoont, gevysiteert bij de heeren van den waterrechte voorsz., inhoudende
d’somme van 7.10.0
/31/
Wouter Cornelisz van Alblas die als waterheemraedt in den Nieuwen Waterschap heeft ten
dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van negnethien daghen,
blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert bij den waterrechte voornt.,
inhoudende d’somme van 38.0.0

Den selven Wouter Cornelisz d’somme van neghen gulden vijfthien stuyvers uyt zaecke van
darthien schuytvrachten bij hem ten dienste vant gemeenelandt binnen tijde deser
reeckeninghe gedaen, elcx om 15 stuyvers, blijckende bij zijne declaratie die alhier wart
getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende de voorsz. 9.15.0
//
Arien Jacobsz van de Giessen die als waterheemraedt in den Nieuwen Waterschap heeft ten
dienste vant gemeenelandt gevacheert den tijt van twaelff dagen omme twee gulden daechs
als vooren, blijckende bij cedulle bij den waterrechte gevysiteert ende wart alhier getoont,
inhoudende d’somme van 24.0.0

Den selven Arien Jacobsz d’somme van acht gulden seventhien stuyvers ter cause van twee
wagenvrachten, elcx 36 stuyvers ende seven peerdenhuyeren ofte te voet gevacheert, elcx
15 stuyvers, bij hem ten dienste vant gemeenelandt gedaen, blijckende bij cedulle,
gevysiteert als vooren, inhoudende d’voorsz. 8.17.0
/32/
Jan Huygensz van Blockelandt die als waterheemraedt in den Nieuwen Waterschap heeft ten
dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van seventhien daghen,
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blijckende bij sijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende
d’somme van 34.0.0

Den selven Jan Huygensz d’somme van twaelff gulden neghen stuyvers uyt zaecke van vier
wagenvrachten, elcx 36 stuyvers ende seven peerdenhuyeren ofte schuytvrachten, elcx 15
stuyvers bij hem ten dienste vant gemeenelandt gedaen, naerder blijckende bij zijne cedulle
die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’voorsz. 12.9.0
//
Arien Willem Joostensz, stadthouder tot Molenaersgraeff ende waterheemraedt van den
graeff ende Alblas, heeft ten dienste vant gemeenelandt gevaheert ende gebesoingeert den
tijt van negenthien dagen, blijckende bij zijne cedulle, gevysiteert als vooren, ende alhier wart
getoont, inhoudende de somme van 38.0.0

Den selven Arien Willem Joostensz van ses schuytvrachten ofte bij hem te voet gevacheert
ten dienste vant gemeenelandt, blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont,
gevysiteert bij de voorsz. heeren van den waterrechte, inhoudende de somme van 4.10.0
/33/
Jan Arentsz van de Ghiessen zaliger, die in zijnen leven waterheemraedt van de Graeff ende
Alblas, heeft ten dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van ses
daghen, blijckende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende
d’somme van 12.0.0

Den selven Jan Arentsz van de Giessen d’somme van drie gulden vijffthien stuyvers uyt
zaecke van vijff reyssen bij hem ten dienste vant gemeenelandt te voet gevacheert,
blijckende bij sijne declaratie, gevysiteert als vooren, inhoudende de somme van 3.15.0
//
Arien Jansz Brouwer van de Giessen, in plaetse van den voorsz. Jan Ariensz
waterheemraedt in de Graeff ende Alblas, heeft ten dienste vant gemeenelandt ghevacheert
ende gebesoingeert den tijt van acht daghen, blijckende bij sijne declaratie die alhier wart
getoont bij den waterrechte, gevysiteert, inhoudende d’somme van 16.0.0

Den selven Arien Jansz Brouwer d’somme van twee gulden vijff stuyvers uyt zaecke van drie
peerdenhuyeren ofte schuytvrachten bij hem ten dienste vant gemeenelandt gedaen binnen
den tijt deser reeckeninghe, blijckende bij declaratie die alhier wart getoont, bij de heeren van
den waterrechte gevysiteert, inhoudende d’voorsz. 2.5.0
/34/
Cornelis Pietersz van Alblas, hooch waersman van den Nederwaert, heeft binnen tijde deser
reeckeninghe gevahceert ende gebesoingeert den tijt van achtenveertich daghen omme twee
gulden daechs als vooren, naerder blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont,
gevysiteert bij t’collegie van den waterrechte, inhoudende d’somme van 96.0.0

Den selven Cornelis Pietersz ter cause van drieveertich peerdenhuyeren ofte schuytvrachten,
elcx 15 stuyvers, midtsgaders een waghenvracht 36 stuyvers bij hem binnen tijde deser
reeckeninghe ten dienste vant gemeenelandt gedaen, blijckende bij zijne declaratie,
gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 34.1.0
//
Geerit Bastiaensz van Blesgraeff, hooch waersman van den Nederwaert, heeft ten dienste
vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van twaelff daghen, blijckende bij
zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van

24.0.0
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Den selven Geerit Bastiaensz heeft ten dienste vant gemeenelandt gedaen thien
schuytvrachten ofte bij hem te voet ghevacheert. blijckende bij zijne cedulle bij de voorsz.
heeren van den waterrechte gevysiteert ende alhier wart getoont, inhoudende d’somme van

7.10.0
/35/
Huych Cornelisz, secretaris van den selven Nederwaert, heeft binnen tijde deser reeckeninge
ten dienste vant gemeenelandt bij beyde de collegiens gevacheert den tijt van
sevenentseventich daghen, omme twee gulden daechs als vooren, blijckende bij cedulle,
gevysiteert bij de voorsz. heeren van den waterrechte, inhoudende d’somme van 154.0.0

Den selven Huych Cornelisz van achtendartich schuytvrachten ofte bij hem te voet
gevacheert binnen tijde deser reeckeninge ten dienste vant gemeenelandt gedaen,
blijckende bij cedulle die alhier wart getoont, inhoudende d’somme van 28.10.0
//
Cornelis Gielisz, boode van den Nederwaert, heeft ten dienste vant gemeenlandt bij beyde
collegiens gevacheert den tijt van veerenveertich dagen, daechs om twaelff stiuvers,
midtsgaders noch van schuytvrachten ende verschooten penningen, alles naerder blijckende
bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van

31.10.0

5e somma van den uytgeven bedraecht 1354.12.0
/36/

Ander uytgeven van betalinghe van verscheyden wagen ende
schuytvrachten, midtsgaders peerthuyeren ten dienste vant
gemeenelandt d’anno 1612 gedaen binnen tijde deser rekeninge als
volcht

Claes Cornelisz van Alblas van thien wagenvrachten, elcx 36 stuyvers, ende seven
schuytvrachten, elcx vijfthien stuyvers bij hem binnen tijde deser reckeninge ten dienste vant
gemeenelandt gedaen, blijckende bij zijne declaratie, gevysiteert bij watergrave ende
waterheemraden ende alhier wart getoont, inhoudende d’somme van 23.5.0
//
Lenart Cornelisz Onverlaet, schipper tot Dordrecht, van schuytvrachten bij hem binnen tijde
deser reeckeninghe ten dienste vant gemeenelandt gedaen, blijckende bij declaratie die
alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 25.0.0

Lenaert Pietersz, ouden boode tot Oudt Alblas, van ses schuytvrachten bij hem ten dienste
vant gemeenelandt gedaen, elcx om 15 stuyvers, blijckende bij cedulle die alhier wart
getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende de somme van 4.10.0

Lubbert Dircxsz van Alblas van /37/ een dachgelt ten dienste vant gemeenelandt gedaen,
blijckende bij cedulle, gevysiteert als vooren, inhoudende tot 0.15.0

Sebastiaen Jansz, schoudt tot Papendrecht, van vier waghenvrachten ten dienste vant
gemeenelandt bij sijnen knecht gedaen, blijckende bij cedulle die alhier wart getoont,
gevysiteert als boven, inhoudende tot 7.4.0

Egbert Cornelisz van Alblas van elff schuytvrachten binnen tijde deser reeckeninghe ten
dienste vant gemeenelandt gedaen, elcx 15 stuyvers // als vooren, alles naerder blijckende
bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert bij den voorn. waterrechte, inhoudende
d’somme van 8.5.0
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Pieter Egbertsz van Alblas van een schuytvracht bij hem ten dienste vant gemeenelandt
gedaen, blijckende bij cedulle bij de heeren van den waterrechte hier op gesien, compt 0.15.0

Cornelis Pietersz Backer van de Giessen van achthien wagenvrachten bij hem ten dienste
vant gemeenelandt gedaen, elcx om 36 stuyvers, bij kennisse van de heeren van den
waterrechte, daeromme alhier compt d’somme van 32.8.0
/38/
Jan Meusz van Molenaersgraeff van een wagenvracht bij hem ten dienste vant
gemeenelandt gedaen bij kennisse van de heeren voorsz. van den waterrechte, daeromme
alhier 0.36.0

Jan Pietersz van Molenaersgraeff van een wagenvracht bij hem ten dienste als vooren
gedaen, bij kennisse van den voorsz. waterrechte, compt 0.36.0

Cornelis Cornelisz Backer tot Alblas van de aerde te effenen tot Alblas voorsz. int voorste
overtocht is hem van de heeren van den waterrechte toegeleyt per cedulle tot 0.15.0
//
Reynier Huygensz van neghen schuytvrachten bij hem ten dienste vant gemeenelandt binnen
tijde deser reeckeninge gedaen, elcx om vijfthien stuyvers, blijckende bij sijne declaratie die
alhier wart getoont, gevysiteert bij de voorn. heeren van den waterrechte, inhoudende tot

6.15.0

Cornelis Jansz, schoudtszoon tot Alblasserdam, van vijff schuytvrachten bij hem ten dienste
vant gemeenelandt binnen tijde deser rekeninge gedaen, blijckende bij cedulle, gevysiteert
als vooren, inhoudende d’somme van 3.15.0

Andries Aelbertsz tot Alblasserdam van schuytvrachten, pooten te steecken ende ander
arbeytsloon binnen tijde deser reeckeninghe /39/ bij hem ten dienste vant gemeenelandt
gedaen, alles naerder blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, inhoudende d’ 
somme van 19.5.0

Den ouden Jan Bastiaensz van Papendrecht d’somme van dartich gulden twaelff stuyvers uyt
zaecke van seventhien wagenvrachten bij hem ten dienste vant gemeenelandt binnen tijde
deser rekeninge gedaen, elcx om 36 stuyvers als vooren, naerder blijcekende bij zijne
declaratie, inhoudende d’voorsz. 30.12.0

Dirck Martensz van Papendrecht d’somme van negenthien gulden sesthien stuyvers uyt
zaecke van elff wagenvrachten bij hem binnen tijde deser reeckeninghe ten dienste vant //
gemeenlandt gedaen, blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als
vooren, inhoudende d’voorsz. 19.16.0

Den voorsz. Jan Bastiaensz ende Dirck Martensz tsamen van peerdenhuyeren bij haer
binnen tijde deser rekeninge ten dienste vant gemeenelandt gedaen, als die heeren opte
gemeenelandts warcken ende zaecken hebben gevacheert ende gebesoingeert, naerder
blijckende bij hare declaratie die alhier wart getoont, inhoudende d’somme van 47.11.0

6e somma vanden uytgeeff beloopt 234.3.0
/40/

Ander uytgeven van betalinge gedaen uyt zaecke van alderhande
artyculen ten dienste ende behoeven van den voorn. Nederwaert,
binnen den tijt deser reeckeninghe, noopende die oude wercken
gedaen ende gevallen als volcht
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Pieter Willemsz van Alblasserdam betaelt van de Cortelantsche brugge met aerde te
onderhouden, met kennise van de heeren van den waterrechte, compt alhier over den jare
1612 ter somme van 2.10.0

Noch betaelt ter somme van vijffentwintich gulden thien stuyvers ter cause van dartich
stuyvers opte margen bij dijckgraeff ende // hooch dijckheemraden van Alblasserwaert de
anno 1612 omgeslaghen, compt daeromme alhier over seventhien marghen, zijnde het
Nieuwe Waterschap t’gene onder Elshoudt moet contribueren, d’somme van 25.10.0

Watergrave ende waterheemraden van den Nederwaert hebben elcken schoudt met een van
sijne geswoorens van alle de durpen onder den voorn. Nederwaert sorteerende ende in
desen omslach contrybueeren, midstgaders oock alsdan gehouden zijn op dese
reeckeninghe te verschijnen jaerlijcx toegeleyt elck durp twee gulden, compt daeromme
alhier over thien durpen alsoo Hoffwegen nu mede is geconsenteert twee gulden te
ontfangen, ter somme van 20.0.0
/41/
Die van Hoffweghen voornt. betaelt ter somme van thien gulden uyt zaecke dat zij in vijff
voorgaende jaeren opt compareeren van den omslach voor hare vacatien niet en hadden
ontfangen ende haer tselve bij den waterrechte naer datum is toegeleyt, blijckende bij
quytantie die alhier wart getoont, inhoudende d’somme van 10.0.0

Huych Cornelisz, secretaris, de somma van sesthien gulden negenthien stuyvers twaelff
penninghen uyt zaecke van verschooten penningen als eenich werck is besteet gestelt tot
strijckgelt als ook eenighe foeyen d’arbeyders die t’gemeenelandts werck hebben
aengenomen gegeven ende betaelt door last van de heeren van den waterrechte, alles
naerder // blijckende bij zijne cedulle die alhier wart getoont bij den waterrechte voorsz. hier
op gesien ende gevysiteert, inhoudende d’voorsz. 16.19.12

Den advocaedt Van der Burch betaelt d’somme van dartich gulden uyt zaecke van de
reeckeninge over den jare 1610 ende 1611 te apposteleeren met het dubbel vandien oock te
authentiseeren met kennisse van de heeren van den waterrechte ende blijckende bij cedulle
die alhier wart getoont, inhoudende de voorsz. 30.0.0

Alsoo in de laeste gedaen reeckeninge in ontfang was gebracht ter somme van ses gulden
uyt zaecke van den Hang ofte Noordensteck /42/ tot Alblasserdam ende tselve den
sluysmeester is gegunt om redenen tot wederseggen van watergrave ende waterheemraden
van de Graeff ende Alblas, daeromme alhier compt d’voorsz. 6.0.0

Cornelis Gielisz, boode van den Nederwaert, d’somme van twintich gulden ter cause van
vijfftich hoet kalck tot Dordrecht geladen sonder sacken int schip ende tot Alblasserdam tot
zijnen coste op doen dragen, met kennisse van de heeren van den waterrechte, daeromme
alhier compt d’voorsz. 20.0.0

Cornelis Pietersz, hooch waersman van den Nederwaert, d’somme van // ses gulden thien
stuyvers ter cause vant gene bij hem ten dienste vant gemeenelandt is verschooten int
coopen van riet in Strien als anders, naerder blijckende bij zijne declaratie die alhier wart
getoont, ghevysiteert als vooren, inhoudende d’voorsz. 6.10.0

Henryck den glaesmaecker tot Dordrecht d’somme van drientwintich gulden ses stuyvers uyt
zaecke van alle de glasen sonder wapens int gemeenlandts huys te leveren, naerder
blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende
d’voorsz. 23.6.0
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Henryck Jansz, schrienwercker tot Dordrecht, van raempten int gemeenelandts huys tot
Alblasserdam te maecken ende brenghen, per cedulle, compt 8.0.0

Pieter Cornelisz in de IJserman tot Dordrecht, van geleeverde hangen ende spijckers ten
behoeve vant voorsz. gemeenlandts huys gelevert, blijckende bij cedulle, betaelt 2.7.0

73 somma van den uytgeeff bedraecht 91.2.12

/43/ Ander uytgeven van betalinge gedaen noopende die ordonnaris
weddens ofte andere zeeckere gasien die men jaerlicx vant
gemeenelandts weghen betaelt als volcht

Die vrouwe in den Doel binnend der stadt Dordrecht betalet men jaerlycx van de
reeckeninghe te doen ofte andere gemeenelandts zaecken die binnen tijde deser
reeckeninghe vant gemeenlandt wegen noch soude moghen voorcomen wesen, compt over
den jare 1612 tot

6.0.0

Die van Oudt Alblas betaelt men jaerlycx d’somme van acht gulden // uyt zaecke van twee
reyssen de veersloot te beschouwen, daeromme alhier compt over den jare 1612 voornt.
d’voorsz. 8.0.0

Die van Papendrecht betaelt met jaerlycx mede gelijcke acht gulden uyt zaecke van haeren
veersloot te beschouwen, daeromme alhier compt over den jare 1612 voorsz. de voorn.

8.0.0

Den sluysmeester tot Alblasserdam betaelt men jaerlycx twee gulden uyt zaecke van het
straten over die sluyssen aldaer, compt daeromme alhier over den jaere 1612 voornt.
d’voorsz. 2.0.0
/44/
Van den erffcijns van den voorn. sluyssen betaelt men jaerlycx d’ambachtsvrouwe aldaer
ende alhier compt over den jaere 1612 d’voorsz. 0.1.0

Noch van een rente ofte jaerlycxe recognitie wart d’ambachtsvrouwe tot Alblasserdam
voorsz. jaerlycx betaelt ende alhier compt over den jaere voorsz. tot 0.10.0

Den dijckgraeff van den Alblasserwaert betaelt men jaerlycx voor zijne weddens ende alhier
compt over den jaere 1612 voorsz. tot 1.0.0
//
Den watergraeff in den Nieuwen Waterschap betaelt men jaerlycx voor zijne weddens, ende
alhier compt over den jaere 1612 voorsz. tot 2.10.0

Den advocaedt Pouwels van Asperen, gecommitteert van watergrave ende waterheemraden
omme t’gemeenelandt te dienen ende in alle behoorlijcke zaecken raedt te geven ende voor
te slaen, wart jaerlycx betaelt ende alhier compt over den jare voorsz. tot 18.0.0

De vrouwe int Elshoudt betaelt men jaerlycx van bellechier daeromme compt alhier over den
jaere 1612 voorsz. tot 1.0.0
/45/
De vrouwe tot Alblasserdam betaelt men van gelijcke bellechier, compt daeromme alhier over
den jare voorsz. tot 1.0.0
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Den klerck van den Alblasserwaert betaelt men jaerlycx ende alhier compt over den jare
1612 voorsz. 0.10.0

Den roedrager van den Alblasserwaert betaelt men jaerlycx ende alhier compt over den jare
1612 voorsz. tot 0.5.0

Den klerck van den Nederwaert // ter cause ende over zijne dienste t’gemeenelandt binnen
tijde deser reeckeninghe ghedaen, betalet men jaerlycx ende alhier compt over den jare
voorsz. tot 25.0.0

Den boode van den Nederwaert van zijne diensten t’gemeenelandt binnen tijde deser
rekeninge gedaen, betaelt men jaerlycx ende alhier compt over den jare 1612 voorsz. tot

54.0.0

De twee gedeputeerdens van de magestraet ende uyte Camere der stadt Dordrecht ter
cause ende over haere besoingens op dese rekeninghe, betaelt men jaerlycx emde alhier
compt tot 3.0.0
/46/
Geerit Ghijsberstz, dienaer van dijckgraeff ende hooch dijckheemraden van den
Alblasserwaert, voor zijne moeyten ende diensten binnen tijde deser reeckeninghe
t’gemeenelandt gedaen, als hij bij de heeren van den waterrechte voorsz. was vacheerende,
wart jaerlycx betaelt ende alhier compt over den jare voorsz. tot 12.0.0

Noch wart alhier toegeleyt den klerck van den Nederwaert ter cause ende over t’salaris van
den ontfanck deser reeckeniongeh te hebben, noopende die oude wercken, midtsgaders
oock den ontfanck te hebben vant vercocht riet als andere jaerlycxe recognuytie // ende
pachten die bij hem moeten warden ingevordert ende die betalinghe hier uyt te doen volgens
die behouften die alhier warden getoont, compt ter somme van 80.0.0

Ende voor t’mynuteeren, grosserren ende dubbelleeren deser rekeninge noopende die oude
wercken, wart alhier geleden ende den klerck jaerlycx toegeleyt tot 17.0.0

8e somma van den uytgeeff bedraecht 239.16.0
/47/

Ander uytgeven van betalinge gedaen noopende ende aenclevende die
twee nieuwe steenen sluyssen d’anno 1611 int Elshoudt geleyt als
volcht

Eerst van gelevert touwerck, metselwerck, houdtwerck als andere
materyaelen ten behoeve van de voorsz. nieuwe wercken gelevert
ende gedaen, midtsgaders van weerts teercosten ten dienste als
vooren gevallen binnen den tijt deser rekeninge als volcht

Claes Pouwelsz Cramerheyn, d’somme van vijffenveertich gulden // twee stuyvers uyt zaecke
van tar, most, bast als anders bij hem ten dienste van t’gemeenelandt binnen tijde deser
rekeninghe gedaen ende gelevert, naerder blijckende bij sijne declaratie die alhier wart
getoont, gevysiteert bij watergrave ende waterheemeraden, inhoudende d’voorsz.

45.2.0

Cornelis Jansz Bodt, dijckgraeff van den Alblasserwaert ende watergraeff van de graeff ende
Alblas, d’somme van tweenvijftich gulden twaelff stuyvers ter cause van verschooten
penninghen van de bestecken van de voorsz. sluyssen te maecken ende andere nootelijcke
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wercken ten dienste als vooren gedaen, blijckende bij declaratie ende quytantie die al warden
getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’voorsz. 52.12.
/53/
Gielis Henrycxsz Stierman tot Dordrecht betaelt ter somme van dartich gulden acht stuyvers
ter cause van buytenwerck met timmeren verdiendt ende verschooten penningen ten dienste
als vooren gedaen ende verschooten, blijckende bij quytantie die alhier wart getoont,
inhoudende d’voorsz. 30.8.0

Den selven Gielis Henrycxsz Stierman d’somme van vijffhondert drientwintich gulden vier
stuyvers uyt zaecke van gelevert houdt ten behoeve van de nieuwe wercken int Elshoudt
voorsz. gelevert, bij de heeren van den waterrechte van hem gecocht, alles naerder
blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, inhoudende d’somme van 523.4.0
//
Jan Jansz metselaer van der Gou, d’somme van vierhondert vier gulden sesthien stuyvers ter
cause van buytenwerck ende andere geleeverde materyaelen aen de voorsz. sluyssen
verdient ende gelevert, naerder blijckende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende
d’voorsz. 304.16.0

Willem Dircxsz, des gemeenelandts timmerman, d’somme van hondert tnegentich gulden
thien stuyvers uyt zaecke van verdient arbeytsloon aent vernieuwen van de hoofden int
Elshoudt als anders, naerder blijckende bij sijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert
als vooren, inhoudende d’voorsz. 190.10.0
/49/
Arien Willeboortsz betaelt ter somme van vierentwintich gulden thien stuyvers ter cause vant
buytenwerck van geleeverd harde steenen ten behoeve van de voorsz. sluysen gelevert,
alles naerder blijckende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz. 24.10.0

Cornelis Jansz, schoudts zoon tot Alblasserdam, betaelt ter somme van sessendartich
stuyvers uyt zaecke van twaelff hoet kalcx in t’Elshoudt ten behoeve van de voorsz. sluyssen
op te draghen, naerder blijckende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende de voorsz.

0.36.0
//
Jacob Craenhout, waert in den Toelast tot Dordrecht, de somme van tweentwintich gulden
vier stuyvers uyt zaecke van teercosten int coopen van den tras als andere nootelijcke
besoingens ten dienste vant gemeenelandt verteert, alles naerder blijckende bij quytantie die
alhier wart getoont, inhoudende d’voorsz. 22.4.0

Geerit Gijsbertsz, waert int Wapen van Vranckrijck tot Dordrecht betaelt ter somme van
sessendartich gulden twee stuyvers ter cause t’gunt t’sijnen huysse int coopen van houdt van
Stierman, midtsgaders het coopen van den steen als andere nootelijcke besoingens ten
dienste vant gemeenelandt is verteert, blijckende bij quytantie die al wart getoont,
inhoudende de voorsz. 36.2.0
/50/
Cornelis Pietersz, sluysmeester int Elshoudt, d’somme van hondert sessentzeventich gulden
acht stuyvers acht penninghen uyt zaecke van teercosten t’gunt t’zijnen huysse is verteert als
het water voor de sluyssen warden gelaten, soo voor de buyten als binnen dueren, ende het
werck warden opgenomen ende gepresen, midtsgaders int peylen ende opnemen van de
uytgedaen vingerlinge als andere nootelijcke besoingens ten dienste vant gemeenelandt
verteert, alles naerder blijckende bij declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert bij den
voorn. waterrechte, inhoudende d’voorsz. 176.8.8

Rut Jacobsz met sijne medehulpers d’somme van drientwintich gulden uyt zaecke van
verscheyde dachgelden aent gemeenelandt verdient, blijckende bij cedulle, compt d’voorsz.
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23.0.0

Pieter Jansz Dael van verdient arbeytsloon ten dienste vant gemeenlandt gedaen per
cedulle, compt 69.0.0

Jacob Willemsz van arbeytsloon ten dienste vant gemeenlandt gedaen per cedulle compt
0.35.0

9e somma van den uytgeeff beloopt 1601.7.8
//

Ander uytgeven van betalinge gedaen van de hoofden te vollen met
aerde, midtsgaders vant water voor de sluyssen te laten, als oock
verschoten penningen ten dienste vant gemeenelandt gedaen ende
verschooten als volcht

Leanert Geeritsz betaelt de somme van hondert dryenvijftich gulden ter cause van het
westersche hooft te verwijden ende t’selve te maecken opt diepte van de sluyssen voorsz., bij
hem van de heeren van den waterrechte int openbaer aengenomen, alles naerder blijckende
bij de conditie die alhier wart getoont ende die quytantie daer op gevolcht, daeromme alhier
d’voorsz 153.0.0

Den selven Lenaert Geeritsz betaelt /51/ twee gulden seven stuyvers uyt zaecke van de
eerste insettinge ende mijnen t’gene bij de voorsz. heeren van den waterrechte tot strijckgelt
was geset, daeromme alhier compt de voorsz. 2.7.0

Henryck Hermansz Baggerman betaelt ter somme van twintich gulden ter cause van het
water uyte voorste camers van de sluysen te oosen als het eerste water voor de dueren
warden gelaten, naerder blijckende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende
d’somme van 20.0.0

Opt eerste mijnen vant voorsz. werck was bij de heeren van den waterrechte // tot strijckgelt
ende bij den voorsz. Hendryck Harmansz gestreecken daer mede het voorsz. werck hem is
gebleven tot 0.16.0

Rut Jacobsz van Berckel betaelt de somme van achthien gulden thien stuyvers ter cause van
buytenwerck int uytdoen van de vingerlingen int Elshoudt voorsz., nidtsgaders van bijslach
van haer bedongen cranck loon, blijckende bij quytantie die alhier wart getoont, inhoudende
d’somme van 18.10.0

Jan Pietersz van Leckerlandt betaelt ter somme van vijftich gulden uyt zaecke vant
westersche gereparaeert /52/ hooft te vollen met poldersche zooden van de heeren van den
waterrechte int openaer aengenomen, blijckende bij quytantie die alhier wart getoont,
inhoudende d’voorsz. 50.0.0

Ghijsbert Ariensz van Leckerlandt betaelt ter somme van achthien gulden ter cause vant
westersche hooft int Elshoudt voorsz. te vollen met poldersche zooden bij hem van de heeren
van den waterrechte int openbaer aengenomen als vooren, blijckende bij quytantie die alhier
wart getoont, inhoudende de voorsz. 18.0.0

Cornelis Pietersz, waersman, ter somme van vierentwintich gulden drie stuyvers uyt zaecke
van // gecochten tras ende kalck als andere materyalen ten behoeve van de nieuwe wercken
int Elshoudt verschooten ende betaelt naerder blijckende bij zijne declaratie die alhier wart
getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’voorsz. 24.3.0
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Cornelis Gielisz, boode van den Nederwaert, d’somme van vijff gulden sefventhien stuyvers
acht penningen ter cause van verschooten penningen als hem de heeren ter Gou om den
metselaer hebben gesonden, midtsgaders int uytdraghen van eenighe billetten, alles ten
dienste vant gemeenelandt verschooten ende betaelt, naerder blijckende bij cedeulle bij de
heeren van den voorn. waterrechte gevysiteert, inhoudende d’voorsz. 5.17.8

Arien Huybertsz, timmerman, heeft ten dienste vant gemeenelandt int vysiteeren vant
houtwerck van de nieuwe sluyssen binnen Dordrecht ende oock als het water voor de
sluyssen int Elshout warde gelaten gevacheert 7 dagen daechs twee gulden, per cedulle,
compt 14.0.0

10e somma van den uytgeeff bedreacht 306.14.8
/53/

Ander uytgeven van betalinge gedaen in plaetse van teercosten die
watergrave ende waterheemraden, midtsgaders die hooge
waersluyden ende klerck van den Nederwaert ter zaecke ende over
haer respectyve dachgelden ende vacatien die elcx van henlieden tot
zijns zelffs coste heeft gevacheert ende gebesoingeert ten dienste
ende zaecken van den voorn. Nederwaert, noopende die nieuwe
wercken ende sluyssen int Elshoudt, t’sij van besteden ende openmen
van eenige des gemeenelandts wercken ende andere nootelijcke
besoingens, waer van die watergraven elcx twee gulden thien
stuyvers, die waterheemraden, waersluyden ende klerck twee gulden,
den boode twaelff stuyvers, die wagenaers sessendartich stuyvers //
van peerdenhuyeren, schuytvrachten ofte voetgangen vijfthien daechs
zijn genietende ende hebben elcs binnen tijde deser rekeninghe ten
dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert als volcht

Cornelis Jansz Bodt die als dijckgraeff van den Alblasserwaert ende watergraeff in der Graeff
mette Alblas heeft ten dienste van de voorsz. nieuwe sluyssen metten aencleven vandien
gevacheert ende gebesoingeert den tijt van vierentwintich daghen omme twee gulden thien
stuyvers daechs, naerder blijckende bij cedulle tgene alhier wart getoont, bij kennisse van de
heeren van den waterrechte, inhoudende d’somme van 85.0.0

Den selven van verschooten penningen aen wagen en schuytvrachten bij hem ten dienste als
vooren gedaen per cedulle, compt 4.15.0
/54/
Jacob van der Wiele die als gemachtich van jufr. Anna van Oudthuesden, watergravinne in
de Nieuwen Waterschap, ter cause ende over zijn vacatien ende besoingens, midtsgaders
van verschooten penninghen ten dienste vant gemeenelandt gedaen ende verschooten,
blijckende bij zijne quytantie die alhier wart getoont, inhoudende d’somme van 75.0.0

Lenart Beerentsz, gesubstitueert watergraeff in den Nieuwen Waterschap, heeft ten dienste
vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van tweendartich daghen omme
twee gulden thien stuyvers daechs, naerder blijckende bij zijne declaratie die alhier wart
getoont, gevysiteert bij den voorn. waterrechte, inhoudende d’somme van 80.0.0
//
Den selven Lenaert Beerentsz van vijffentwintich peerdenhuyeren bij hem binnen tijde deser
rekeninghe ten dienste vant gemeenelandt gedaen, blijckende bij cedulle die alhier wart
getoont, gevysiteert als vooren, compt daeromme alhier van vijftien stuyvers elcx, tot 18.15.0



-68-

Cornelis Cornelisz, schoudt tot Wijngaerde, die als waterheemraedt in den Nieuwe
Waterschap heeft ten dienste vant gemeenelandt gevacheert den tijt van sevenentwintich
dagen omme twee gulden daechs, naerder blijckende bij cedulle die alhier wart getoont,
gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 54.0.0
/55/
Den selven Cornelis Cornelisz, schoudt tot Wijngaerden, van sevenentwintich reyssen bij
hem ten dienste vant gemeenelandt te voet gevacheert, blijckende bij cedulle bij den
waterrechte hier op gesien ende alhier wart getoont, compt daeromme alhier tot 20.5.0

Lauweris Symensz van Slydrecht, die als waterheemraedt in den voorsz. Nieuwen
Waterschap heeft ten dienste vant gemeenelandt gevacheert en gebesoingeert den tijt van
veerthien daghen naerder blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert bij
den waterrechte, inhoudende d;somme van 28.0.0
//
Den selven Lauweris Symensz van thien schuytvrachten ofte bij hem ten dienste binnen den
tijt deser reeckeningeh te voet gevacheert, elcke reyse om 15 stuyvers als vooren, naerder
blijckende bij cedulle bij de voorn. heeren gevysiteert ende alhier wart getoont, inhoudende
tot 7.10.0

Aert Jansz, schoudt tot Brantwijck, waterheemraedt in den Nieuwen Waterschap, heeft ten
dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van veerthien daghen,
naerder blijckende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende de
somme van 28.0.0
/56/
Den selven Aert Jansz, schoudt tot Brantwijck, van thien schuytvrachten ofte bij hem ten
dienste vant gemeenelandt te voet gevacheert, naerder blijckende bij cedulle die alhier wart
getoont, bij de heeren van den waterrechte hier op gesien, inhoudende tot 7.10.0

Willem Thuenisz van Blesgraeff, waterheemraedt in den Nieuwen Waterschap, heeft ten
dienste van de voorsz. nieuwe wercken gevacheert ende gebesoingeert den tijt van vijfthein
daghen omme twee gulden daechs als vooren, blijckende bij zijne declaratie die alhier wart
getoont, gevysiteert bij den voorsz. waterrechte, inhoudende tot 30.0.0
//
Den selven Willen Thuenisz van thien schuytvrachten ofte bij hem binnen den tijt deser
reeckeninge te voet gevacheert, blijckende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert als
vooren, inhoudende d’somme van 7.10.0

Jan Huygensz van Blockelandt die als waterheemraedt van den Nieuwen Waterschap heeft
ten dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van twaelff daghen,
naerder blijckende bij cedulle, gevysiteert bij den waterrechte ende alhier wart getoont,
inhoudende d’somme van 24.0.0
/57/
Den selven Jan Huygensz van negen reyssen bij hem te voet gevacheert ofte schuytvrachten
ten dienste vant gemeenelandt binnend en tijt deser reeckeninghe gedaen, blijckende bij
zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysitert als vooren, inhoudende de somme van

6.15.0

Wouter Cornelisz van Alblas, die als waterheemraedt van den Nieuwen Waterschap, heeft
ten dienste van de voorsz. sluyssen metten aencleven vandien gevacheert den tijt van
sevenhtien daghen, blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevyiteert bij den
voorn. waterrechte, inhoudende d’somme van 34.0.0
//
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Den selven Wouter Cornelisz van elff schuytvrachten ofte bij hem ten dienste vant
gemeenelandt te voet gevacheert, blijckende bij zijne cedulle die alhier wart getoont,
gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 8.5.0

Arien Jacob Huyghen van de Ghiessen, die als waterheemraet in den voorn. Nieuwen
Waterschap heeft binnen den tijt deser reeckeninghe, noopende de nieuwe sluyssen voornt.
gevacheert ende gebesoingeert den tijt van darthien daghen, blijckende bij zijne declaratie
die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 26.0.0
/58/
Den selven Arien Jacob Huygensz van 8 schuytvrachten ofte bij hem te voet gevacheert in
t’lants dienste, blijckende bij declaratie, gevysiteert als vooren ende alhier wart getoont,
inhoudende de somme van 6.0.0

Arien Cornelisz uyt Gijbelant, oudt waersman van den Nederwaert, heeft ten dienste vant
gemeenelandt, nopende de voorsz. nieuwe sluyssen gevacheert ende gebesoingeert den tijt
van seven daghen, blijckende bij declaratie, gevysiteert als vooren ende alhier wart getoont,
inhoudende d’somme van 14.0.0
//
Den selven Arien Cornelisz van vier reyssen bij hem ten dienste vant gemeenelandt te voet
gevacheert, elcx om vijfthien stuyvers als vooren, naerder blijckende bij zijne declaratie die
alhier wart getoont, gevysiteert bij den voorn. waterrechte, inhoudende d’somme van 3.0.0

Cornelis Pietersz, hooch waersman van den voorsz. Nederwaert, heeft ten dienste vant
gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van eenenvijftich daghen omme twee
gulden daechs als vooren, blijckende bij zijne declaratie die alhier wart getoont, gevysiteert
bij den voorn. waterrechte, inhoudende de somme van 102.0.0
/59/
Den selven Cornelis Pietersz, waersman, van vijffenveertich schuytvrachten ofte te voet
gevacheert, elcx om 15 stuyvers ende van een wagenvracht 36 stuyvers, alle bij hem ten
dienste vant gemeenelandt gedaen, naerder blijckende bij zijne declaratie die alhier wart
getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme van 35.11.0

Geerit Bastiaensz van Blesgraef, hooch waersman van den voorn. Nederwaert, heeft ten
dienste vant gemeenelandt gevacheert ende gebesoingeert den tijt van darthien daghen,
blijckende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert als vooren, inhoudende d’somme
van 26.0.0
//
Den selven Geerit Bastiaensz van elff schuytvrachten ofte bij hem te voet gevacheert binnen
den tijt deser rekeninge ten dienste vant gemeenelandt gedaen, blijckende bij cedulle die
alhier wart getoont, gevysiteert bij den voorn. waterrechte, inhoudende d’somme van 8.5.0

Huych Cornelisz, secretaris van den voorsz. Nederwaert, heeft ten dienste vant gemeenlandt
gevacheert ende gebesoingeert den tijt van sesthien daghen omme twee gulden daechs als
vooren, blijckende bij zijne declaratie, gevysiteert bij de voorsz. heeren van den waterrechte,
inhoudende d’somme van 32.0.0
/60/
Den selven Huych Cornelisz, secretaris van den Nederwaert, van acht schuytvrachten ofte bij
hem te voet gevacheert ten dienste vant gemeenelandt gedaen, elcx om 15 stuyvers als
vooren, blijckende bij cedulle die alhier wart getoont, gevysiteert bij de voorn. heeren van den
waterrechte, inhoudende d;somme van 6.0.0

Cornelis Gielisz, boode van den Nederwaert, d’somme van achthien gulden ses stuyvers uyt
zaecke van schuytvrachten ende peerdenhuyeren bij hem ofte zijn kinderen ten dienste vant
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gemeenelandt gedaen, blijckende bij cedulle, bij de heeren hier op gesien ende alhier wart
getoont, compt daeromme alhier de voorsz. 18.6.0
//
Egbert Cornelisz van acht schuytvrachten bij hem ten dienste van de voorsz. nieuwe
sluyssen gedaen, blijckende bij cedulle die alhier wart getoont, compt 6.0.0

11e somma van den uytge\aeve bedraecht 802.7.0
/61/

Ander uytgeven van betalinge van de interesten van de opgenomen
penninghen ten behoeve van de voorsz. nieuwe sluyssen opgenomen,
staende tot laste vant gemeenelandt, midtsgaders oock t’salaris voor
den klerck omme den ontfanck hier van te hebben ende die betalinghe
daer uyt te doen als volcht

Cornelis Cornelisz, schoudt tot Wijngaerden, de somme van vijffenveertich gulden uyt zaecke
van seven hondert vijfftich gulden die hij t’gemeenelandt op interst heeft gedaen, daeromme
alhier compt over een jaer intresten tegens ses gulden van t’hondert int jaer, verscheenen
den 16e Aprilis anno 1612 // als t’blijckt bij de laste gedaen reeckeninghe anno negen ende
soo voorts vervolgende daer alle de opgenomen penningen bij den voorsz. rendant in
ontfanck zijn gebracht, d’voorsz. 45.0.0

Arien Jacobsz van de Giessen d’somme van vierentachtich gulden uyt zaecke van veerthien
hondert gulden bij hem ‘tgemeenelandt op intrest gedaen tegens ses gulden vant hondert als
vooren, daeromme alhier compt over een jaer intresten, verscheenen den laesten Aprilis
anno 1612 d’voorsz. 84.0.0

Den selven Arien Jacobsz d’somme van sessendartich gulden uyt /62/ zaecke van
sesshondert gulden hooftsoms die hij t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses
gulden vant hondert int jaer als vooren, compt daeromme alhier voor het eerste jaer
intresten, verscheenen den twintichsten octobris anno 1612, d’voorsz. 36.0.0

Lauweris Symensz van Slydrecht d’somme van dartich gulden ter cause van vijffhondert
gulden hooftsoms die hij t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant
hondert als vooren, compt daeromme alhier voor het eerste jaer intresten, verscheenen den
16e Aprilis anno 1612 d’voorsz. 30.0.0
//
Sebastiaen Cornelisz tot Schelluynen d’somme van tsestich gulden uyt zaecke van thien
hondert gulden hooftsoms die hij t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses gulden
vant hondert als vooren, compt daeromme alhier voor een jaar intresten, verschenen den 3e

Mey anno 1612 ce voorsz. 60.0.0

Leentgen, de weduwe van Thuenis Henrycxsz in Blockelandt, d’somme van twaelff gulden ter
cause van twee hondert gulden hooftsoms die zij t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen,
compt daeromme alhier tegens ses gulden vant als vooren, verscheenen 18e mey 1612,
d’voorsz. 12.0.0
/63/
Henryck Thuenisz van Blockelandt, uyten name ende van weghen de voorsz. weeskinderen
d’somme van ses gulden uyt zaecke van een hondert gulden hooftsoms die hij
t’gemeenelandt in der qualite als vooren op intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant
hondert, compt daeromme van een jaer intresten, verschenen den 18e mey anno 1612,
d’voorsz. 6.0.0
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Willem Aertsz in Blockelandt d’somme van twaelff gulden uyt zaecke van twee hondert
gulden hooftgelts die hij t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant
hondert als vooren, compt daeromme alhier over een jaer intresten, verschenen den 26e Juny
anno 1612 voorsz., tot 12.0.0
//
Jacob Ariensz van Blockelandt voort hem selven ende oock uyten name ende van wegen
sijne drie susters d’somme van achthien gulden ter cause van driehondert gulden hooftgelts
die hij in der qualite als vooren t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses sgulden
vant hondert als vooren, daeromme compt alhier over een jaer intresten, verscheenen den
26e Juny anno 1612, d’voorsz. 18.0.0

Arien Jansz in Blockelandt d’somme van achthien gulden ter cause van driehondert gulden
hooftsoms die hij t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant hondert als
vooren, compt daeromme alhier over een jaer intresten, verscheenen den 28e July anno 1612
d’voorsz 18.0.0
/64/
Arien Cornelisz in Gijbelandt d’somme van achthien gulden ter cause van driehondert gulden
hooftsoms die hij t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant hondert als
vooren, compt alhier van een jaer intresten, verscheenen den 28e July anno 1812, d’voorsz.

18.0.0

Gheleyn Ariensz in Sliedrecht d’somme van dartich gulden uyt zaecke van vijffhondert gulden
hooftsoms die hij t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant hondert als
vooren, compt alhier over een jaer intresten, verscheenen den achten Septembris anno
1612, d’voorsz. 30.0.0
//
Marijcken Balssen in Blockelandt d’somme van achthien gulden uyt zaecke van drie hondert
gulden hooftgelts die zij t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses gulden vant
hondert als vooren, compt daeromme alhier over een jaer intresten, verscheenen den 11e

Septembris anno 1612, d’voorsz. 18.0.0

Sebastiaen Cornelisz tot Schelluynen d’somme van sessendartich gulden ter cause van
seshondert gulden hooftgelts die hij t’gemeenelandt op intrest heeft gedaen tegens ses
gulden vant hondert als vooren, daeromme alhier compt over een jaer intresten, verscheenen
den 21e Novembris anno 1612, d’voorsz. 36.0.0
/65/
Noch wart alhier toegeleyt den klerck van den Nederwaert ter cause ende over t’salaris van
den ontfanck deser reckeninge, noopende de nieuwe extra ordonnaris steene sluyssen int
Elshoudt te hebben ende die betalinghe hier uyt te doen, alles naerder blijckende bij de
behouften die alhier zijn getoont ende over geleevert, wart alhier geleeden ter somme van

60.0.0

Noch voor t’mynuteeren, grosserren ende dubblleeren deser reeckeninghe nopende die extra
ordonnaris nieuwe steene // sluyssen, wart den voorsz. klerck van den Nederwaert ahier
toegeleyt ter somme van 20.0.0

12e somma van den uytgeeff bedracht 503.0.0

Totalis somma van den geheelen uytgeeff deser reeckeninge bedraecht acht duysent
vijffhondert seven ende tseventich gulden sesthyen stuyvers vijff penningen 8577.16.5

Ende den ontfanck hyer vooren folio 9 verso gebracht, beloopt ter somme van 9140.14.4
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Waer van affgetrocken den voorsz. uytgeeff, compt meer ontfangen als uytgegeven ende
oversulcx de rendant het lant schuldich blijft de somme van 559.17.15

Aldus gehoort, gevisteert ende geslooten ten daege // plaetse ende presentye als breeder int
hooft van deesen is gestelt, ende bij de voorsz. gecommitteerde, mitsgaders dese
watergraven ende hooge waersluyden van den Nederwaert onderteyckent

Cornelis Jansz Bodt
Cornelis Backer
F. van der Burch

Enkele vreemde woorden verklaard:
bellechier: komt van belle chère: drinkgeld, foot, gastmaal
pijpegael: kruiwagen
gecroden: gekruid met een kruiwagen



-73-

INDEX OP TOPOGRAFISCHE NAMEN
Let erop dat de namen in de index anders gespeld kunnen zijn dan die in de tekst.

Bleskensgraaf, 5, 8, 9, 12, 18, 30, 43, 49, 53, 58,
59, 68. 69
Blijswijk (Bleyssick) 38
Blokland, 10, 12, 15, 17, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 43,
53, 55, 57, 58, 68, 70, 71
Blokweerse molen, 21, 47
Brandwijk (braynck) 10, 12, 15, 18, 21, 31, 42, 48,
57, 68
Brantwijck, 10, 18, 21, 31, 42, 48, 57, 68
De Hang, 2, 21, 47, 62
Delft, 37
Den Haag, (‘s-Gravenhage) 11, 17, 37, 40
Dordrecht, 4, 6, 8, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26,
28, 33, 34, 36, 38, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55,
60, 62, 63, 64, 65
Giessen Oudekerk, 1, 19
Giessen, 8, 10, 12, 24, 31, 32, 33, 43, 45, 58, 59,
61, 69, 70
Giessenburg, 19
Giessendam, 1, 51
Gijbeland, 24, 32, 43, 51, 58, 69
Gouda, 46, 53, 65
Hardinxveld, 51
Hoff,’t  5
Hoffschen griend, 5
Hoffschen vaersloot, 27, 54
Hofwegen, 49, 62
Hoogen Dijck, 20
IJssel, 37, 40, 41, 45

Kortlandse brug 3, 16, 21, 22, 34, 47, 48, 54, 62
Laagblokland, 10, 18
Molenaarsgraaf, 10, 12, 15, 23, 32, 33, 59, 61
Molenaarsgraaf, 33
Nauwe Alblas, 5
Nesbrugge, 26
Nesse, 5, 6, 27, 54
Nieuw-Lekkerland, 36, 37, 38, 46, 66
Noorderstek, 2, 3, 21, 47, 48, 62
Noordzijde, 49
Oud-Alblas (Alblas) 1, 5, 12, 14, 17, 19, 28, 29, 32,
33, 43, 44, 45, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63,  68
Papendrecht, 1, 8, 9, 12, 14, 19, 29, 33, 34, 44, 54,
56, 60, 61, 63
Rotterdam, 45
Ruybrouck, 57
Schelluinen, 24, 25, 70, 71
Sliedrecht, 10, 12, 24, 25, 28, 30, 43, 58, 68, 70, 71
St Jacobs brugge, 18
Stijren (Strien), 51, 62
Streefkerk, 1, 10, 17
Suydensteck, 22, 23, 28, 48
Vuilendam, 23, 27, 28, 29, 51, 53, 54, 55, 56
Westbroek, 41
Wijngaarden, 11, 15, 24, 30, 40, 57, 68, 70
Zuiderstek, 3
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INDEX OP PERSOONSNAMEN
Let erop dat de namen in deze index anders gespeld kunnen zijn dan die in de tekst

Abraham Willemsz, 45
Adriaen Franckensz, 3
Adriaen Joppensz, 10
Adriaen Corssen, 15
Aechgen Ariensdr, 56
Aelbert Claesz, 8
Aelbert Aertsz, 38
Aert Dircksz, 13, 14, 17
Aert Claesz, 15
Aert Cornelisz, 6, 15
Aert Michielsz, 22, 48
Aert Jansz, 31, 42, 57, 68 ambachtsvrouwe, 
19, 34, 35, 63
Andries Aelbertsz, 5, 7, 14, 33, 39, 52, 61
Andryaen Repelaer Anthonysz, 20
Anna van Oudthuesden, 67
Anneken Cornelis, 53
Arien Jacob Huyghen, 69
Arien Arien Dircksz, 6, 7
Arien Ariensz, 2, 6, 11, 15, 17, 38
Arien Bastiaensz, 51
Arien Bastiaensz den Bouw, 2
Arien Cornelisz, 10, 24, 32, 39, 43, 44, 58, 69
Arien Corssen, 5
Arien Ghijssen, 10
Arien Goosensz, 16
Arien Goosensz Manneken, 17
Arien Henrycxsz, 51
Arien Huybertsz, 67
Arien Willemsz, 32
Arien Jacobs Huygensz, 31
Arien Jacobsz, 24, 58, 70
Arien Jacobsz van den Ghiessen, 24
Arien Jansz, 71
Arien Jansz Brouwer, 59
Arien Joosten, 27
Arien Symensz Blauwen, 33
Arien Thijsz, 20
Arien Thonisz, 15
Arien t’Manneken, 16
Arien Willeboortsz, 37, 65
Arien Willem Joostensz, 32, 59
Aryaen Jansz corecoper, 20

Beatris de Wit (Cornelis dochter), 15, 16
Berck, 10
Beuden, 10
Brant Pietersz, 37
Bruyn Bruynentsz, 48
Bruyn Bruynensz, 22

Claes Willemsz, 53
Claes Cornelisz, 44, 60
Claes Cornelisz van Hensbeeck, 37
Claes Ellerden, 23
Claes Geritsz, 15
Claes Jansz, 8, 9, 12, 13, 15
Claes Jansz Brouwer, 10
Claes Pouwelsz Cramerheyn, 37, 64
Cleyn Arien, 5
Coenraedt Anthonisz, 37

Cornelis Jansz, 3
Cornelis Adriaensz Onverlaet, 14
Cornelis Aert Dircksz, 12, 15
Cornelis Aertsz, 13, 53
Cornelis Ariensz, 11, 12, 13, 20
Cornelis Ariensz Onverlaet, 8
Cornelis Backer, 72
Cornelis Banen, 14
Cornelis Claesz, 28, 29, 55, 56
Cornelis Cleysz Stehouder, 14
Cornelis Cornelisz, 1, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 24, 30,
40, 42, 45, 51, 57, 68, 70
Cornelis Cornelisz Backer, 34, 61
Cornelis Cornelisz Schot, 38
Cornelis Corssen, 17
Cornelis Dircxsz, 49
Cornelis Evertsz, 22, 48
Cornelis Gielisz, 5, 12, 22, 23, 32, 40, 41, 44, 48,
60, 62, 67, 69
Cornelis Jacobsz Back, 21, 47
Cornelis Jansz, 10, 14, 22, 27, 32, 33, 39, 49, 52,
61, 65
Cornelis Jansz Bodt, 26, 29, 39, 42, 52, 56, 64, 67,
72
Cornelis Pietersz, 22, 32, 38, 40, 41, 44, 48, 52, 55,
59, 62, 65, 66, 69
Cornelis Pietersz Backer, 33, 61
Cornelis Ploonen, 22, 23
Cornelis Pluenen, 53
Cornelis Pouwelsz, 37, 48
Cornelis Schalcken, 15
Cornelis Schalcksz, 5
Cornelis van Alblas, 11, 20
Cornelis Verhouf, 45
Cornelis Willemsz, 27
Cors Ariensz, 7
Crijn Bouwensz, 38

Dirck Banen, 8, 9
Dirck Martensz, 44, 61
Dirck Spruyt, 2
Dirck Thonissen, 1, 12, 20
Dirck Ariensz, 17

Egbert Cornelisz, 60, 70

F. van der Burch , 46, 72
Frans Claesz, 41, 45

Geerit Bastiaensz, 59, 60, 69
Geerit Gijsbertsz, 64, 65
Geerloff Foppensz, 38
Geleyn Ariensz, 25
Gerrit Ghijsbertsz, 29, 35, 41, 55
Gheleyn Ariensz, 71
Gherit Adriaensz, 4
Ghijsbert Ariensz, 66
Ghijsbert Cornelisz, 28
Ghijsbert Jansz, 52
Gielis Hendryckxsz Stierman, 26, 36, 46, 51, 65
Gijsbert Cornelisz, 33, 45
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Grave van Hollandt, 18

Harmen Joorisz Decker, 53
Heeren van de Staten, 10, 11, 19
Henreck Gielisse Stierman, 8
Henreck Claesz, 14
Henrick Gey, 10
Henryck den Biersteecker, 53
Henryck Gielisz Stierman, 26, 45, 51
Henryck Hermansz Baggerman, 66
Henryck Jansz, 63
Henryck Thuenisz, 23, 24, 33, 70
Henryck Claesz, 26, 52
Huych Cornelisz, 21, 26, 32, 40, 44, 47, 51, 60, 62,
69

Jacob Ariensz, 24, 71
Jacob Cornelisz, 12, 13, 15, 52
Jacob Craenhout, 65
Jacob Frans Wittensz, 4, 25, 36
Jacob Huygensz, 43
Jacob Jansz Wittens, 50
Jacob Kool, 4, 7, 10, 13, 16, 18
Jacob Kool Reiskensz, 11
Jacob Pietersz, 53
Jacob Sam, 37
Jacob van der Wiele, 67
Jacob Willemsz, 5, 22, 48
Jan Aertsz, 15
Jan Arentsz, 59
Jan Ariensz, 31
Jan Ariensz de Haen, 34
Jan Ariensz de Jonghe, 37
Jan Ariensz van Gils, 29
Jan Banen, 33
Jan Bastiaensz, 61
Jan Brouwer, 10, 12, 13
Jan Cornelisz, 14
Jan Danielsz, 6
Jan Huygensz, 31, 43, 58, 59, 68
Jan Jansz, 46, 53, 65
Jan Jansz Oom, 36
Jan Joosten, 13, 20
Jan Joostensz, 12
Jan Joppensz, 33
Jan Leenertsz, 5
Jan Meusz, 61
Jan Pietersz, 2, 3, 11, 21, 22, 28, 47, 48, 49, 56, 61,
66
Jan Sebastiaensz, 33, 44
Jeronimus Hendricksz van Heerxvelt, 4
Job Cornelisz, 6
Joost Michielsz, 54
Joost Woutersz, 40, 41
Jop Cornelisz, 45

kerkcmeesters, 49

Lambert Pietersz, 3, 11, 14
Lambrecht Pietersz, 2, 22, 48
Laurens Claesz , 9, 14
Lauweris Symensz, 24, 30, 31, 43, 58, 68, 70
Leanert Geeritsz, 66
Leenaardt Sijbrantsz, 21
Leendert Jongelagen, 7
Leentgen, 70

Lenaert Beerntsz, 40
Lenaert Beerntsz van Asperen, 30, 42, 45, 57
Lenaert Cornelisz, 46
Lenaert Cornelisz Onverlaet, 33
Lenaert Oolen, 51
Lenaert Pietersz, 33, 60
Lenart Beerentsz, 67
Lenart Cornelisz Onverlaet, 60
Leonard Gijsbertsz van den Hatert, 47
Lubbert Dircxsz, 60

Maerten Lambrechtsz, 49
Maerten Laurensz, 2, 12
Maerten Lauwerisz, 1, 30
Marijcken Balssen, 25, 71
Marten Lauwerisz, 57
Matgen Aertsdr, 55
Meerthen Corssen, 10
Mennen, 10
Merten Laurensz, 8
Merthen Laurensz, 13
Michghiel Aertsz, 3, 4, 41, 44
Myerop, 1, 2

Nanning Aertsz, 8, 9, 12, 13, 17
Nijs Willemsz, 22, 48

Pieter Adriaensz, 12
Pieter Aertsz, 28
Pieter Andriesz, 7, 13, 20
Pieter Ariensz, 16
Pieter Coel Jacobsz, 17
Pieter Cornelisz, 8, 9, 12, 13, 15, 63
Pieter Cornelisz Stoudt, 21, 48
Pieter de Langhe, 38
Pieter Egbertsz, 61
Pieter Foppensz, 37, 38, 46
Pieter Hermansz, 9
Pieter Hermensz Smith, 2
Pieter Jansz, 6, 7
Pieter Jansz Dael, 27, 39, 54, 66
Pieter Loeyen, 14
Pieter Pietersz, 15, 28, 29, 30, 55, 57
Pieter Pietersz Backer, 53
Pieter Thonissen, 3
Pieter Voppensz, 39
Pieter Willemsz, 34, 55, 62
Pieter Woutersz de Monte, 45
Pouwels van Asperen, 35, 63

Reynier Huygensz, 61
Rochus Berrentsz, 12, 13, 15
Roelandt Claesz, 5
Rut Jacobsz, 36, 38, 46, 65
Rut Jacobsz van Berckel, 66

Sebastiaen Jansz, 11, 26, 29, 38, 51, 54, 56, 60
Sebastiaen Cornelisz, 24, 25, 70, 71
Seger Jansz, 52
Staten van Hollandt, 1, 18
Stierman, 65

Thomas Ariensz, 16
Thonis Ariensz, 5
Thuenis Henrycxsz, 24, 70
Thuenis Woutersz, 22, 48
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Thuenis Dircxsz, 49

Van der Burch, 62

Wellim Pieter Jacobsz, 16
Wigger Ariensz, 52
Willem Aertsz, 24, 71
Willem Ariensz, 8
Willem Claesz Prins, 46

Willem Dircxsz, 8, 9, 25, 36, 50, 65
Willem Leendertsz, 5, 6
Willem Pietersz, 27
Willem Theunisz, 30, 43, 58, 68
Wouter Gertisz, 38
Wouter Pietersz, 52
Wouter Cornelisz, 28, 31, 43, 55, 58, 68, 69
Wouter Dircxsz Spruyt, 21, 48
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REKENINGEN VAN DE NEDERWAARD

Erfgoedcentrum DiEP, archief 150, inv. nr. 998 t/m 1007, rekening jaar 1847-1857

De rekening van 1847 heb ik volledig overgenomen. Die van de navolgende jaren in
verkorte vorm.

JAAR: 1847

Rekening, bewijs en reliqua die doende is mr. A. Blussé als
fungerend penningmeester van den Nederwaard aan de Edele
Heeren Watergraven en Water Heemraden mitsgaders Hooge
Waardsluiden van de voorschreven Nederwaard, ten overstaan
va polderbesturen der respective dorpen, mitsgaders
gecommitteerden van dezelven, hiertoe geconvoceerd en
gedagvaard en dat van zoodanigen ontvang en uitgaven, als
denzelve over den jare 1847 eenigzints heeft gehad en gedaan.

Overgegeven bij den rendant te Alblasserdam op den 18den April 1848

Eerste afdeling: ONTVANGSTEN
1e hoofdstuk
Batig slot der vorige rekening

De rendant brengt alhier in ontvang de somma van zes honderd vier en vijftig gulden vier en
zeventig en een halve cent, die bij het slot der voorige rekening, gedaan den 20 April 1847,
meerder waren ontvangen dan uitgegeven, dus de voorschreven 654,14½

2e hoofdstuk
Landhuren, visscherijen, erfpachten, recognitien etc.
Ontvangen van A. Vogelesang de somma van drie en twintig gulden voor een jaar huur van
het eerste perceel van de Kortlandsche Kade, strekkende van de Kortlandsche dijk of Hein
tot voorbij den tiendweg van de polder Kortland, verschenen 1 February 1848 volgens
conditie van verhuring in dato 13 Maart 1847, dus 23,-

Ontvangen van W. van Asperen de somma van acht en veertig gulden voor een jaar huur
van het 2e perceel van voornoemde kade, strekkende van de Kortlandsche Kade of Hein tot
aan het tweede Hein, verschenen en volgens conditie als vooren, dus 48,-

Ontvangen van M. Zwartbol de somma van achteneveertig gulden voor ene jaar huur van
het 3e perceel van voornoemde kade, strekkende van het Hein of Paal nr. 3 tot aan de
steenen paal no. 4, verschenen en volgens conditie als vooren 48,-

Ontvangen van D. Muijlwijk de somma van zeven envijftig gulden voor een jaar huur van het
4e perceel van voornoemde kade, strekkende van ‘t Hein op Paal no. 4 tot aan de steenen
paal no. 5, verschenen en volgens conditie als vooren, dus 57,-

Ontvangen van D. Muijlwijk de somma va achtenveertig gulden voor ene jaar huur van het 5e

perceel van voornoemde kade, strekkende van de paal no. 5 tot aan ‘t Hein van de molen
van de polder Blokweer, verschenen en volgens conditie als vooren, dus 48,-

paulb
Rechthoek
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Ontvangen van A. Vogelesang de somma van vijfendertig gulden voor een jaar huur van het
6e perceel van voornoemde kade, strekkende van ‘t Hein van voornoemde molen tot aan ‘t
Hein op de lage kade bij de molen no. 8 van de Nederwaard, verschenen volgens conditie
als vooren, dus 35,-

Vermits de landen in den Nieuwen Boesem niet worden verhuurd en daarvan niets is
ontvangen, dient dit alhier voor memorie

Ontvangen van Bastiaan Pot de somma van dertig gulden voor het laatste 4e jaar hhur van
de visscherijen in het Nieuwe Waterschap, beginnende bij de Blokweersche molen en
strekkende tot de Kortlandse brug, volgens voorige conditie voor den tijd van 4 jaren,
verschijnende 1 Junij 1847, dus 30,-

Ontvangen van Pieter van der Hoogt de somma van tien guldens voor een jaar erfpacht van
een huis en windmolen op het Zuiderstek van Alblasserdam, verschenen Kermis 1846 10,-
Nog de somma van negen gulden voor het 187e jaar erfschijns van een gedeelte van het
Zuiderstek voornoemd, verschenen als vooren, dus 9,-
Nog de somma van vijftig cents voor het 219e jaar erfschijns van een erf op het Zuiderstek
voornoemd, verschenen als voren, dus 0,50

19,50

Ontvangen van Adriaan Erkelens de somma van tachtig cents voor een jaar erfpacht van
ruim 13 ellen erf aan de westzijde van het Huis te Alblasserdam, verschenen als voren, dus

0,80

Ontvangen van de weduwe van H. Jonker de somma van twaalf en een halve cents voor het
235e jaar erfschijns van het huis daar de gemeenlands bode in pleeg te wonen, op het
Noorderstek van Alblasserdam, verschenen als voren, dus 0,12½
Nog de somma van eene gulden twintig cents voor een jaar pacht van een erf daar een
schuurtje van den Nederwaard op gestaan heeft, op het Noorderstek voornoemd,
verschenen 1 September 1847, dus 1,20

1,32½

Ontvangen van Simon Bakker de somma van vijftig cents voor een jaarlijksche recognitie
van een overpad over het Noorderstek van Alblasserdam, verschenen als voren, dus 0,50

Ontvangen van Cornelis Schouten de somma van eene gulden voor het 116e jaar erfpacht
van de akkertjes hooiland gelegen in Blokweer onder Alblasserdam, langs de kade van
Bleskensgraaf, hem in altoos durende erfpacht vergund, verschenen den 11 October 1847,
dus 1,-

Ontvangen van Cornelis Neef de somma van eene gulden voor een jaar recognitie voor het
gebruik van 46 roeden 92 ellen uitgegraven land in Blokweer onder Alblasserdam,
verschenen den 1 October 1847, dus 1,-

Ontvangen van Adriaan Pijl de somma van zestig cents voor het 53e jaar recognitie van een
erfm ruim 62½ ellen, aan zijn huis op het Noorderstek van Alblasserdam, hem tot
wederopzeggens toe verleend, verschenen den 1 September 1847, dus 0,60

Ontvangen van Adriaan Pijl de somma van zestig cents oor het 53e jaar recognitie van een
erf, als voren en alzoo verschenen, dus 0,60

Den Hang op het Zuiderstek is annex het sluismeestersampt, dus voor memorie
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De visscherijen in den Nieuwen Boezem worden niet verhuurd, maar aan de molenaars
gelaten, mits zij daar voor gehouden zijn de vlieten van den geheelen boezem tweemaal des
jaars schoon te maken, dus voor memorie

Ontvangen voor hetgeen de respective 2 dorpen in de Nederwaard hebben moeten
contribueren volgens den omslag op de laatst gedane rekening, den 20 April 1847
gearresteert, tegen ƒ 1,75 per bunder, te betalen de eene helft voor of primo November
1847 en de andere helft voor of op primo Februarij 1848, als volgt

Giessen ... voor B 1301 79 54 ƒ2278 14

Sliedrecht 1129 54 54 2011 79

Alblasserdam 565 85 52 990 25

Alblas 1193 64 48 2088 88

Bleskensgrave 1014 41 84 1775 22

Hofwegen 188 61 84 330 88

Molenaarsgraaf 720 22 20 1260 39

Brandwijk en Gijbeland 1073 52 96 1878 67

Blokland 330 31 68 578 85

Wijngaarden 597 52 62 1045 67

Langebroek 98 48 64 157 65

B 8225 54 52 ƒ14394 70

Bedragende  over de voorschreven achtduizend tweehonderd vijfentwintig bunders
vierenvijftig roeden tweeenvijftig ellen in de omslag contribuerende de somma van
veertienduiszend driehonder viernenegentig gulden zeventig cents, dus 14.394,79

De tweede afdeling, ontvangst dezer rekening, bedraagt veertienduizend
zevenhonderdnegen gulden tweeeneenhalve cent, zegge 14.709,02½

De geheele ontvangst dezer rekening bedraagt vijftienduizend drieenzestig gulden
zevenenzeventig cents, zegge 15.363,77

TWEEDE AFDEELING
UITGAVEN
1e HOOFDSTUK
Onkosten op het huishoudelijk bestuur en tractementen
Betaald aan den heer Cornelis Smit de somma van driehonderd en vijftig gulden voor een
jaar tractement als president watergraaf van het Nieuwe Waterschap, verschenen half
November 1847, dus bij quitantie 350,-

Betaald aan den heer mr. P. Blussé, ambachtsheer van Oud-Alblas, de somma van
driehonderd en vijf tig gulden voor een jaar tractement als erfwatergraaf van het Nieuwe
Waterschap, verschenen half  November 1847, dus bij quitqantie 350,-
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Betaald aan den heer Gerard Robertus Castendijk voor een jaar tractement als president
heemraad van de Graaf en Alblas, verschenen half November 1847, dus bij quitantie120,-

Betaald aan den heer Pieter Blussé van Zuidland en Velgersdijk voor een jaar tractement als
president heemraad van ‘t Nieuwe Waterschap, verschenen als voren, bij quitantie 120,-

Betaald aan den heer Adrianus Slotemaker voor een jaar tractement als heemdraad van de
Graaf en Alblas, verschenen als voren, bij quitantie 120,-

Betaald aan C.A. Rijkee van Alblasserdam voor een jaar tractement als heemraad van de
Graaf en Alblas, verschenen als voren, bij quitantie 120,-

Betaald aan den heer J.A. van Hattem voor ene jaar tractement als heemraad van de Graaf
en Alblas, verschenen als voren, bij quitantie 120,-

Betaald aan den heer K. Hartog voor een jaar tractement als heemraad van de Graaf en
Alblas, verschenen als voren, bij quitantie 120,-

Betaald aan den heer mr. A. Blussé voor een jaar tractement als heemraad van het Nieuwe
Waterschap, verschenen als voren, bij quitantie 120,-

Betaald aan den heer N. Prins voor een jaar tractement als heemraad van het Nieuwe
Waterschap, verschenen als voren, bij quitantie 120,-

Betaald aan den heer Jonkheer W. Gevaerts van Nuland voor een jaar tractement als
heemraad van het Nieuwe Waterschap, verschenen als voren, bij quitantie 120,-

Betaald aan den heer Baron van Tuijl van Serooskerken tot Zuijlen voor een jaar tractement
als heemraad van het Nieuwe Waterschap, verschenen als voren, bij quitant ie 120,-

Betaald aan den heer F.H. von Lindern voor een jaar tractement als heemraad van het
Nieuwe Waterschap, verschenen als voren, bij quitantie 120,-

Betaald aan den heer J.P.B. Onderwater voor een jaar tractement als heemraad van het
Nieuwe Waterschap, verschenen als voren, bij quitantie 120,-

Betaald aan den heer N.F. van Steenbergen voor een jaar tractement als hoogwaardsman
wegens Brandwijk, verschenen als voren, bij quitantie 120,-

Betaal aan den heer J. Drinkwaard voor een jaar tractement als hoogwaardsman wegens
Alblas, verschenen als voren, bij quitantie 120,-

Den secretaris van den Nederwaard komt in conformatie van het nieuwe reglement de
somma van vierhondert guldens voor een jaar tractement, verschenen als voren 400,-

Betaald aan Jacob Vogel, bode van den Nederwaard, de somma van driehonderd en vijftig
gulden voor een jaar tractement, bij de dorpen van de Nederwaard toegelegd aan de
bodens, volgens resolutie van den 25 November 1699, in plaats dat zijlieden bevorens in
daggelden kwamen te declareren, verschenen als voren, dus bij quitantie 250,-

Betaald aan Bastiaan Pot, sluismeester in ‘t Elshout, de somma van honderd en vijftig
gulden voor een jaar tractement, hem bij resolutie van 13 April toegelegd en zulks in plaats
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van het vruchtgebruik der Blokweersche Kade, door hem bevorens als sluismeester
genoten, dus bij quitantie 150,-

2. Administratiekosten
Schrijfbehoeften
Betaald aan Blussé & Van Braam voor het inbinden der rekeningen, volgens quitantie 19,11

Betaald voor briefporto etc. 3,35

Betaalad aan G.J. Brands voor schrijfloon van 8 concept reglementen, volgens quitantie
18,21

Betaald aan Blussé etc. voor geplaatste advertentiën, volgens quitantie 14,88

Betaald voor zegels, registratiekosten en verschotten, bestekken, smidswerk en zeilen38,18½
Voor zegels dezer rekening en het dubbel vandien 17,94
Voor zegels voor quitantieén 1,26

57,30½

Betaald aan den notaris Van Wageninge voor onkosten van de op den 13 Maart 1847
gehouden aanbesteding van 3 jaren van den onderhoud van het rijswerk, volgens quitantie

46,92

Betaald voor strijkgeld bij de besteding der zeilen 5,-
Idem voor strijkgeld bij de verhuring van 6 percelen kaden en schoonmaken
gemeenelandswater 7,-

12,-

Betaald aan Arie Goedhart van verteringen bij eene comparitie op 3 Maart 1847 bij ‘t
opnemen der kaden, bij t verhuren der kadens en bij de vergaderingen van het collegie op
21 Aug. 1847, volgens quitantie 48,50

Betaald aan denzelfden voor het schoonhouden van den boog der sluisen het
gemeenelands jagt, volgens quitantie 19,30

Betaald aan Johs. Kuijpers voor wagenvracht, volgens quitantie 9,-

Betaald aan den heer K. Hartog voor door ZijnEd. gedane verschotten voor den
Nederwaard, bij quitantie 49,25

Betaald aan den heer J. Drinkwaard voor door ZijnEd. gedane verschotten als boven, bij
quitantie 13,75

Betaald aan den bode J. Vogel voor verschotten bij buitengewone vergaderingen 7,75

Onkosten bij het doen der rekeningen, het regelen van den omslag alsmede gaderloon
De rendant brengt alhier in uitgaaf de somma van eenhonderd en vijftig gulden voor
onkosten en verteringen welke op deze rekening zullen komen te vallen, conform het
reglement van den Nederwaard, dus 150,-

Betaald aan Arie Goedhart wegens oververteringen in het gemeenlandshuis te Alblasserdam
op de laatsvoorgaande rekening gevallen, bij ordonnatie en quitantie 103,15
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De penningmeester komt als van ouds en volgens reglement drie gulden van iedere honderd
gulden welke ten behoeve van den Nederwaard worden in ontvang gebragt, bedragende
over ƒ 14.709,02½ 441,27

Het eerste hoofdstuk van den uitgaaf bedraagt vierduizend eenhonder drieennegentig
guldens zesenzestig en een halve cents, zegge 4193,66½

2e HOOFDSTUK
Voor onderhoud an molens, sluizen, havens, heulen, kaden, waterschappen, gebouwen,
vaartuigen, rijs- en aardewerken, de belooning der daarbij geempoyeerden voor maallon,
pijl- en bakengelden der poldermolens, voor overtogten, arbeidsloonen etc.

Betaald aan Arie Broere de somma van driehonderd gulden voor het vierde jaar onderhoude
van het timmerwerk aan de molens 1, 2, 3 en 4, verschenen 15 October 1847, dus bij
ordonnantie en quitantie 300,-

Betaald aan den zelfden de somma van tweehonder een en veertig gulden vijfennegentig
cents voor leverantie en arbeidsloon aan voornoemde molens buiten het bestek van
aanneming tot 7 jarig onderhoud, dus bij ordonnantie en quitantie 241,95

Betaald aan Leendert Pijl & Zn. de somma van driehonderd gulden voor het zesde en 7e jaar
onderhoud van het timmerwerk aan de molens 5, 6, 7, 8, verschenen 15 October 1847, dus
bij ordonnantie en quitantie 300,-

Betaald aan den zelfden de somma van eenhonderd zesendertig gulden tachtig cents, voor
leverantie en arbeidsloon aan voornoemde molens buiten het bestek van aanneming tot 7
jarig onderhoud, dus bij odonnantie en quitantie 136,40

Betaald aan A. Faassen de somma van vierenvijftig gulden en eenentwintig cents voor
leverantie van reuzel ten dienste der hooge molens, dus bij ordonnantie en quitantie 54,21

Betaald aan de wed. W. de Jongh de somma van eenhonderd vijfentwintig guldens dertig
cents voor leverantie van raapolie ten dienste als voren, bij ordonnantie en quitantie 125,30

Betaald aan Jan Schouten de somma van dertienhonder zesentwintig gulden eenenvijftig
cents voor leverantie van houtwaren ten dienst als voren, bij ordonnantie en quitantie

1326,51

Betaald aan Arnoldus de Groot en Zonen de somma van vierhonderdzestig gulden voor
levernatie van een grijnen molenroe etc., dus bij ordonnantie en quitantie 460,-

Betaald aan F. Smit de somma van tweehonderdzestig gulden achtenedertig cents voor
leverantie van houtwaren ten dienst van den Nederwaard, dus bij ordonnantie en quitantie

260,30

Betaald aan Jan Pot de somma van achttien gulden vijfentachtig cents voor reparatie van de
schietschouw etc, dus bij ordonnantie en quitantie 18,85

Betaald an Gerrit van Hoogstraten en Zoon de somma van vijfendertig gulden eene cent
voor leverantie van touwwerk, dus bij ordonnantie en quitantie 35,01
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Betaald aan Jan Mes de somma van honderdentachtig gulden voor het vijfde 5e jaar
onderhoud van het ijzerwerk van de molens 1,2, 3 en 4 en aan huizen en sluizen in ‘t
Elshout, verschenen den 30 September 1847, dus bij ordonnantie en quitantie 180,-

Betaald aan den zelfden de somma van negen gulden en twintig cents voor leverantie en
arbeidsloon van voornoemde panden, buiten het bestek van aanneming tot vijfjarig
onderhoud, dus bij ordonnantie en quitantie 9,20

Betaald aan Jasper Stijnis de somma van honderdvijfenzeventig gulden voor het vijfde 5e

jaar onderhoud van het smidswerk aan de molens no. 5, 6, 7 en 8 en aan de huizen en
sluizen te Alblasserdam, verschenen den 30 September 1847, dus bij ordonnanite en
quitantie 175,-

Betaald aan den zelfden de somma van achtentwintig gulden voor levernatie en arbeidsloon
buiten het bestek van aanneming tot vijfjarig onderhoud, dus bij ordonnantie en quitantie 20,-

Betaald aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij de somma van
hondervijfennegentig gulden eenenzeventig cents voor leverantie van gegoten ijzerwerk, dus
bij ordonnanite en quitantie 195,71

Betaald aan L. en C. van Schagen de somma van tweehonderdtwee gulden
zevenenzeventig cents voor het verfwerk ten dienste van de molens, de gemeenlandshuizen
en sluizen, dus bij ordonnantie ene quitantie 202,77

Betaald aan J. Visser de somma van vierhonderd negenenzevenitg gulden voor het vijfde 5e

jaar onderhoud en leverantie van zeilen voor de hooge molens, dus bij ordonnantie en
quitantie 479,-

Betaald aan N.A. Soek de somma van achtenvijftig gulden eenentachtig cents voor
leverantie van kalk en tras, dus bij ordonnantie en quitantie 58,81

Betaald aan A. Singels Azn. de somma van vijfenveertig guldens en acht cents voor
arbeidsloon en leverantie van twee dekstukken, dus bij ordonnantie en quitantie 45,-

Betaald aan Abraham de Haan de somma van tweentwintig gulden en tachtig cents voor
vracht van zand, olie etc., dus bij ordonnanite en quitantie 22,80

Betaald aan W. Roodenburg de somma van drienezestig gulden en eenenvijftig cents voor
leverantie van steen, dus bij ordonnantie en quitantie 63,51

Betaald aan Jan Stam de somma van negentig gulden voor een jaar maalloon op de molen
no. 1, verschenen 1 November 1847 90,-
En voor arbeidsloon 2,25

92,25

Betaald aan Arie de Beeld de somma van negentig gulden voor een jaar maalloon op de
molen no. 2, verschenen als voren 90,-
En voor arbeidsloon 2,25
Dus bij ordonnantie en quitantie 92,25

Betaald aan Jan Hoek de somma van negentig gulden voor een jaar maalloon op de molen
no. 3, verschenen als voren 90,-
En voor arbeidsloon 4,50
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94,50

Betaald aan Cornelis Korporaal de somma van negnetig gulden voor ene jaar maalloon op
de molen no. 4, verschenen als voren 90,-
En voor arbeidsloon 2,25

92,25

Betaald aan Cornelis Hoek de somma van honderd gulden voor een jaar maalloon op de
molen no. 5, verschenen als voren 100,-
En voor arbeidsloon 9,75
Dus bij ordonnantie en quitantie 109,75
Nog voor het wekken der andere molenaars om des nachts in ‘t gemaal te komen 5,-
en voor 4 ton turf 2,-

116,75

Betaald aan Leendert Stam de somma van negentig gulden voor een jaar maalloon op de
molen no. 6, verschenen als voren 90,-
en voor arbeidsloon 1,50
Dus bij ordonnantie en quitantie 91,50

Betaald aan Huig Hoek de somma van negentig guldens voor een jaar maalloon op de
molen no. 7, verschenen als voren 90,-
En voor arbeidsloon 1,50
Dus bij ordonnantie en quitantie 91,50

Betaald aan Teunis Burggraaf de somma van negentig guldens voor een jaar maalloon op
den molen no. 8, verschenen als voren 90,-
En arbeidsloon 1,50
Dus bij ordonnantie en quitantie 91,50

Betaald aan de acht molenaars der voorschreven molens ieder een douceur van tien
guldens, hetwelk hun jaarlijks is toegelegd, indien zij aan hun pligt met malen de voorige
winter wel hebben voldaan, ingevolge resolutie bij het doen der rekening op den 21 April
1786 genomen, dus komt hun over den jare 1847 voor de acht molenaars 80,-

Betaald aan de acht molenaars voornoemd de somma van zestien guldens voor hun op de
visittie laatsleden voor 32 totn turf toegelegd, dus 16,-

Betaald aan P. Schieveen de somma van zeven gulden vijftig cents voor leverantie van een
groote seinlantaarn, volgens quitantie 7,50

Betaald van W. van Asperen de somma van negenenzestig gulden voor het schoonmaken
van het gemeenelandswater in de Graaf en Alblas en zulks bij publicatie besteding in dato
13 Maart 1847 voor den tijd van vijf jaren, zijnde dit jaar het 1e jaar, dus bij quitantie 69,-

Betaald aan de ordinaris schippers van het jagt, Adriaan Erkelens, Johannes Herwig en Arie
Goedhart, de somma van drieenzestig guldens voor het roeijen van het zelve op de
respefctive schouwen, dus bij ordonnantie en quitantie 63,-

Betaal aan de ordinaris schippers van de hoogaerts, Tijs Pijl en Willem van Asperen, de
somma van vijftien guldens voor het roeijen van dezelve als voeren, dus bij ordonnantie en
quitantie 15,-
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Betaald aan Arie Broere de somma van honderdtachtig guldens tweeenvijf tig en een halve
cent voor leverantie en arbeidsloon aan het gemeenlandshuis, de hooge sluizen met de
wachtheul etc. in ‘t Elshout, dus bij ordonnantie en quitantie 180,52½

Betaald aan L. Pijl en Zoon de somma van vierhonderd achtenvijftig guldens vierenvijftig
cent voor levernatie en arbeidsloon aan ‘t huis en de sluis te Alblasserdam, dus bij
ordonnantie en quitantie 458,54

Betaald aan gebroeders ‘t Hoen de somma van tweehonderd gulden voor ‘t eerste jaar
onderhoud van alle de gemeenelands rijs- en aardewerken, volgens publicatie aanbesteding
in dato 13 Maart 1847, dus bij ordonnantie en quitantie 200,-

Betaald aan Jan Cleton de somma van tweeennegentig guldens drieentwintig en een halve
cent voor arbeidsloon en leverantie van verw etc. aan het gemeenlandshuis te
Alblasserdam, dus bij ordonnantie en quitantie 92,23½

Betaald aan F. Lambinon de somma van tweeenveertig gulden vierendertig cents voor
arbeidsloon en leverantie van verw etc. aan het gemeenelantshuis in ‘t Elshout, dus bij
ordonnantie en quitantie 42,34

Betaald aan J. van Altena de somma van zesentwintig gulden voor arbeidsloon en levernatie
van soldeer aan ‘t gemeenelandshuis te Alblasserdam, dus bij ordonnantie en quitantie 26,-

Betaald aan J. van der Velden de somma van vierendertig guldens voor arbeidsloon en
levernatie van lood aan ‘t gemeenlandshuis in t Elshout, dus bij ordonnantie en quitantie 34,-

Betaald aan M. t Hoen de somma van drie guldens voor leverantie en arbeidsloon van riet
etc. aan de schuur bij de sluis te Alblasserdam, volgens quitantie 3,-

Betaald aan de zelfden de somma van acht gulden vijftig cents voor arbeidsloon en
leverantie van riet etc. aan de schuur als voren, dus bij ordonnantie en quitantie 8,50

Betaald aan Nicolaas Vermeulen de somma van tweeentwintig gulden vijfenveertig en een
halve cent voor arbeidsloon en levernant van werk, hout etc. aan het jagtm dus bij
ordonnantie en quitantie22,45½

Betaald aan gebroeders ‘t Hoen de somma van tweeentwintgi guldens voor gedaan
aardewerk aan de sluis te Alblasserdam, dus bij ordonnantie en quitantie 22,-

Betaald aan A. van Haaften de somma van zeventig guldens vijftig cents voor levernatie van
veertien stuks masthoornen heipalen met transport,  dus bij ordonnantie en quitantie 70,30

Betaald aan V. Thierens en Zoon de somma van vierendertig gulden dertig cents voor
leverantie van klaverzaad, volgens quitantie 34,30

Betaald aan Leendert Roodnat de somma van voerhonderd drieenzestig guldens vijftig cents
voor vacatie en verschotten als fabrijk ten dienste van den Nederwaard, dus bij ordonnanite
en quitantie 463,50

Betaald aan Bastiaan Pot de somma van drie en negentig guldens en en tachtig cents, voor
het ordinair opzigt over de molens, voor vertering bij de comparitie en bij het beproeven der
brandspuit en voor leverantie van kaarsen aan de hooge molens etc, dus bij ordonnantie en
quitantie 93,81



-10-

Betaald aan schout en heemraden van Alblas de somma van acht guldens voor dat zijlieden
de veerwegvliet tusschen Alblas en Papendrecht tweemaal des jaars ten hunnen kosten
schouwen, dus voor den jare 1847, bij quitantie 8,-

Betaald aan schout en heemraden van Papendrecht de somma van acht guldens, terzake
en over den jare als voren, dus bij quitantie 8,-

De edele heeren watergraven en waterheemraden hebben met algemeene stemmen aan de
schouten en heemraden der respective dorpen in den omslag contribuerende voor
comaparitiegelden toegelegd, ‘s jaarlijks twee guldens, dus voor tien dorpen 20,-

Nog betaald de penningmeester aan de respective gadermeesters voor teerkosten wanneer
zij den omslag komen voldoen, ieder tachtig cents, dus voor tien gadermeesters 8,-

De penningmeester pleeg te betalen aan de kinderen van Pieter Huijgen de somma van
twaalf guldens tien stuivers voor het maken van omtrent vier roeden dijk annex het Grietje
op Doesburg, breeder te zien in de rekening over 1826 en komt die post aldaar evenals hier
voor memorie

Betaald eene somma van twee en zeventig guldens vijftig cents aan de volgende dorpen als
Alblas en Blokland ieder vijf en twintig guldens, Bleskensgraaf, Brandwijk en Wijngaarden
ieder zeven guldens vijftig cents, waarmede de voornoemde dorpen hebben aangenomen
hare overtogt ten allen tijt te onderhouden en des noots te vernieuwen, dus over den jare
1847 72,30

Nog zijn achtervolgens de resolutien bij het doen der rekeningen van 26 November 1756, 18
November 1763, 2 November 1772 en 9 April 1806 genomen, betaald de somma van
zeventig guldens aan de volgende dorpen Giessens, Alblasserdam, Alblas Noord- en
Zuidzijde, Bleskensgraaf Zuidzijde, Molenaarsgraaf en Brandwijk, eene som van tien
guldens voor bakengeld van hunne peilmolens en het onderhoud van lantaarns met de
leverantie van kaarsen daartoe benoodigd, dus komt alhier over den jare 1847 bij quitant ie

70,-

Betaald aan de dienaars van de watergraven voor hunne advertentie bij absentie van den
bode over den jare 1847, de somma van 12,-

Betaald aan den heer watergraaf voor het apostilleren der rekening en het dubbele vandien
6,-

Betaald aan het Kollegie van de Graaf en Alblas voor onkosten op de repective schouwen
volgens het reglement, over dne jare 1847 42,90

Betaald aan het Kollegie van het Nieuwe Waterschap ter zake en over den jare als voren
50,-

Betaald aan Otto de Kat & Zoon voor aflossing eener promesse van dato 10 April 1847 met
10 maanden intrest a 4 percent, ten bedrage van tweeduizend zes en zestig gulden zeven
en zestig cents, volgens gequiteerde promesse 2066,67

Het tweede hoofdstuk van de uitgaaf bedraagt negen duizend achthonderd zeven en veertig
gulden zes en zestig en een halve cent, zegge 9847,66½
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3e HOOFDSTUK
‘s Rijks en Polderlasten

Betaald aan T. Hagendijk, gadermeester van Nieuw-Lekkerland, voor dijkgeld en omslag
over 1847 wegens 65, 68, 86 bunders a ƒ 2,50 en 20 cents per bunder, bij quitantie 177,57

Betaald aan J. Drinkwaard, gadermeester van Alblasserdam, voor dijkgeld over 1847,
wegens 46, 92 roeden land in Blokweer a ƒ 6,15 per bunder, bij quitantie 2,91

Betaald aan A.F.A. van Hogendorp, ontvanger der directe belastingen te Papendrecht,
wegens contributie van ongebouwde eigendommen over den jare 1847, bij quitantie 68,87

Betaald aan Van Hogendorp voornoemd wegens contributie van deuren, vensters en
haardsteden van het gemeenelandshuis te Alblasserdam over 1847/48, bij quitant ie 13,17½

Betaald aan Niemandsverdriet, ontvanger der directe belastingen te Nieuw-Lekkerland,
wegens contributie van ongebouwde eigendommen over den jare 1847, bij quitantie 65,-

Betaald aan Niemandsverdriet voornoemd, wegens contributie van deuren en vensters en
haardsteden van het gemeenelandshuis in ‘t Elshout over den jare 1847/48, bij quitantie

11,39½

Erfpacht en recognitie
Betaald aan de Heer van Alblasserdam vijf centen voor een jaar erfschijns van de sluis,
haven en stekken aldaar, volgens decisie van goede mannen in dato 15 Januarij 1485, te
zien in de rekening van 1734 en nog vijftig cents voor een jaarlijksche recognitie, beiden
over den jare 1847, bij quitantie 0,55

Verwaarborging voor brand
Betaald aan Arend van Heck, als correspondent van de Onderlinge Brandwaarborg
Maatschappij onder directie van de Jongh & Co. te Amsterdam, wegens verzekering der
gebouwen van den Nederwaard ter waarde van ƒ 31.000,-.
Voor bijdrage in de brandschade over 1846 54,25
Voor administratiekosten over 1847 a 1/20 percent 15,50
Zegel 0,21

69,96

Het derde hoofdstuk van de uitgaaf bedraagt vierhonderd negen gulden drie en veertig
cents, zegge 409,43

De geheele uitgaaf dezer rekening bedraagt veertien duizend vierhonder en vijftig gulden
zes en zeventig centen, zegge 14.450,76

Vereffende de uitgaaf tegen de vorenstaande ontvang op folio 7 bedragende aldaar
vijftienduizend driehonder drie en zestig gulden zeven en zeventig cents, komt meerder
ontvangen dan uitgegeven en blijft mitsdien de rendant aan het gemeeneland schuldig de
somma van negenhonderd dertien gulden en eene cent, zegge 913,01

Aldus gehoord, gerekend en gesloten ten tijde als voor het hoofd dezes en ten oirconde
geteekend,

P. Blusse van Oud-Alblas
Cornelis Smit
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Rijkee van Alblasserdam
Van Hattem
K. Hartog
Tuijl van Zuijlen
F.H. von Lindern
J. Drinkwaard
N.F. v. Steenbergen

REKENINGEN VAN DE NEDERWAARD

Erfgoedcentrum DiEP, archief 150, inv. nr. 999, rekening jaar 1848

REKENING 1848

1e HOOFDSTUK
Batig slot van de vorige rekening 913,01

2e HOOFDSTUK
Landhuren, erfpachten, recognitiën etc. 

ontvangen van reden betaling bedrag

Adriaan Visser een jaar huur van het 1e perceel van de
Kortlandse Kade

34,-

Adrianus Pijl een jaar huur van het 2e perceel van
voornoemde kade

64,-

Frans Lambinon een jaar huur van het 3e perceel van
genoemde kade

75,-

Gerrit Eikelboom een jaar huur van het 4e perceel van de kade 67,-

Jan Hoek een jaar huur van het 5e perceel van de kade 78,-

Jan Hoek een jaar huur van het 6e perceel van de kade 57,-

de landen in de Nieuwe Boezem worden niet
verhuurd

memorie

Bastiaan Pot eerste jaar van vier jaar huur van de visserij
in het Nieuwe Waterschap van de
Blokweerse molen tot de Kortlandse Brug

30,-

Pieter van der Hoogt een jaar erfpacht van een huis en windmolen
op het Zuiderstek

10,-

Pieter van der Hoogt voor het 188e jaar erfcijns van een deel van
het Zuiderstek

9,-

Pieter van der Hoogt voor het 220e jaar erfcijns van een erf op het
Zuiderstek

0,50

Adriaan Erkelens een jaar erfpacht van 13 ellen erf aan de 0,80



-13-

westzijde van het huis te Alblasserdam

de weduwe van H. Jonker voor het 236e jaar erfcijns van het huis
waarin de gemenelands bode in woonde, op
het Noorderstek

0,12½

de weduwe van H. Jonker een jaar pacht van een erf waarop een
schuurtje van de Nederwaard heeft gestaan

1,32½

Simon Bakker een jaarlijkse recognitie van een overpad
over het Noorderstek

0,50

Cornelis Schouten voor het 117e jaar erfpacht van de akkertjes
hooiland in Blokweer, langs de kade van
Bleskensgraaf

1,-

Cornelis Neef een jaar recognitie voor het gebruik vab 46
roeden 92 ellen uitgegraven land in
Blokweer

1,-

Adriaan Pijl voor het 34e jaar recognitie van een erf van
ruim 62½ ellen van zijn huis op het
Noorderstek

1,-

Adriaan Pijl voor het 54e jaar recognitie van een erf als
voren

0,60

Den Hang op het Zuiderstek is annex het
sluismeesterambt dus voor

memorie

de visserijen in de Nieuwe Boezem worden
niet verhuurd, maar komen aan de
molenaars, mits zij de hele boezem
tweemaal per jaar schoonmaken

memorie

Bastiaan Pot voor reparatie aan het gemenelandshuis in
Elshout, voor betaald van:
F. Lambinon, schilder 93,70
J. Schouten, houtwaren 193,21
J. Mes, smid 78,30
Arie Broere, timmerman 220,79
L. van Schagen, metselaar 68,97½

654,97½

de dorpen van de
Nederwaard

bijdrage in de omslag, zie pag. 3 14.394,70

P. Blussé van Zuidland een promesse van 13 juli 1848 2000,-

Totaal van dit hoofdstuk 17.480,-

Totale ontvangsten 18.393,01

2e AFDELING UITGAVEN
1e HOOFDSTUK
Onkosten op het huishoudelijk bestuur en traktementen
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betaald aan reden betaling bedrag

mr. J. Blussé,
ambachtsheer van Oud-
Alblas

een jaar traktement als president
erfwatergraaf van het Nieuwe waterschap

350,-

Cornelis Smit een jaar traktement als erfwatergraaf van het
Nieuwe Waterschap

350,-

Gerard Robertus Oostendijk een jaar traktement als president-heemraad
van de Graaf en Alblas

120,-

Pieter Blussé van Zuidland
en Volgersdijk

een jaar traktement als president-heemraad
van het Nieuwe Waterschap

120,-

Adrianus Slotemaker een jaar traktement als heemraad van de
Graaf en Alblas

120,-

C.A. Rijkee van
Alblasserdam

een jaar traktement als heemraad van de
Graaf en Alblas

120,-

J.A. van Hattem een jaar traktement als heemraad van de
Graaf en Alblas

120,-

K. Hartog een jaar traktement als heemraad van de
Graaf en Alblas

120,-

mr. A. Blussé een jaar traktement als heemraad van het
Nieuwe waterschap

120,-

N. Prins een jaar traktement als heemraad van het
Nieuwe Waterschap

120,-

jonkheer W. Gevaerts van
Nuland

een jaar traktement als heemraad van het
Nieuwe Waterschap

120,-

Baron van Tuijl van
Serooskerken tot Zuijlen

een jaar traktement als heemraad van het
Nieuwe waterschap

120,-

F.H. von Lindern een jaar traktement als heemraad van het
Nieuwe Waterschap

120,-

J.P.B. Onderwater een jaar traktement als heemraad van het
Nieuwe Waterschap

120,-

N.F. van Steenbergen een jaar traktement als hoogwaarsman
wegens Alblasserdam

120,-

J. Drinkwaard een jaar traktement als hoogwaarsman
wegens Sliedrecht

120,-

secretaris van de
Nederwaard

een jaar traktement volgens het nieuwe
reglement

400,-

Jacob Vogel, bode van de
Nederwaard

een jaar traktement als bode 250,-

Bastiaan Pot, sluismeester een jaar traktement in plaats van het 150,-
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in het Elshout vruchtgebruik van de Blokweerse kade dat
hij voorheen genoot

2. Administratiekosten, schrijfbehoeften

betaald aan reden betaling bedrag

Blussé en Van Braam inbinding van de rekening en geleverd
drukwerk

74,60

voor zegels, registratiekosten en bestekken
voor het zinkstuk voor het Huis te
Alblasserdam

70,71½

voor strijkgeld bij de besteding van het
zinkstuk

21,-

Arie Goedhart verteringen bij het verhuren van de kaden en
bij de besteding van de werken bij de sluit
etc.

50,80

Arie Goedhart voor het schoonhouden van de boog van de
sluis en het gemenelands jacht

16,46

K. Hartog voor voorschotten 53,90

N.F. van Steenbergen voorschotten 4,90

J. Vogel, bode voorschotten 6,90

de rendant onkosten bij het doen van de rekening 150,-

Arie Goedhart voor verteringen in het gemenelandshuis bij
het doen van de rekening

93,35

penningmeester 3% van de totale ontvangst 444,75

Totaal 4170,72½

2e HOOFDSTUK
Onderhoud van molens etc.

betaald aan reden betaling bedrag

Arie Broere voor het 7e jaar onderhoud van timmerwerk
aan molens 1, 2, 3 en 4

300,-

Arie Broere leverantie en arbeidsloon 227,89

Johannes Pijl & Zoon voor het 7e jaar onderhoud van timmerwerk
aan de molens 5, 6, 7 en 8

300,-

Johannes Pijl & Zoon leverantie en arbeidsloon 278, 36

O.O. Faasen Azn. voor leverantie van reuzel voor de hoge
molens

80,21
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de weduwe van W. de
Jongh

leverantie van raapolie 120,-

P. Gips Czn. leverantie van twee molenroeden 1060,-

F. Smit voor leverantie van houtwaren 1176,89

Jan Pot voor reparatie van de schutschouw en de
beer

12,20

Gerrit van Hoogstraten &
Zoon

leverantie van touwwerk 28,21

Jan Mes voor het zesde eerste jaar onderhoud van
het ijzerwerk aan de molens 1 t/m 4

180,-

Jan Mes leverantie en arbeidsloon 44,50

Jasper Stijnis voor het zesde eerste jaar onderhoud van
het smidswerk aan de molens 5 t/m 8

175,-

Nederlandsche Stoomboot
maatschappij

voor een gegoten ijzeren molenas 693,26

Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij

levernatie van twee gegoten ijzeren nokken,
2e keerplaten en 2 metalen kussens

185,80

L. en C. van Schagen voor metselwerk aan de molens, het
gemenelandshuis en de sluizen

262,06½

H. van Andel voor het 1e jaar onderhoud en leverantie van
zeil voor de hoge molens

467,40

F.J. Pen & Co. leverantie van metaal 79.94

A. de Koning & Zoon leverantie van kalk 17,70

Penn & Bauduin leverantie van tras 7,50

A. de Haan vracht van zand etc. 13,70

schipper W. Leeuwenstijn vracht van rijzen, molenas 10,21

W. Roodenburg leverantie van steen 23,05

J. Vroege leverantie van steen 22,13

Jan Stam een jaar maalloon op molen 1, met
arbeidsloon

91,50

Arie de Beeld een jaar maalloon op molen 2, met
arbeidsloon

92,25

Jan Hoek een jaar maalloon op molen 3, met
arbeidsloon

135,-

Cornelis Corporaal een jaar maalloon op molen 4, met
arbeidsloon

91,50
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Cornelis Hoek een jaar maalloon op molen 5, met
arbeidsloon

123,87½

Jan Groenendijk een jaar maalloon op molen 6, met
arbeidsloon

91,50

Huig Hoek een jaar maalloon op molen 7, met
arbeidsloon

92,25

Teunis Burggraaf een jaar maalloon op molen 8, met
arbeidsloon

91,50

de acht molenaars de jaarlijkse douceur van elk ƒ 10,- 80,-

de acht molenaars hun toegelegd voor 32 ton turf 16,-

de schippers van het jacht:
Adriaan Erkelens, Arie
Goedhart, Bastiaan Kloot

het roeien van het jacht bij de schouwen 63,-

de schippers van de
hoogaars: Willem van
Asperen en Dirk Hollander

voor het roeien tijdens de schouwen 15,-

Arie Broere levernatie en arbeidsloon aan het
gemenelandshuis, de hoge sluizen met de
wachtheul in het Elshout

78,74½

Johannes Pijl & Zoon levernatie en arbeidsloon te Alblasserdam 134,75

gebr. ‘t Hoen voor het tweede jaar onderhoud van alle rijs-
een aardewerken volgens aanbesteding van
13.3.1847

200,-

gebr. ‘t Hoen voor buitengewoon rijswerk aan de berm in
het Elshout

39,40

Jan Cleton arbeidsloon n leverantie van verf voor het
gemenelandshuis te Alblasserdam

28,13

F. Lambinon arbeidsloon en leverantie van verf voor het
gemenelandshuis in het Elshout

321,28½

Jan Schouten leverantie van houtwaren voor het
gemelandshuis in het Elshout

193,21

J. Mes leverantie van ijzerwerk voor het
gemenelandshuis in het Elshout

78,30

Arie Broere leverantie en arbeidsloon aan het
gemenelandshuis in het Elshout

220,79

Bastiaan Pot voor reparatie aan het gemenelandshuis 225,-

N. Vermeulen arbeidsloon en leverantie van hout voor het
jacht

27,17

Kornelis Kalis stellen en verhogen van een deel van de 460,-
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Hoge Boezem (aanbesteding 27.6.1848)

M. van Spanje het zinken van een rijzen zinkstuk voor de
sluis van Alblasserdam (aanbesteding
27.5.1848), plus buitenwerk

1610,-

C. Versteeg geleverd zand voor een stootbed voor de
sluis van Alblasserdam

29,25

G. Loek vacatie en verschotten als opzichter van het
zinken van het rijzen zinkstuk

84,-

Leendert Roos vacatie en verschotten als fabrijk 439,75

Bastiaan Pot opzicht over de molens, voor verteringen bij
het beproeven van de brandspuiten en
leverantie van kaarsen

104,85

schout en heemraden van
Alblasserdam

schonen van de veerwegvliet tussen
Alblasserdam en Papendrecht

8,-

schout en heemraden van
Papendrecht

idem 8,-

schouten en heemraden
van de diverse dorpen

voor comparitiegelden twee gld per dorp 20,-

de diverse gadermeesters teerkosten bij doen van de omslag 8,-

de kinderen van Pieter
Huijgens

voor het maken van ca. 4 roeden dijk annex
het Grietje op Doesburg

memorie

Alblas, Blokland (elk ƒ 25,-),
Bleskensgraaf, Brandwijk
en Wijngaarden(elk ƒ 7,50)

omdat deze dorpen twee overtochten altijd
moeten onderhouden

72,50

Giessen, Alblasserdam,
Alblas (noord- en Zuidzijde),
Bleskensgraaf (Zuidzijde),
Molenaarsgraaf en
Brandwijk

voor bakengeld van hun peilmolens en het
onderhoud van lantaarns en levernatie van
kaarsen

70,-

de dienaars van de
watergraven

assistentie bij absentie van de bode 12,-

de watergraaf voor het apostilleren van de rekening in de
kopie ervan

6,-

college van de Graaf en
Alblas

onkosten van de diverse schouwen 42,90

college van het Nieuwe
Waterschap

idem 50,-

P. Blussé aflossing van een promesse van 13.7.1848
met 6 maanden rente

2050,-



-19-

TOTAAL 13.448,32

3e HOOFDSTUK
‘s Rijks- en polderlasten

betaald aan reden betaling bedrag

T. Hagendijk, gaarmeester
Nieuw-Lekkerland

dijkgeld 1848, wegens 65, 68, 86 bunder a ƒ
2,20

144,73

J. Drinkwaard, gaarmeester
van Alblasserdam

dijkgeld 1848, wegens 56, 50 roeden land in
Blokweer a ƒ 5,90

2,88

A.F.A. van Hogendorp,
ontvanger directe
belastingen te Papendrecht

contributie van ongebouwde eigendommen 68,39

idem contributie van deuren, vensters en
haardsteden van het gemenelandshuis te
Alblasserdam

13,08

Niemantsverdriet, ontvanger
directe belastingen te
Nieuw-Lekkerland

contributie van ongebouwde eigendommen 64,71

idem contributie van deuren, vensters en
haardsteden van het gemenelandshuis in het
Elshout

11,31

ERFPACHT EN
RECOGNITIE

de heer van Alblasserdam een jaar erfcijns van de sluishaven en
stekken volgens besluit van 15.1.1485 (te
zien in de rekening van 1734)

0,55

VERWAARBORGING
VOOR BRAND

Arend van Heck, agent van
de Onderlinge Brandwaar-
borg Maatschappij

verzekering gebouwen van de Nederwaard
voor ƒ 31.000,-

59,11

TOTAAL 364,76

TOTALE UITGAVEN 51.983,80

SALDO 409,20
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REKENING 1849

REKENINGEN VAN DE NEDERWAARD

1e HOOFDSTUK
Batig slot van de vorige rekening 409,20

2e HOOFDSTUK
Landhuren, erfpachten, recognitien etc.

ontvangen van reden betaling bedrag

Adriaan Vogelzang een jaar huur van het 1e perceel van de
Kortlandsche kade

41,-

Pieter van der Zouwen een jaar huur van 2e perceel van de kade 85,-

Adrianus Pijl een jaar huur van het 3e perceel van de kade 106,-

Gerrit Eikelboom een jaar huur 4e perceel van de kade 105,-

Frans Lambinon een jaar huur 5e perceel van de kade 99,-

Adrianus Vogelzang een jaar huur 6e perceel van de kade 55,-

de landen van de Nieuwe Boezem worden
niet verhuurd

memorie

Bastiaan Pot het tweede jaar huur van de visserij in het
Nieuwe Waterschap, tussen Blokweerse
molen en Kortlandse brug

30,-

Pieter van der Hoogt een jaar erfpacht van een huis en windmolen
op het Zuiderstek

10,-

Pieter van der Hoogt het 189e jaar erfpacht van deen deel van het
Zuiderstek

9,-

Pieter van der Hoogt het 221e jaar erfcijns van een erf op het
Zuiderstek

0,50

Adriaan Erkelens een jaar erfpacht van 13 ellen erf aan de
westzijde van het Huis te Alblasserdam

0,80

de wed. H. Jonkers het 237e jaar erfcijns van het huis waarin de
gemenelands-bode woont, op het
Noorderstek

1,32½

Simon Bakker een jaarlijkse recognitie van een voerpad
over het Noorderstek

0,50

Cornelis Schouten het 118e jaar erfpacht van de akkertjes
hooiland in Blokweer

1,-

Cornelis Neef een jaar recognitie voor het gebruik van 46
roeden 92 ellen uitgegraven land in
Blokweer

1,-
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Adriaan Pijl voor het 55e jaar recognitie van een erf, ruim
62½ ellen, aan zijn huis op het Noorderstek

0,60

Adriaan Pijl 55e jaar recognitie van een erf op het
Noorderstek

0,60

de Hang op het Zuiderstek is annex het
sluismeestersambt

memorie

de visserijen in de Nieuwe Boezem worden
niet verhuurd, maar aan de molenaars
gelaten, mits zij de vlieten van de hele
boezem tweemaal per jaar schoonmaken

memorie

de respectieve dorpen van
de Nederwaard:

wat de onderstaande dorpen moeten
bijdragen in de omslag, ƒ 1,50 per bunder

Giessen ... voor B 1301 79 54 ƒ1952,69

Sliedrecht 1129 54 54 1724,31

Alblasserdam 565 85 52 848,78

Alblas 1193 64 48 1790,47

Bleskensgrave 1014 41 84 1521,61½

Hofwegen 188 61 84 282,93

Molenaarsgraaf 720 22 20 1080,33½

Brandwijk en Gijbeland 1073 52 96 1610,29½

Blokland 330 31 68 495,47½

Wijngaarden 597 52 62 894,29

Langebroek 98 48 64 135,13

B 8225 54 52 ƒ12338,32

TOTAAL 12.884,64½

TOTALE ONTVANGST 13293,85

2e AFDELING: UITGAVEN

1E HOOFDSTUKOnkosten op het huishoudelijk bestuur en traktementen

betaald aan reden betaling bedrag

Cornelis Smit traktement als president-erfwatergraaf van
het Nieuwe Waterschap

350,-

mr. P. Blussé traktement als erfwatergraaf van het
Nieuwe waterschap

350,-
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de erven van wijlen G.R.
Castendijk

7 maanden traktement als president-
heemraad van de Graaf en Alblas

70,-

Adrianus Slotemaker een jaar traktement als president-heemraad
van de Graaf en Alblas

120,-

P. Blussé van Zuidland een jaar traktement als president-heemraad
van het Nieuwe Waterschap

120,-

C.A. Rijkee van
Alblasserdam

een jaar traktement als heemraad van de
Graaf en Alblas

120,-

J.A. van Hattem een jaar traktement als heemraad van de
Graaf en Alblas

120,-

K. Hartog een jaar traktement als heemraad van de
Graaf en Alblas

120,-

mr. A. Blussé een jaar traktement als heemraad van het
Nieuwe Waterschap

120,-

N. Prins een jaar traktement als heemraad van het
Nieuwe Waterschap

120,-

jonkheer W. Gevaerts van
Nuland

een jaar traktement als heemraad van het
Nieuwe waterschap

120,-

baron van Tuijl van
Serooskerken tot Zuijlen

een jaar traktement als heemraad van het
Nieuwe Waterschap

120,-

F.H. von Lindern een jaar traktement als heemraad van het
Nieuwe Waterschap

120,-

J.P.B. Onderwater een jaar traktement als heemraad van het
Nieuwe Waterschap

120,-

J. Drinkwaard een jaar traktement als hoogwaarsman
wegens Sliedrecht

120,-

N.F. van Steenbergen een jaar traktement als hoogwaarsman
wegens Alblasserdam

120,-

secretaris v.d. Nederwaard een jaar traktement 400,-

Jacob Vogel, bode v.d.
Nederwaard

een jaar traktement 250,-

Bastiaan Pot, sluismeester
in het Elshout

een jaar traktement, in plaats van het
vruchtgebruik van de Blokwwerse Kade

150,-

administratiekosten

Blussé van Braam voor inbinden der rekeningen 9,50

briefpapier 4.20½

zegels voor deze rekening 19,20
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strijkgelden bij de verhuur v.d. kaden 6,-

Arie Goedhart verteringen bij het keuren van de kaden 18,05

Arie Goedhart schoonhouden van de boog van de sluis en
het gemenelandsjacht

16,80

K. Hartog verschotten voor de Nederwaard 17,70

de bode J. Vogel verschotten voor de Nederwaard 17,01

onkosten bij het doen van
de rekening, plus gaarloon

onkosten en verteringen bij doen van de
rekening

150,-

Arie Goedhart verteringen in het gemenelandshuis te
Alblasserdam

85,95

de penningmeester 3% van de ontvangst van de vorige
rekening

386,54

TOTAAL 3860,95½

2e HOOFDSTUK
Onderhoud aan de molens, sluzien, havens, heulen, kaden, waterschappen, gebouwen,
vaartuigem rijs- en aardwerken, maalloon, peil- en bakengeld etc.

betaald aan reden betaling bedrag

Arie Broere 1e jaar onderhoud timmerwerk molens 1, 2,
3, 4

300,-

Arie Broere leverantie en arbeidsloon van deze molens 86,97

Johannes Pijl & Zn. 8e eerste jaar onderhoud timmerwerk aan
molens 5, 6, 7, 8

300,-

Johannes Pijl & Zn. leverantie en arbeidsloon van deze molens 77,02½

O.O. Faasen Azn. leverantie van reuzel voor de hoge molens 82,87½

de wed. W. de Jongh leverantie van raapolie 85,40

de wed. W. de Jongh leverantie als voren 41,-

Jan Schouten leverantie van hout voor de molens en een
paar sluisdeuren

993,-

F. Smit leverantie van twee molenroeden 875,-

Jan Pot reparatie aan de beer en de schutschouw 14,37
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Jan Mes het 6e 2e jaar onderhoud van het ijzerwerk
aan de molens 1, 2, 3, 4 en aan de huizen
en sluizen in het Elshout

180,-

Jan Mes leverantie en arbeidsloon 35,10

Jasper Stijnis 6e tweede jaar onderhoud van het ijzerwerk
aan de molens 5, 6, 7, 8 en aan de huizen
en sluizen te Alblasserdam

175,-

Jasper Stijnis leverantie en arbeidsloon 11,60

Nederl. Stoomboot
Maatschappij

gegoten ijzerwerk 443,47

L. en C. van Schagen metselwerk voor de molens, het
gemenelandshuis en de sluizen

226,56

H. van Andel 1e tweede jaar onderhoud en leverantie van
zeilen voor de hoge molens

467,40

Penn Bauduin geleverde tras 10,50

De Koning & Zoon geleverde kalk 15,-

J. Vroege leverantie van steen 51,69

schipper A. de Haan vracht van zand, kalk en steen 12,70

Jan Stam een jaar maalloon en arbeidsloon, molen 1 91,50

Arie de Beeld een jaar maalloon en arbeidsloon, molen 2 90,75

Jan Hoek een jaar maalloon en arbeidsloon, molen 3 93,-

Cornelis Corporaal een jaar maalloon en arbeidsloon, molen 4 90,75

Cornelis Hoek een jaar maalloon en arbeidsloon, molen 5 115,75

Cornelis Hoek voor het wekken van de andere molenaars
als men ‘s nachts moest malen

7,-

Jan Groenendijk een jaar maalloon en arbeidsloon, molen 6 113,25

Huig Hoek een jaar maalloon en arbeidsloon, molen 7 90,75

W. van Asperen schoonmaken van het gemenlandswater in
de Graaf en Alblas

69,-

de schippers van het jacht,
Adriaan Erkelens, Bastiaan
Kloot en Arie Goedhart

voor het roeien bij de diverse schouwen 63,-

de schippers van de
hoogaars, Willem van
Asperen en Dirk Hollander

voor het roeren van de hoogaars bij de
schouwen

15,-
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Arie Broere leverantie en arbeidsloon aan het
gemenelandshuis, de hoge sluizen met de
wachtheul in Elshout

139,96

Johannes Pijl & Zoon leverantie en arbeidsloon aan de sluis en
het gemenelandshuis te Alblasserdam

102,51½

Kornelis ‘t Hoen het derde jaar onderhoud aan alle
gemenlands rijs- en aardewerken

200,-

Kornelis ‘t Hoen aanbrengen van buitenkleigrond aan de
Hoge Boezemkade

178,-

Kornelis ‘t Hoen voor aangebrachte en verwerkte kleigrond 18,-

H. Kamsteeg het verhogen van de dijk nabij de sluis te
Alblasserdam

24,24½

L. en C. van Schagen straatwerk 89,72½

M. ‘t Hoen reparatie aan het dak van de schuur te
Alblasserdam

3,50

F. Lambinon arbeidsloon en verfwaren voor het
gemenelandshuis en de molens

259,56

Jan Cleton arbeidsloon en verfwaren 12,45

J. Drinkwaard een ijzeren schoorsteen voor het
gemenelandshuis te Alblasserdam

7,50

N. Vermeulen arbeidsloon en leverantie van hout aan het
jacht

23,92

Leendert Roodnat vacatie en verschotten als fabrijk 400,-

Bastiaan Pot het opzicht over de molens, verteringen bij
de comparitie en bij het beproeven van de
brandspuit, en levernatie van kaarsen aan
de hoge molens

114,75

schout en heemraden van
Alblas

voor het schoonhouden van de veerwegvliet 8,-

schout en heemraden van
Papendrecht

voor het schoonhouden van de veerwegvliet 8,-

de diverse dorpen die
bijdragen aan de omslag

2 gulden per dorp 20,-

de diverse gaarmeesters voor teerkosten bij de omslag 8,-

de kinderen van Pieter
Huijgens

voor het maken van ca. 4 roeden dijk,
annex het Grietje op het Doesburg

memorie
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Alblas, Blokland (elk ƒ 25,-)
en Bleskensgraaf,
Brandwijk en Wijngaarden
(elk ƒ 7,50)

waarvoor deze dorpen hebben
aangenomen hun overtochten te
onderhouden

72,50

Giessen, Alblasserdam,
Alblas (noord- en Zuidzijde),
Bleskensgraaf (zuidzijde),
Molenaarsgraaf en
Brandwijk

voor bakengeld van hun peilmolens en het
onderhoud van de lantaarns, met levernatie
van kaarsen

70,-

de president-heemraad van
de Graaf en Alblas

voor het apostilleren der rekening 6,-

college van de Graaf en
Alblas

onkosten bij de div. schouwen 35,75

college van het Nieuwe
Waterschap

idem 50,-

TOTAAL 7365,05½

3e HOOFDSTUK
‘s Rijks- en Polderlasten

betaald aan reden betaling bedrag

T. Hagendijk, gaarmeester
Nieuw-Lekkerland

dijkgeld en omslag 1849, wegens 65,68,86
bunders a 2,75

193,99

J. Drinkwaard dijkgeld en omslag 1849 wegens 46,50
roeden in Blokweer a 6,85 per bunder

3,23½

mr. A.F.A. van Hogendorp,
ontvanger der directe
belastingen te Papendrecht

contributie van ongebouwde eigendommen 68,38

mr. A.F.A. van Hogendorp contributie van deuren, vensters en
haardsteden van het gemenelandshuis te
Alblasserdam

13,08

Niemantsverdriet, ontvanger
der directe belastingen te
Nieuw-Lekkerland

contributie van ongebouwde eigendommen 64,71

aan dezelfde contributie deuren, vensters en haardsteden
van het gemenelandshuis in Elshout

11,31

Erfpacht en recognitie

de heer van Alblasserdam een jaar erfpacht van de sluis, haven en
stekken, volgens besluit van 15.1.1485

0,55

Brandverzekering

Onderlinge Brandwaarborg
Maatschappij

brandverzekering, verzekerde waarde
31.000,-

59,11
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TOTAAL 414,36½

TOTALE UITGAAF 11.640,35½

SALDO 1653,49½
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REKENING 1850

REKENINGEN VAN DE NEDERWAARD

1e HOOFDSTUK
Batig slot van de vorige rekening 1653,49½

2e HOOFDSTUK
Landhuren, visserijen, erfpachten, recognitien etc.

ontvangen van reden ontvangst bedrag

Arie Boon een jaar huur van het tweede perceel van
de Kortlandsche Kade

45,-

Bastiaan Vogelesang een jaar huur van het tweede perceel van
de Kortlandsche Kade

90,-

Pieter van der Zouwen een jaar huur van het derde perceel van de
Kortlandsche Kade

125,-

Pieter van der Zouwen een jaar huur van het vierde perceel van de
Kortlandsche Kade

122,-

Gerrit Maat een jaar huur van het vijfde perceel van de
Kortlandsche Kade

110,-

Frans Lambinon een jaar huur van het zesde perceel van de
Kortlandsche Kade

54,-

de landen in de Nieuwe Boezem worden
niet verhuurd, daarom

memorie

de erven Bastiaan Pot het derde jaar huur van de visserijen in het
Nieuwe Waterschap, van de Blokweerse
Molen tot de Kortlandse Brug

30,-

Pieter van der Hoogt een jaar erfpacht van een huis en
windmolen op het Zuiderstek

10,-

Pieter van der Hoogt het 190e jaar erfcijns van een deel van het
Zuiderstek

9,-

Pieter van der Hoogt het 222e jaar erfcijns van een erf op het
Zuiderstek

0,50

de wed. H. Jonker het 238e jaar erfcijns van het huis waarin de
gemenlandsbode woont, op het
Noorderstek

0,12½

Adriaan Erkelens een jaar erfpacht van ruim 13 ellen erf aan
de westzijde van het Huis te Alblasserdam

0,80

Simon Backer jaarlijkse recognitie van een overpad over
het Noorderstek

0,50
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Cornelis Schouten het 119e jaar erfpacht van de akkertjes
hooiland in Blokweer langs de kade van
Bleskensgraaf

1,-

Cornelis Neef een jaar recognitie voor het gebruik van 46
roeden 92 ellen uitgegraven land in
Blokweer

1,-

Adriaan Pijl het 56e jaar recognitie van een erf ruim 62½
ellen aan zijn huis op het Noorderstek

0,60

Adriaan Pijl het 56e jaar recognitie van een erf 0,60

de Hang op het Zuiderstek is annex het
sluismeestersambt

memorie

de visserijen in de Nieuwe Boezem worden
niet verhuurd, maar aan de molenaars
gelaten, mits zij de vlieten van de hele
boezem tweemaal per jaar schoonmaken

memorie

de diverse dorpen hetgeen zij bijdragen volgens de omslag

Giessen ... voor B 1301 79 54 ƒ1952,69

Sliedrecht 1129 54 54 1724,31

Alblasserdam 565 85 52 848,78

Alblas 1193 64 48 1790,47

Bleskensgrave 1014 41 84 1521,61½

Hofwegen 188 61 84 282,93

Molenaarsgraaf 720 22 20 1080,33½

Brandwijk en Gijbeland 1073 52 96 1610,29½

Blokland 330 31 68 495,47½

Wijngaarden 597 52 62 894,29

Langebroek 98 48 64 135,13

TOTAAL 8223 54 52 12.338,32

notaris Van Wageninge de netto opbrengst van de
openbare verkoop van een partij
onbruikbaar hout op 26.10.1850

108,-

TOTALE ONTVANGST van
deze rekening

13.047,64½

2e AFDELING: UITGAVEN

1E HOOFDSTUKOnkosten op het huishoudelijk bestuur en traktementen
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betaald aan reden betaling bedrag

mr. P. Blussé een jaar traktement als president
erfwatergraaf van het Nieuwe
Waterschap

350,-

Cornelis Smit een jaar traktement als
erfwatergraaf van het Nieuwe
Waterschap

350,-

Adrianus Slotemaker een jaar traktement als president
heemraad van de Graaf en Alblas

120,-

P. Blussé van Zuidland een jaar traktement als president
heemraad van het Nieuwe
Waterschap

120,-

C.A. Rijkee een jaar traktement als als
heemraad van de Graaf en Alblas

120,-

J.A. van Hattem een jaar traktement als heemraad
van de Graaf en Alblas

120,-

K. Hartog een jaar traktement als heemraad
van de Graaf en Alblas

120,-

mr. A. Blussé een jaar traktement als heemraad
van het Nieuwe Waterschap

120,-

N. Prins een jaar traktement als heemraad
van het Nieuwe Waterschap

120,-

jhr. W. Gevaerts van
Nuland

een jaar traktement als heemraad
van det Nieuwe Waterschap

120,-

baron Van Tuyl van
Serooskerke tot Zuylen 

een jaar traktement als heemraad
van het Nieuwe Waterschap

120,-

F.H. von Lindern een jaar traktement als heemraad
van het Nieuwe Waterschap

120,-

J.P.B. Onderwater een jaar traktement als heemraad
van het Nieuwe waterschap

120,-

N.F. van Steenbergen een jaar traktement als
hoogwaarsman wegens
Alblasserdam

120,-

J. Drinkwaard een jaar traktement als
hoogwaarsman wegens Blokland

120,-

de secretaris van de
Nederwaard

een jaar traktement 400,-

Jacob Vogel, bode van de
Nederwaard

een jaar traktement 250,-
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de erven Bastiaan Pot,
sluismeester in Elshout

een jaar traktement, hem
toegekend bij resolutie van
13.4.1824 in plaats van
vruchtgebruik van de Blokweerse
Kade

150,-

2e AFDELING: UITGAVEN

2e HOOFDSTUK Schrijfbehoeften

betaald aan reden betaling bedrag

Blussé en Van Braam drukken van 125 reglementen en
inbinden

41,10

Blussé & Co. geplaatste advertenties on
Dordtse en Gorkumse kranten en
briefport

16,70

zegels voor deze rekening 19,41

strijkgelden bij de verhuring van
de kaden voor drie jaren in zes
percelen

15,-

A. Goedhart verteringen bij de verhuur van de
kaden

51,65

A. Goedhart schoonhouden van de boog van
de sluis en het jacht

23,74

J. van Peeren kamerverhuur en vertering bij een
vergadering van het Hof van
Holland

10,-

K. Hartog voorschotten voor de Nederwaard 8,-

K. Hartog voorschotten 6,-

N.F. van Steenbergen voorschotten 4,20

baron Van Tuyl van
Serooskerken tot Zuylen

vacatie jacht 2,50

bode J. Vogel voorschotten 11,31

kosten en verteringen ten laste
van de rekening

150,-

A. Goedhart verteringen in het gemenelands-
huis te Alblasserdam op de vorige
rekening

100,95

penningmeester 3% van de ontvangsten 391,43

TOTAAL 1e Hoofdstuk van de ontvangsten 3911,99
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2e AFDELING: UITGAVEN

2e HOOFDSTUK 
Onderhoud aan molens, sluizen, havens, heulen, kaden, waterschappen, gebouwen,
vaartuigen, rijs- en aardewerken, lonen, maalloon, pijl- en bakengelden der poldermolens

betaald aan reden betaling bedrag

Arie Broere het 8e 2e jaar onderhoud van het
timmerwerk aan de molens 1 t/m 4

300,-

Arie Broere extra leverantie en arbeidsloon
aan de molens 1 t/m 4

337,28

Johannes Pijl het 8e 2e jaar onderhoud van het
timmerwerk aan de molens 5 t/m 8

300,-

Johannes Pijl extra leverantie en arbeidsloon
aan genoemde molens

279,12½

O.O. Faasen Azn. geleverde reuzel voor de hoge
molens

124,30

A. Bemolt geleverde raapolie 135,41

A. Bemolt leverantie raapolie 37,71

Van Dorsser & Co. geleverde houtwaren 1115,82

P. Gips Czn. een geleverde molenroede 530,-

wed. M. Boogaerdt geleverde molenroede 425,-

Jan Mes 6e 3e jaar onderhoud van het
ijzerwerk van molens 1 t/m 4

180,-

Jan Mes extra leverantie en arbeidsloon 39,60

Jasper Stijnis 6e 3e jaar onderhoud van het
ijzerwerk van molens 5 t/m 8

175,-

Jasper Stijnis extra leverantie en arbeidsloon 62,70

Ned.
Stoombootmaatswchappij

leverantie van twee ijzeren
molenassen en ander ijzerwerk

1106,79

H. van Andel 1e 3e jaar onderhoud der zeilen
van de hoge molens

467,40

Gerrit van Hoogstraten &
Zn.

geleverd touwwerk 42,71

C. van Schagen metselwerk 299,72

Penn & Bauduin geleverde tras 1,50

A. de Koning & Zn. geleverde tras en kalk 98,-
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J. Vroege geleverde steen 502,28

schipper A. de Haan vracht van kalk, tras en zand 23,10

Jan Stam een jaar maalloon op molen 1,
plus arbeidsloon

92,25

Arie de Beeld een jaar maalloon op molen 2,
plus arbeidsloon

92,25

Jan Hoek een jaar maalloon op molen 3,
plus arbeidsloon

94,50

Cornelis Corporaal een jaar maalloon op molen 4,
plus arbeidsloon

92,25

Cornelis Hoek een jaar maalloon op molen 5,
plus arbeidsloon

122,50

Cornelis Hoek voor het wekken van de andere
molenaars

7,-

Jan Groenendijk een jaar maalloon op molen 6,
plus arbeidsloon

135,-

Huig Hoek een jaar maalloon op molen 7,
plus arbeidsloon

92,25

Teunis Burggraaf een jaar maalloon op molen 8,
plus arbeidsloon

93,75

de acht molenaars een douceur van ƒ 10,- elk, als zij
aan hun maalplicht in de vorige
winter hebben voldaan (besluit van
21.4.1786)

80,-

de molenaars voor 32 tonnen turf 16,-

W. van Asperen schoonmaken van het
gemenelandswater van de Graaf
en Alblas

69,-

de schippers van het jacht:
Bastiaan Kloot, Arie
Goedhart en wijlen A.
Erkelens

roeien van het jacht bij de diverse
schouwen

63,-

de schippers van de
hoogaars: Willem van
Asperen, Dirk Hollander

roeien van de hoogaars bij de
schouwen

15,-

Arie Broere leverantie en arbeidsloon aan het
gemenelandshuis, de hoge sluizen
met de wachtheul in Elshout

134,87
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Johannes Pijl levernatie en arbeidsloon aan de
sluis en het gemenelandshuis te
Alblasserdam

264,66

Cornelis ‘t Hoen 4e jaar onderhoud van alle
gemenlands rijs- en aardewerken

200,-

Cornelis ‘ t Hoen aanbrengen van kleigrond aan de
hoge en lage boezemkaden

183,16

Philip Veth aanvoer en verwerken van zand
en het maken van taluds

45,-

Joost Herwig reparatie van de schuur in Elshout 51,60

M. ‘t Hoen reparatie dak van de schuur te
Alblasserdam

6,-

F. Lambinon arbeidsloon en verfwaren aan de
molens

14,55

Jan Cleton arbeidsloon en geleverde
verfwaren

30,-

N. Vermeulen reparatie van het jacht 28,60

Cornelis Kalis halen van de ijzeren assen in
Feijenoord

30,75

de wed. Leendert Roodnat vanwege vacatiën, reiskosten en
voorschotten van wijlen haar man,
als fabrijk van de Nederwaard

300,-

de erven Bastiaan Pot het opzicht over de molens,
leverantie van riet voor de schuur
en kaarsen voor de hoge molens,
verteringen en testen van de
brandspuit

110,51

schout en heemraden van
Oud-Alblas

voor het schouwen van de
veerwegsvliet tussen Alblas en
Papendrecht

8,-

schout en heemraden van
Papendrecht

voor het schouwen van de
veerwegsvliet tussen Alblas en
Papendrecht

8,-

schouten en heemraden
van de dorpen

comparitiegelden 20,-

de gaarmeesters teerkosten als zij de omslag
komen voldoen

8,-

de kinderen van Pieter
Huijgens

voor het maken 4 roeden dijk
annex het Grietje op Doesburg

memorie
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Alblas, Blokland (ieder ƒ
25,-); Bleskensgraaf,
Brandwijk, Wijngaarden
(ieder ƒ 7,50)

voor het onderhouden van hun
overtochten

72,50

Giessen, Alblasserdam,
Alblas, Noord- en Zuidzijde,
Bleskensgraaf Zuidzijde,
Molenaarsgraaf en
Brandwijk, ieder ƒ 10,-

voor bakengeld van hun
peilmolens en het onderhoud van
de lantaarns

70,-

dhr. Blussé van Alblas het apostilleren van de rekening 6,-

college van de Graaf en
Alblas

onkosten op de schouwen 35,75

college van het Nieuwe
Waterschap

onkosten op de schouwen 50,-

TOTAAL 9326,34½

3e HOOFDSTUK
‘s Rijks- en Polderlasten

betaald aan reden betaling bedrag

T. Hagendijk, gaarmeester
van Nieuw-Lekkerland

dijkgeld en omslag over 1850
vanwege 65-68-86 bunders

193,99

J. Drinkwaard, gaarmeester
van Alblasserdam

idem over 46-50 roeden land in
Blokweer

3,24

mr. A.F.A. van Hogendorp,
ontvanger de directe
belastingen te Papendrecht

contributie van ongebouwde
eigendommen 1850

65,34

idem contributie van deuren, vensters en
haardsteden van het
gemenelandshuis Alblasserdam

13,08

V.H. Niemantsverdriet,
ontvanger der directe
belastingen te Nieuw-
Lekkerland

contributie van ongebouwde
eigendommen 1850

64,21

idem contributie van deuren, vensters en
haardsteden van het
gemenelandshuis Elshout

11,22½

Erfpacht en recognitie

de heer van Alblasserdam een jaar erfrcijns van de sluishaven
en stekken volgens resolutie van
15.1.1485

0,55

Verwaarborging voor brand
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Van Heck & Van der Elst verzekering van de gebouwen 59,11

TOTAAL VAN DIT HOOFDSTUK 410,74½

GEHELE UITGAAF 13.649,08

BATIG SALDO 1052,06
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REKENINGEN VAN DE NEDERWAARD

Rekening jaar 1851

1e HOOFDSTUK
Batig slot van de vorige rekening 1052,06

2e HOOFDSTUK
Landhuren, visserijen, erfpachten, recognitiën etc.

ontvangen van reden ontvangst bedrag

Arie Boon een jaar huur van het 1e perceel van
de Kortlandsche Kade

45,-

Bastiaan Vogelesang een jaar huur van het 2e perceel van
de Kortlandsche Kade

90,-

Pieter van der Zouwen een jaar huur van het 3e perceel van
de Kortlandsche Kade

125,-

Pieter van der Zouwen een jaar huur van het 4e perceel van
de Kortlandsche Kade

122,-

Gerrit Maat een jaar huur van het 5e perceel van
de Kortlandsche Kade

110,-

de erven Frans Lambinon een jaar huur van het 6e perceel van
de Kortlandsche Kade

54,-

de landen van de Nieuwe Boezem
worden niet verhuurd

memorie

de erven Bastiaan Pot het 4e jaar huur van de visserijen
vanaf de Blokweerse molen tot de
Kortlandse brug

30,-

Pieter van der Hoogt een jaar erfpacht van een huis en
windmolen op het Zuiderstek

10,-

Pieter van der Hoogt 191e jaar erfcijns van een deel van
het Zuiderstek

9,-

Pieter van der Hoogt 223e jaar erfcijns van een erf op het
Zuiderstek

0,50

Adriaan Erkelens een jaar erfpacht van 13 ellen erf
aan de westzijde van het Huis te
Alblasserdam

0,80

de wed. H. Jonker 239e jaar erfcijns van het huis waarin
de gemenelandsbode woont op het
Noorderstek, met een jaar pacht van
een erf waarop het schuurtje van de
Nederwaard gestaan heeft

1,33½
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Simon Backer jaarlijkse recognitie van een overpad
op het Noorderstek

0,50

Cornelis Schouten 120e jaar erfpacht van de akkertjes
hooiland in Blokweer

1,-

Cornelis Neef het gebruik van 46 roeden 92 ellen
uitgegraven land in Blokweer

1,-

Adriaan Pijl 57e jaar recognitie van een erf van
62½ ellen aan zijn huis op het
Noorderstek

0,60

Adriaan Pijl 57e jaar recognitie van een erf als
voren

0,60

de Hang op het Zuiderstek is annex
het sluismeestersambt

memorie

de visserijen in de Nieuwe Boezem
worden aan de molenaars gelaten,
mits zij de vlieten van de hele
boezem tweemaal per jaar
schoonmaken

memorie

van de diverse dorpen in de
Nederwaard volgens de
omslag

Giessen ... voor B 1301 79 54 ƒ1952,69

Sliedrecht 1129 54 54 1724,31

Alblasserdam 565 85 52 848,78

Alblas 1193 64 48 1790,47

Bleskensgrave 1014 41 84 1521,61½

Hofwegen 188 61 84 282,93

Molenaarsgraaf 720 22 20 1080,33½

Brandwijk en Gijbeland 1073 52 96 1610,29½

Blokland 330 31 68 495,47½

Wijngaarden 597 52 62 894,29

Langebroek 98 48 64 135,13

TOTAAL 8225 54 52 12.338,32

notaris Van Wageninge opbrengst van openbare verkoop van
oud hout en ijzer

71,50
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2e AFDELING: UITGAVEN

1E HOOFDSTUK
Onkosten op het huishoudelijk bestuur
1. traktementen

betaald aan reden betaling bedrag

Cornelis Smit een jaar traktement als president
erfwatergraaf van het Nieuwe
Waterschap

350,-

mr. P. Blussé een jaar traktement als erfwatergraaf
van het Nieuwe waterschap

350,-

Adrianus Slotemaker een jaar traktement als president
heemraad van de Graaf en Alblas

120,-

P. Blussé een jaar traktement als president
heemraad van het Nieuwe Waterschap

120,-

C.A. Rijkee van
Alblasserdam

een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

J.A. van Hattem een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

K. Hartog een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

mr. A. Blussé een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

N. Prins een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

jhr. W. Gevaerts van
Nuland

een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

baron Van Tuyl van
Serooskerken van Zuylen

een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe waterschap

120,-

F.H. von Lindern een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

J.P.B. Onderwater van
Brandwijk

een jaar traktement als heemrad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

J. Drinkwaard een jaar traktement als hoogwaarsman
wegens Blokland

120,-

N.F. van Steenbergen een jaar traktement als hoogwaarsman
wegens Molenaarsgraaf

120,-

secretaris van de
Nederwaard

een jaar traktement 400,-
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Jacob Vogel, bode van de
Nederwaard

een jaar traktement 250,-

Joost Pot, sluismeester in
Elshout

een jaar traktement 150,-

Administratiekosten en schrijfbehoeften

Blussé & Van Braam drukken van schouwbiljetten en
inbinden van de rekeningen

24,-

briefport 2,94

zegels voor deze rekening 19,20

notaris W. van Wageninge
Wzn

onkosten op de aanbesteding van de
rijswerken

55,59½

A. Slotemaker voorschot van overschrijving van
eigendommen in het Elshout

4,17

A. Goedhart voorschotten i.v.m. schoonhouden van
het jacht en de sluis

19,80

J. Drinkwaard voorschotten 6,35

N.F. van Steenbergen voorschotten 1,50

bode J. Vogel voorschotten 16,60

Onkosten bij het doen van de rekening en het regelen van de omslag, plus gaarloon

verteringen bij het doen van de rekening 150,-

A. Goedhart verteringen op het gemenelandshuis bij
doen van de laatste rekening

98,75

de penningmeester 3% van de ontvangsten 390,33

TOTAAL van het eerste hoofdstuk 3849,24½

2e HOOFDSTUK

UITGAVEN VOOR onderhoud molens, sluizen, havens, heulen, kaden waterschappen,
gebouwen, vaartuigen, rijs- en aardeweken, lonen en maalloon, pijl- en bakengelden

betaald aan reden betaling bedrag

Arie Broere 8e 3e jaar onderhoud van het
timmerwerk van de molens 1 t/m 4

300,-

Arie Broere extra leverantie en arbeidsloon 98,43

Arie Broere extra leverantie en arbeidsloon 122,14



-41-

Arie Broere voor het stellen van de profielen en het
opzicht over het metselwerk aan de
hoge molens

70,-

Johannes Pijl 8e 3e jaar onderhoud aan de molens 5
t/m 8

300,-

Johannes Pijl extra leverantie en arbeidsloon 88,82½

O.O. Faasen Azn. geleverde reuzel 92,41

A. Bemolt geleverde raapolie 140,71

Gerrit van Hoogstraten &
Zn.

geleverd touwwerk 39,21

de Court & Co. leverantie van teer 37,75

F. Smit levering van een eiken slagbalk 676,19

Jan Mes 6e 4e jaar onderhoud van het ijzerwerk
aan de molens 1 t/m 4 en aan huizen en
sluizen in het Elshout

255,60

Jasper Stijnis 6e 4e jaar onderhoud van het ijzerwerk
aan de molens 5 t/m 8

197,40

de Ned. Stoomboot
Maatschappij

een ijzeren molenas voor molen 4 542,21

G.J. Molenaar en Co. geleverd metaal voor de hoge molens 35,80

de erven B. Pot geleverd ijzeren scheprad 1132,80

B. Stam een tekening van een ijzeren scheprad 5,-

H. van Andel het eerste 4e jaar onderhoud van de
zeilen van de hoge molens

467,40

W.A. Verheijde metselwerk 1157,29

A. Singels Azn. geleverde hardsteen 65,77

W. Roodenburg geleverde steen 540,61

J. Vroege geleverde steen 164,40½

J. Staps geleverde tras 80,-

N.A. Soek geleverde kalk 127,89

Kornelis Kalis schuitvracht van tras, kalk, zand etc. 68,30

A. de Haan vracht van olie etc. 3,70

Jan Stam maalloon en arbeid, molen 1 92,25

Arie de Beeld maalloon en arbeid, molen 2 96,75

Jan Hoek maalloon en arbeid, molen 3 90,75
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Cornelis Korporaal maalloon en arbeid, molen 4 90,75

Cornelis Hoek maalloon en arbeid, molen 5 146,25

Jan Groenendijk maalloon en arbeid, molen 6 212,60

Huig Hoek maalloon en arbeid, molen 7 91,50

Teunis Burggraaf maalloon en arbeid, molen 8 90,75

de acht molenaars ieder ƒ 10,- als bonus 80,-

de acht molenaars voor de hun toegelegde turf 16,-

W. van Asperen schoonmaken van het gemenelands-
jacht van de Graaf en Alblas

69,-

Arie Goedhart, Pieter
Erkelens, Bastiaan Kloot

als schippers van het jacht 63,-

Dirk Hollander en Willem
van Asperen

als schippers van de hoogaars 15,-

Arie Broere leverantie en arbeidsloon van het
gemenelandshuis in Elshout

156,02½

Johannes Pijl leverantie en arbeidsloon aan het
gemenelandshuis en de sluis te
Alblasserdam

222,77

Leendert van Schagen metselwerk voor de Nederwaard 44,25

Jacob den Boer metselen van de muur op de slagbalk
van de sluis te Alblasserdam

96,02½

Kornelis ‘t Hoen het vijfde jaar onderhoud van alle
gemenlands rijs- en aardewerk

200,-

Kornelis ‘t Hoen vernieuwen van een laag rijswerk bij de
sluis in Elshout

83,40

J. Cleton arbeidsloon en geleverde verfwaren 26,13

F. Lambinon arbeidsloon en geleverde verfwaren 7,67

Jan Seton leverantie van twee zinken pijpen voor
het gemenelandshuis

6,65

Jan Pot kalfaten van de sluisdeuren in Elshout 4,57

N. Vermeulen reparatie van het jacht 30,62

K. Hartog verschot en reiskosten in nov. 1850 tot
nov. 1851

187,66

Joost Pot voor het opzicht over de molens,
verteringen bij diverse inspecties en bij
het testen van de brandspuiten en
leverantie van kaarsen

130,90
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schout en heemraden van
Alblas

voor het schoonhouden van de
veerwegvliet tussen Alblas en
Papendrecht

8,-

schout en heemraden van
Papendrecht

idem 8,-

schouten en heemraden
van de div. dorpen

comparitiegeld, per dorp 2 gld. 20,-

de div. gaarmeesters teerkosten bij het voldoen van de
omslag

8,-

de kinderen van Pieter
Huijgens

voor het maken van 1 roede dij annex
het Grietje op Doesburg

memorie

Alblas, Blokland (elk ƒ 25,-),
Bleskensgraaf, Brandwijk
en Wijngaarden (ieder ƒ
7,50)

voor het aannemen van het onderhoud
van hun overtochten

12,50

Giessen, Alblassrdam,
Albals Noord- en Zuidzijde,
Molenaarsgraaf en
Brandwijk (ieder ƒ 10,-)

voor bakengeld van hun peilmolens en
onderhoud van lantaarns en leverantie
van kaarsen

70,-

C. Smit, watergraaf het apostilleren van de rekening 6,-

het College van de Graaf en
Alblas

onkosten op de div. schouwen 35,75

het College van het Nieuwe
Waterschap

idem 50,-

3e HOOFDSTUK
‘s Rijks- en Polderlasten

T. Hagendijk, gaarmeester
van Nieuw-Lekkerland

dijkgeld en omslag 1851, over 65
bunder 68 roeden

177,57

J. Drinkwaard, gaarmeester
van Alblasserdam

dijkgeld 1851 over 46 roeden 50 ellen
land in Blokweer

4,03½

Van Dörnberg, ontvanger
directe belastingen te
Papendrecht

ongebouwde eigendommen over 1851 65,33

Van der Tak, ontvanger
directe belastingen te
Alblasserdam

belasting op deuren en vensters en
haardsteden van het gemenelandshuis
te Alblasserdam

13,08

V.W. Niemantsverdriet te
Nieuw-Lekekrland

ongebouwde eigendommen over 1851 64,15

idem belasting op deuren en vensters en
haardsteden van het gemenelandshuis
in Elshout

11,22½
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Erfpacht en recognitie

de heer van Alblasserdam voor een jaar erfcijns van de sluis,
haven en stekken te Alblasserdam,
volgens besluit van 15.1.1485

0,55

Van Heck & Van der Elst brandverzekering 48,26

TOTAAL van het derde Hoofdstuk 384,20

TOTAAL van de uitgaven 13.673,00½

SALDO 390,20
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REKENING JAAR 1852

Eerste afdeling
ONTVANGSTEN
1e Hoofdstuk
Batig slot van de vorige rekening 390,20

ontvangen van reden ontvangst bedrag

Arie Boon een jaar huur van het 1e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

45,-

Bastiaan Vogelesang een jaar huur van het 2e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

90,-

P. van der Hoogt een jaar huur van het 3e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

125,-

P. van der Zouwen een jaar huur van het 4e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

122,-

Gerrit Maat een jaar huur van het 5e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

110,-

Frans Lambinon een jaar huur van het 6e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

54,-

de landen in de boezem worden niet
verhuurd

memorie

de erven B. Pot een jaar huur van de visserijen in het
Nieuwe waterschap, van de Blokweerse
molen tot de Kortlandse brug

30,-

Pieter van der Hoogt een jaar erfpacht van een huis en
windmolen op het Zuiderstek

10,-

Pieter van der Hoogt het 192e jaar erfcijns van een deel van
het Zuiderstek

9,-

Pieter van der Hoogt het 224e jaar erfcijns van een erf op het
Zuiderstek

0,50

Adriaan Erkelens een jaar erfpacht van ruim 13 ellen erf
aan de westzijde van het Huis te
Alblasserdam

0,80

de wed. H. Jonker het 240e jaar erfcijns van het huis
waarin de gemenelandsbode woont op
het Noorderstek

0,12½

de wed. H. Jonker een jaar pacht van een erf waar een
schuurtje van de Nederwaard op
gestaan heeft, op het Noorderstek

1,20

Simon Backer een jaarlijkse recognitie van een
overpad over het Noorderstek

0,50
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Cornelis Schouten het 121e jaar erfpacht van de akkertjes
in Blokweer langs de kade van
Bleskensgraaf

1,-

Cornelis Neef een jaar recognitie voor het gebruik van
46 roeden 92 ellen uitgegraven land in
Blokweer

1,-

Adriaan Pijl het 58e jaar recognitie van een erf van
42½ ellen van zijn huis op het
Noorderstek

0,60

Adriaan Pijl het 58e jaar recognitie van een erf als
voren

0,60

de Hang op het Zuiderstek is annex het
sluismeestersambt

memorie

de visserijen in de Nieuwe Boezem
worden niet verhuurd maar aan de
molenaars gelaten, mits zij de vlieten
van de hele boezem tweemaal per jaar
schoonmaken

memorie

de diverse dorpen in de
Nederwaard

wat zij moeten bijdragen volgens de
omslag

Giessen ... voor B 1301 79 54 ƒ1952,69

Sliedrecht 1129 54 54 1724,31

Alblasserdam 565 85 52 848,78

Alblas 1193 64 48 1790,47

Bleskensgrave 1014 41 84 1521,61½

Hofwegen 188 61 84 282,93

Molenaarsgraaf 720 22 20 1080,33½

Brandwijk en Gijbeland 1073 52 96 1610,29½

Blokland 330 31 68 495,47½

Wijngaarden 597 52 62 894,29

Langebroek 98 48 64 135,13

TOTAAL 8225 54 52 12.338,32

notaris Van Wageninge de opbrengst van de op 6.11.1852
gehouden openbare verkoop van enige
bomen staande bij het
gemenelandshuis te Alblasserdam en
een partij oud hout, ijzer en steen

96,94½

TOTAAL van deze afdeling 13.036,59
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TOTALE ONTVANGSTEN 13.426,79

TWEEDE AFDELING: UITGAVEN
1e Hoofdstuk
Onkosten op het huishoudelijk bestuur
Traktementen

mr. P. Blussé een jaar traktement als president
erfwatergraaf van het Nieuwe
Waterschap

350,-

Cornelis Smit een jaar traktement als erfwatergraaf
van het Nieuwe Waterschap

350,-

Adrianus Slotemaker een jaar traktement als president
heemraad van de Graaf en Alblas

120,-

P. Blussé van Zuidland een jaar traktement als president
heemraad van het Nieuwe Waterschap

120,-

C.A. Rijkee van
Alblasserdam

een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

J.A. van Hattem een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

K. Hartog een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

mr. A. Blussé een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe waterschap

120,-

N. Prins een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

jhr. W. Gevaerts van
Nuland

een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

F.H. von Lindern een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

J.P.B. Onderwater van
Brandwijk

een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

N.F. van Steenbergen een jaar traktement als hoogwaarsman
wegens Molenaarsgraaf

120,-

de erven van wijlen
secretaris Oostendijk

een half jaar traktement 200,-

de fungerende secretaris en
penningmeester

een half jaar traktement 90,-

Jacob Vogel, bode v.d.
Nederwaard

een jaar traktement 250,-
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Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

een jaar traktement 150,-

Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

voor opzicht over de molens 30,-

Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

voor het schouwen in de hoge en lage
boezem

9,-

Administratiekosten

Blussé en Van Braam inbinden van de rekeningen en
drukwerk

11,70

briefport 4,40

zegels, bestekken zeilen en smidswerk 51,39

J. Vogel, bode verschotten 7,45

A. Goedhart verschotten wegens schoonhouden van
het jacht en de sluis

15,40

A. Goedhart verteringen op de vergaderingen van 25
okt, 3 nov 1851

59,50

Onkosten bij het doen van de rekeninge en het regelen van de omslag

onkosten en verteringen 450,-

A. Goedhart verteringen in het gemenlandshuis te
Alblasserdam

102,60

TOTAAL van dit hoofdstuk 3.151,44

2e HOOFDSTUK
Onderhoud molens, sluizen, havens, heulen, kaden, waterschappen, gebouwen,
vaartuigen, rijs- en aardewerken, arbeidslonen, maallonen, peil- en bakengelden

Arie Broere het 8e vierde jaar onderhoud van het
timmerwerk aan de molens 1 t/m 4

300,-

Arie Broere extra leverantie en arbeidsloon 479,64

Arie Broere opzicht over het metselwerk, leverantie
van hout en arbeidsloon aan de hoge
molens

191,01½

Johannes Pijl het 8e vierde jaar onderhoud van het
timmerwerk aan de molens 5 t/m 8

300,-

Johannes Pijl extra leverantie en arbeidsloon 417,05

O.O. Faasen Azn. geleverde reuzel 16,80

A. Bemelt Gzn. levering raapolie 100,31

Gerrit van Hoogstraten geleverd touwwerk 4,41
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de wed. M. Boogaerd geleverde houtwaren 925,-

Jan Mes zesde 5e jaar onderhoud ijzerwerk van
de molens 1 t/m 4

180,-

Jan Mes extra leverantie en arbeidsloon 36,07

Jasper Stijnis zesde 5e jaar onderhoud ijzerwerk van
de molens 5 t/m 8

175,-

Jasper Stijnis extra leverantie en arbeidsloon 62,20

gebr. B. Pot levering ijzeren molenroede 725,-

Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij

levering van een gegoten ijzeren
centerstuk voor het waterwiel

852,11

W. van Amstel het vijfde jaar onderhoud en leverantie
van zeilen voor de hoge molens

467,40

C. Ligchaam en L. van
Schagen

arbeidsloon van metselwerk, voegen en
straten

1212,74

L. en C. van Schagen metselwerk aan de molensluizen en
sluzien van de Nederwaard

100,50

A. Singels arbeidsloon en geleverde hardsteen 40,53

W. Roodenburg geleverde steen 417,85

gebr. ‘t Hooft geleverde steen 224,25

J. Staps jr. geleverde tras 60,-

A. W. Kuipers & Co. geleverde kalk 121,-

Cornelis ‘t Hoen scheepsvracht van kalk, zand en
brikken, plus arbeidsloon

240,-

A. de Haan vracht van olie 2,40

Jan Stam een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 1

92,25

Arie de Beeld een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 2

92,25

Jan Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 3

102,-

Cornelis Korporaal een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 4

93,-

Cornelis Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 5, en het wekken van de
molenaars

130,-

Jan Groenendijk een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 6

138,57½
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Huig Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 7

92,25

Teunis Burggraaf een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 8

96,-

de acht molenaars elk 10,- bonus voor goed malen 80,-

de acht molenaars voor 32 ton turf 16,-

Arie Vogel schoonmaken van het
gemenelandswater in de Graaf en
Alblas, aangenomen voor zes jaar

65,-

de schippers van het jacht:
Arie Goedhart, Bastiaan
Kloot en Pieter Erkelens

roeien van het jacht bij de schouwen 63,-

de schippers van de
hoogaars: Willem van
Asperen en Dirk Hollander

roeien bij de schouwen 15,-

Arie Broere leverantie en arbeidsloon aan het
gemenelandshuis en de sluizen met de
wachtheul in Elshout

117,85½

Johannes Pijl leverantie en arbeidsloon aan het
gemelandshuis en de sluis te
Alblasserdam

125,83½

Cornelis ‘t Hoen het eerste jaar onderhoud van de
gemenelands rijs- en aardewerken

275,-

J. Cleton geleverde verfwaren en arbeidsloon 51,83

de wed. F. Lambinon arbeidsloon en geleverde verfwaren 49,12

M. ‘t Hoen Wzn. opmaken van het dak van de schuur in
1851

3,20

M. ‘t Hoen Wzn. idem in 1852 15,60

J. Kagenaar en Zwaan loodgieterswerk, arbeidsloon en
leverantie

40,15

Jan Pot arbeidsloon aan de beren en
nachtdeuren in Elshout

21,34½

N. Vermeulen reparatie aan het jacht 19,45

A. Bongers arbeidsloon aan de heul aan de
Vuilendam

9,99

K. Hartog voorschotten en loon als waarnemend
fabrijk

300,-

Joost Pot verteringen bij div. inspecties en bij het
testen van de brandspuit

41,30
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Joost Pot geleverde kaarsen voor de molens 16,-

schout en heemraden van
Alblas

voor het tweemaal per jaar schouwen
van de veerwegse vliet tussen Alblas en
Papendrecht

8,-

schout en heemraden van
Papendrecht

idem 8,-

de dorpen v.d. Nederwaard als recognitie voor comparitie, elk 2,- 20,-

de gaarmeesters voor teerkosten bij het voldoen van de
omslag

8,-

de kinderen van Pieter
Huijgens

voor het maken van ca. 4 roeden dijk memorie

Alblas, Blokland (ieder 25,-),
Bleskensgraaf, Brandwijk,
Wijngaarden (ieder 7,50)

het onderhoud van de overtochten 72,50

Giessen, Alblasserdam,
Alblas Noord- en Zuidzijde,
Molenaarsgraaf en
Brandwijk (ieder 10,-)

bakengeld van de peilmolens en
onderhoud van de lantaarns

70,-

de president heemraad van
de Graaf en Alblas

het apostilleren van de rekening 6,-

het college van de Graaf en
Alblas

onkosten van de div. schouwen 35,75

TOTAAL van dit hoofdstuk 10.095,22½

3e HOOFDSTUK
‘s Rijks polderlasten

T. Hagendijk, gaarmeester
te Nieuw-Lekkerland

dijkgeld en omslag 1852 wegens 65
bunder 68 roeden 86 ellen

161,15

J. Drinkwaard, gaarmeester
te Alblasserdam

dijkgeld over 1852 wegens 46 roeden
50 ellen land in Blokweer

3,43

Van der Tak, ontvanger
directe belastingen te
Alblasserdam

contributie van ongebouwde
eigendommen 1852

65,09

idem contributie van deuren, vensters en
haardsteden 1852/53

15,77½

V.W. Niemantsverdriet,
ontvanger der directe
belastingen te Nieuw-
Lekkerland

contributie ongebouwde eigendommen
1852

63,90

idem contributie van deuren, vensters en
haardsteden 1852/53

11,18½
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de heer van Alblasserdam een jaar erfcijns van de sluis, haven en
slikken, volgens besluit van 15.1.1485

0,55

Van der Elst, van de
brandverzekering

premies brandverzekering 42,84

TOTALE uitgave hoofdstuk 3 363,92

TOTALE UITGAVEN VAN DE GEHELE REKENING 13.610,58½

BATIG SALDO 183,79½
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REKENING JAAR 1854(de rekening van 1853 ontbreekt)

Eerste afdeling
ONTVANGSTEN
1e Hoofdstuk
Batig slot van de vorige rekening 1224,58½

ontvangen van reden ontvangst bedrag

Johannes den Braanker een jaar huur van het 1e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

42,-

Adrianus Vogelesang een jaar huur van het 2e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

105,-

Aart de Kluijver een jaar huur van het 3e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

144,-

Jan Hoek een jaar huur van het 4e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

131,-

Gerrit Maat een jaar huur van het 5e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

118,-

Jacob Lambinon een jaar huur van het 6e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

80,-

de landen in de boezem worden niet
verhuurd

memorie

de erven B. Pot een jaar huur van de visserijen in het
Nieuwe waterschap, van de Blokweerse
molen tot de Kortlandse brug

30,-

Pieter van der Hoogt een jaar erfpacht van een huis en
windmolen op het Zuiderstek

10,-

Pieter van der Hoogt het 192e jaar erfcijns van een deel van
het Zuiderstek

9,-

Pieter van der Hoogt het 224e jaar erfcijns van een erf op het
Zuiderstek

0,50

Adriaan Erkelens een jaar erfpacht van ruim 13 ellen erf
aan de westzijde van het Huis te
Alblasserdam

0,80

de wed. H. Jonker het 242e jaar erfcijns van het huis
waarin de gemenelandsbode woont op
het Noorderstek

0,12½

de wed. H. Jonker een jaar pacht van een erf waar een
schuurtje van de Nederwaard op
gestaan heeft, op het Noorderstek

1,20

Simon Backer een jaarlijkse recognitie van een
overpad over het Noorderstek

0,50
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Cornelis Schouten het 125e jaar erfpacht van de akkertjes
in Blokweer langs de kade van
Bleskensgraaf

1,-

Cornelis Neef een jaar recognitie voor het gebruik van
46 roeden 92 ellen uitgegraven land in
Blokweer

1,-

Adriaan Pijl het 60e jaar recognitie van een erf van
42½ ellen van zijn huis op het
Noorderstek

0,60

Adriaan Pijl het 60e jaar recognitie van een erf als
voren

0,60

de Hang op het Zuiderstek is annex het
sluismeestersambt

memorie

de visserijen in de Nieuwe Boezem
worden niet verhuurd maar aan de
molenaars gelaten, mits zij de vlieten
van de hele boezem tweemaal per jaar
schoonmaken

memorie

de diverse dorpen in de
Nederwaard

wat zij moeten bijdragen volgens de
omslag

Giessen ... voor B 1301 79 54 ƒ1652,33

Sliedrecht 1149 54 54 1494,40

Alblasserdam 565 85 52 735,61½

Alblas 1193 64 48 1551,74

Bleskensgrave 1014 41 84 1318,73

Hofwegen 188 61 84 245,20½

Molenaarsgraaf 720 22 20 936,29

Brandwijk en Gijbeland 1073 52 96 1395,59

Blokland 330 31 68 429,41

Wijngaarden 597 52 62 776,78½

Langebroek 98 48 64 117,11

TOTAAL 8225 54 52 10.693,21

notaris Van Wageninge de opbrengst van de op 26.09.1854
gehouden openbare verkoop van enige
bomen staande bij het
gemenelandshuis te Alblasserdam en
een partij oud hout, ijzer en steen

102,50
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M. Stam koop van 9 bomen in Elshout op
8.7.1854

142,-

TOTAAL van deze afdeling 11.613,03½

TOTALE ONTVANGSTEN 12.837,62

TWEEDE AFDELING: UITGAVEN
1e Hoofdstuk
Onkosten op het huishoudelijk bestuur
Traktementen

mr. P. Blussé een jaar traktement als president
erfwatergraaf van het Nieuwe
Waterschap

350,-

Cornelis Smit een jaar traktement als erfwatergraaf
van het Nieuwe Waterschap

350,-

Adrianus Slotemaker een jaar traktement als president
heemraad van de Graaf en Alblas

120,-

P. Blussé van Zuidland een jaar traktement als president
heemraad van het Nieuwe Waterschap

120,-

C.A. Rijkee van
Alblasserdam

een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

J.A. van Hattem een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

K. Hartog een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

mr. A. Blussé een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe waterschap

120,-

N. Prins een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

jhr. W. Gevaerts van
Nuland

een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

F.H. von Lindern een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

J.P.B. Onderwater van
Brandwijk

een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

de fungerende secretaris en
penningmeester

een half jaar traktement 90,-

Jacob Vogel, bode v.d.
Nederwaard

een jaar traktement 250,-

Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

een jaar traktement 150,-
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Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

voor opzicht over de molens 30,-

Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

voor het schouwen in de hoge en lage
boezem

9,-

Administratiekosten

Blussé en Van Braam inbinden van de rekeningen en
drukwerk

12,40

briefport 4,50

zegels, bestekken zeilen en smidswerk 28,26½

Blussé en Van Braam plaatsen advertenties in de
Dordrechtsche- en Nieuwe
Rotterdamsche Courant i.v.m. besteding
brug en de vacante post van
sluiswachter

9,50

J. Vogel, bode 5½% premie over ƒ 2900,- wegens
hoging van de inzet van het huis o.a. in
Elshout op 8.6.1854, door de notaris in
het openbaar verkocht

145,-

A. Goedhart verschotten wegens schoonhouden van
het jacht en de sluis

16,30

A. Goedhart verteringen op de vergaderingen 73,70

J. Vogel voorschotten 14,71

Onkosten bij het doen van de rekeninge en het regelen van de omslag

onkosten en verteringen 150,-

A. Goedhart verteringen in het gemenlandshuis te
Alblasserdam

93,60

TOTAAL van dit hoofdstuk 3.066,97½

2e HOOFDSTUK
Onderhoud molens, sluizen, havens, heulen, kaden, waterschappen, gebouwen,
vaartuigen, rijs- en aardewerken, arbeidslonen, maallonen, peil- en bakengelden

Arie Broere het 8e zesde jaar onderhoud van het
timmerwerk aan de molens 1 t/m 4

300,-

Arie Broere extra leverantie en arbeidsloon 274,59

Johannes Pijl het 8e zesde jaar onderhoud van het
timmerwerk aan de molens 5 t/m 8

300,-

Johannes Pijl extra leverantie en arbeidsloon 133,54

M. Lels geleverde reuzel 68,40
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A. Bemelt Gzn. levering raapolie 81,21

B. Pot geleverd touwwerk en ijzerwerk 110,41

de wed. M. Boogaerd geleverde molenroede 621,30

A. de Groot & Zn. geleverde molenroede 480,-

Van Dorsser & Co. geleverde houtwaren 696,-

Jan Mes zesde 5e jaar onderhoud ijzerwerk van
de molens 1 t/m 4

150,-

Jan Mes extra leverantie en arbeidsloon 60,35

Jasper Stijnis zesde 5e jaar onderhoud ijzerwerk van
de molens 5 t/m 8

150,-

Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij

levering van een gegoten ijzerwerk 950,-

J. Visser 2e jaar onderhoud van de zeilen 439,-

L. en C. van Schagen metselwerk aan de molensluizen en
sluizen van de Nederwaard

136,95½

J. Vroege geleverde steen 62,05

A. Singels arbeidsloon en geleverde hardsteen 73,56

Jan Stam een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 1

93,75

Arie de Beeld een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 2

90,75

Jan Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 3

96,75

Cornelis Korporaal een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 4

92,25

Cornelis Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 5, en het wekken van de
molenaars

127,90

Jan Groenendijk een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 6

130,-

Huig Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 7

92,-

Teunis Burggraaf een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 8

90,75

de acht molenaars elk 10,- bonus voor goed malen 80,-

de acht molenaars voor 32 ton turf 16,-



-58-

Arie Vogel schoonmaken van het
gemenelandswater in de Graaf en
Alblas, aangenomen voor zes jaar

65,-

de schippers van het jacht:
Arie Goedhart, Bastiaan
Kloot en Pieter Erkelens

roeien van het jacht bij de schouwen 63,-

de schippers van de
hoogaars: Willem van
Asperen en Dirk Hollander

roeien bij de schouwen 15,-

E.A. Boele voor het afbreken en vernieuwen van de
brug aan de polder de Grote Nes
volgens bestek van 5.5.1854

725,-

Arie Broere leverantie en arbeidsloon aan het
gemenelandshuis en de sluizen met de
wachtheul in Elshout

167,12

Johannes Pijl leverantie en arbeidsloon aan het
gemelandshuis en de sluis te
Alblasserdam

183,44½

L. en C. van Schagen metselwerk aan de sluis te
Alblasserdam

86,32

Cornelis ‘t Hoen het derde jaar onderhoud van de
gemenelands rijs- en aardewerken

255,-

Cornelis ‘t Hoen extra rijs- en aardewerk 126,65

J. Cleton geleverde verfwaren en arbeidsloon 144,79

de wed. F. Lambinon arbeidsloon en geleverde verfwaren 135,80

N.C.M. van Someren Brand geleverde verfwaren 14,58

M. ‘t Hoen Wzn. werkzaamheden aan het dak van de
schuur te Alblasserdamin 1851

3,80

Jan Pot kalfaten van de sluis in Elshout 15,45

N. Vermeulen reparatie aan het jacht 34,72½

Cornelis de Kluiver uitbaggeren van de Graaf in
Molenaarsgraaf

24,25

T. de Loos planten van een kastanjeboom 9,-

C.A. Rijkee van
Alblasserdam

verschot bij het planten van de
kastanjeboom

1,90

K. Hartog voorschotten en loon als waarnemend
fabrijk

300,-

Joost Pot verteringen bij div. inspecties en bij het
testen van de brandspuit

63,80
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schout en heemraden van
Alblas

voor het tweemaal per jaar schouwen
van de veerwegse vliet tussen Alblas en
Papendrecht

8,-

schout en heemraden van
Papendrecht

idem 8,-

de dorpen v.d. Nederwaard als recognitie voor comparitie, elk 2,- 20,-

de gaarmeesters voor teerkosten bij het voldoen van de
omslag

8,-

de kinderen van Pieter
Huijgens

voor het maken van ca. 4 roeden dijk memorie

Alblas, Blokland (ieder 25,-),
Bleskensgraaf, Brandwijk,
Wijngaarden (ieder 7,50)

het onderhoud van de overtochten 72,50

Giessen, Alblasserdam,
Alblas Noord- en Zuidzijde,
Molenaarsgraaf en
Brandwijk (ieder 10,-)

bakengeld van de peilmolens en
onderhoud van de lantaarns

70,-

de watergraaf C. Smit het apostilleren van de rekening 6,-

het college van de Graaf en
Alblas

onkosten van de div. schouwen 35,75

het college van het Nieuwe
Waterschap

idem 45,-

TOTAAL van dit hoofdstuk 8.705,47½

3e HOOFDSTUK
‘s Rijks polderlasten

T. Hagendijk, gaarmeester
te Nieuw-Lekkerland

dijkgeld en omslag 1852 wegens 65
bunder 68 roeden 86 ellen

157,87

E.A. Boele, gaarmeester te
Alblasserdam

dijkgeld over 1852 wegens 46 roeden
50 ellen land in Blokweer

2,68

Van der Tak, ontvanger
directe belastingen te
Alblasserdam

contributie van ongebouwde
eigendommen 1852

65,34

idem contributie van deuren, vensters en
haardsteden 1852/53

15,32

V.W. Niemantsverdriet,
ontvanger der directe
belastingen te Nieuw-
Lekkerland

contributie ongebouwde eigendommen
1852

64,15

idem contributie van deuren, vensters en
haardsteden 1852/53

11,90
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de heer van Alblasserdam een jaar erfcijns van de sluis, haven en
slikken, volgens besluit van 15.1.1485

0,55

Van Heck en Van der Elst, premies brandverzekering 53,69

TOTALE uitgave hoofdstuk 3 371,50

TOTALE UITGAVEN VAN DE GEHELE REKENING 12.143,95

BATIG SALDO 693,67
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REKENING JAAR 1855

Eerste afdeling
ONTVANGSTEN
1e Hoofdstuk
Batig slot van de vorige rekening 693,67

ontvangen van reden ontvangst bedrag

2e Hoofdstuk
Provenu’s van het gemenelandshuis in Elshout

gebr. Pot het netto bedrag van de kooppenningen
van het gemenlandshuis in Elshout dat
op 8.7.1854 in het openbaar werd
verkocht aan de gebr. Pot

15.050,-

Otto de Kat rente op een kapitaal van ƒ 15.000,-,
voortkomende uit de verkoop van het
gemenelandshuis in Elshout

275,82

TOTALE ontvangst 2e hoofdstuk 15.325,82

3e Hoofdstuk
Landhuren, visserijen, erfpachten, recognities

Johannes den Braanker een jaar huur van het 1e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

42,-

Adrianus Vogelesang een jaar huur van het 2e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

105,-

Aart de Kluijver een jaar huur van het 3e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

144,-

Jan Hoek een jaar huur van het 4e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

131,-

Gerrit Maat een jaar huur van het 5e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

118,-

Jacob Lambinon een jaar huur van het 6e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

80,-

C. Smit een jaar huur van de kade aan de
noordzijde van de Alblasserdamse
haven

43,-

de landen in de boezem worden niet
verhuurd

memorie

de erven B. Pot een jaar huur van de visserijen in het
Nieuwe waterschap, van de Blokweerse
molen tot de Kortlandse brug

30,-
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Pieter van der Hoogt een jaar erfpacht van een huis en
windmolen op het Zuiderstek

10,-

Pieter van der Hoogt het 192e jaar erfcijns van een deel van
het Zuiderstek

9,-

Pieter van der Hoogt het 224e jaar erfcijns van een erf op het
Zuiderstek

0,50

Adriaan Erkelens een jaar erfpacht van ruim 13 ellen erf
aan de westzijde van het Huis te
Alblasserdam

0,80

de wed. H. Jonker het 243e jaar erfcijns van het huis
waarin de gemenelandsbode woont op
het Noorderstek

0,12½

de wed. H. Jonker een jaar pacht van een erf waar een
schuurtje van de Nederwaard op
gestaan heeft, op het Noorderstek

1,20

Simon Backer een jaarlijkse recognitie van een
overpad over het Noorderstek

0,50

Cornelis Schouten het 124e jaar erfpacht van de akkertjes
in Blokweer langs de kade van
Bleskensgraaf

1,-

Cornelis Neef een jaar recognitie voor het gebruik van
46 roeden 92 ellen uitgegraven land in
Blokweer

1,-

Adriaan Pijl het 61e jaar recognitie van een erf van
42½ ellen van zijn huis op het
Noorderstek

0,60

Adriaan Pijl het 61e jaar recognitie van een erf als
voren

0,60

de Hang op het Zuiderstek is annex het
sluismeestersambt

memorie

de visserijen in de Nieuwe Boezem
worden niet verhuurd maar aan de
molenaars gelaten, mits zij de vlieten
van de hele boezem tweemaal per jaar
schoonmaken

memorie

de diverse dorpen in de
Nederwaard

wat zij moeten bijdragen volgens de
omslag

Giessen ... voor B 1301 79 54 2473,41

Sliedrecht 1149 54 54 2184,12

Alblasserdam 565 85 52 1075,12



-63-

Alblas 1193 64 48 2267,93

Bleskensgrave 1014 41 84 1927,38

Hofwegen 188 61 84 358,37½

Molenaarsgraaf 720 22 20 1360,42½

Brandwijk en Gijbeland 1073 52 96 2039,70½

Blokland 330 31 68 627,60½

Wijngaarden 597 52 62 1135,30

Langebroek 98 48 64 171,17

TOTAAL 8225 54 52 15.628,54

notaris Van Wageninge de opbrengst van de op 26.09.1854
gehouden openbare verkoop van enige
bomen staande bij het
gemenelandshuis te Alblasserdam en
een partij oud hout, ijzer en steen

63,75

idem de netto-opbrengst van het oude jacht,
verkocht op 10.11.1855

12,-

de Onderlinge Brand
Waarbog Maatschappij 

restitutie van de premie voor het
verkochte gemenelandshuis in Elshout.
De gemenlandshuizen waren samen
getaxeerd op ƒ 31.000

33,50

TOTAAL van deze afdeling 16.456,11½

TOTALE ONTVANGSTEN 32.475,60½

TWEEDE AFDELING: UITGAVEN
1e Hoofdstuk
Uitgezette gelden

Otto de Kat & Zn. de verkoopopbrengst van het
gemenelandshuis in Elshout, als
belegging

15.000,-

de rente in 1855 op dit kapitaal 275,82

TOTAAL van het 1e hoofdstuk 15.275,83

2e Hoofdstuk
Onkosten op het huishoudelijk bestuur
Traktementen

mr. P. Blussé,
ambachtsheer van Oud-
Alblas

een jaar traktement als president
erfwatergraaf van het Nieuwe
Waterschap

350,-

Adrianus Slotemaker een jaar traktement als president
heemraad van de Graaf en Alblas

120,-
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P. Blussé van Zuidland een jaar traktement als president
heemraad van het Nieuwe Waterschap

120,-

C.A. Rijkee van
Alblasserdam

een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

J.A. van Hattem een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

K. Hartog een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

mr. A. Blussé een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe waterschap

120,-

N. Prins een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

jhr. W. Gevaerts van
Nuland

een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

F.H. von Lindern een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

J.P.B. Onderwater van
Brandwijk

een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

de fungerende secretaris en
penningmeester

een half jaar traktement 180,-

Jacob Vogel, bode v.d.
Nederwaard

een jaar traktement 250,-

Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

een jaar traktement 150,-

Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

voor opzicht over de molens 30,-

Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

voor het schouwen in de hoge en lage
boezem

9,-

M.C. Stans, sluismeester te
Alblasserdam

een jaar traktement 125,-

Administratiekosten

Blussé en Van Braam inbinden van de rekeningen en
drukwerk

21,20

briefport 6,34

zegels, bestekken sluisdeuren en
verhogen boezemkade

38,81

Blussé en Van Braam plaatsen advertenties in de
Dordrechtsche Courant

8,35
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A. Goedhart 7 maanden schoonhouden van de sluis
en het jacht

5,80

M.C. Stans schoonhouden van het jacht gedurende
5 maanden

5,-

J. Vogel, bode gedane voorschotten 9,50

A. Goedhart verteringen op de vergaderingen 16,65

J. Vogel voorschotten 14,71

Onkosten bij het doen van de rekeninge en het regelen van de omslag

onkosten en verteringen 150,-

A. Goedhart verteringen in het gemenelandshuis te
Alblasserdam

93,80

TOTAAL van dit hoofdstuk 3.002,45

3e HOOFDSTUK
Onderhoud molens, sluizen, havens, heulen, kaden, waterschappen, gebouwen,
vaartuigen, rijs- en aardewerken, arbeidslonen, maallonen, peil- en bakengelden

Arie Broere het 8e zevende jaar onderhoud van het
timmerwerk aan de molens 1 t/m 4

300,-

Arie Broere extra leverantie en arbeidsloon 455,87

Johannes Pijl het 8e zevende jaar onderhoud van het
timmerwerk aan de molens 5 t/m 8

300,-

Johannes Pijl extra leverantie en arbeidsloon 186,45

M. Lels geleverde reuzel 47,50

A. Bemelt Gzn. levering raapolie 113,21

B. Pot geleverd een ijzeren molenroede 450,-

B. Pot geleverd ijzerwerk 157,50

B. Pot geleverd touwwerk 78,40

de wed. M. Boogaerd geleverde molenroeden 1714,68

Jan Mes zesde 7ederde jaar onderhoud ijzerwerk
van de molens 1 t/m 4

150,-

Jan Mes extra leverantie en arbeidsloon 165,10

Jasper Stijnis zesde 7e derde jaar onderhoud ijzerwerk
van de molens 5 t/m 8

150,-

Jasper Stijnis extra leverantie en arbeidsloon 55,80

Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij

levering van een gegoten ijzeren
waterwiel

1119,16
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De Mandt & Co. geleverd metaal 50,96

G. de Kock geleverde ketting 19,-

J. Visser 3e jaar onderhoud van de zeilen 439,-

L. van Schagen metselwerk aan de sluis en molens in
het Elshout

205,49½

J. Vroege geleverde steen 28,16

Jan Stam een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 1

99,-

Arie de Beeld een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 2

101,-

Jan Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 3

105,-

Cornelis Korporaal een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 4

101,-

Cornelis Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 5, en het wekken van de
molenaars

177,40

Jan Groenendijk een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 6

99,98

Huig Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 7

97,-

Teunis Burggraaf een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 8

97,-

de acht molenaars elk 10,- bonus voor goed malen 80,-

de acht molenaars voor 32 ton turf 16,-

de acht molenaars voor verteringen bij het komen op de
visitatie, hetgeen vroeger voor de
sluismeester Pot werd betaald

8,-

Arie Vogel schoonmaken van het
gemenelandswater in de Graaf en
Alblas, aangenomen voor zes jaar

65,-

Arie Broere leverantie en arbeidsloon aan de sluizen
in Elshout

155,99

Johannes Pijl leverantie en arbeidsloon voor het
hangen van twee nieuwe
buitensluisdeuren te Alblasserdam
(aanbesteding 1.6.1855)

1285,-

Johannes Pijl leverantie en arbeidsloon aan het huis
en de sluis te Alblasserdam

265,81
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Leendert van Schagen metselwerk aan het huis en de sluis te
Alblasserdam

109,12

Cornelis ‘t Hoen het 4e jaar onderhoud van de
gemenelands rijs- en aardewerken

255,-

Cornelis ‘t Hoen rijs- en aardewerk 161,50

Cornelis ‘t Hoen verhogen en verzwaren van een deel
van de hoge boezem, tussen de hoge
dijk en molen nr. 8

706,-

J. Cleton geleverde verfwaren en arbeidsloon 122,61

de wed. F. Lambinon arbeidsloon en geleverde verfwaren 22,48

F. Smit maken en leveren van een nieuw jacht
voor de Nederwaard

885,-

Jan Pot kalfaten van de sluisdeuren 37,91½

Cornelis de Kluiver uitbaggeren van de Graaf in
Molenaarsgraaf

38,75

K. Hartog voorschotten en loon als waarnemend
fabrijk

300,-

schout en heemraden van
Alblas

voor het tweemaal per jaar schouwen
van de veerwegse vliet tussen Alblas en
Papendrecht

8,-

schout en heemraden van
Papendrecht

idem 8,-

de dorpen v.d. Nederwaard als recognitie voor comparitie, elk 2,- 20,-

de gaarmeesters voor teerkosten bij het voldoen van de
omslag

8,-

de kinderen van Pieter
Huijgens

voor het maken van ca. 4 roeden dijk memorie

Alblas, Blokland (ieder 25,-),
Bleskensgraaf, Brandwijk,
Wijngaarden (ieder 7,50)

het onderhoud van de overtochten 72,50

Giessen, Alblasserdam,
Alblas Noord- en Zuidzijde,
Molenaarsgraaf en
Brandwijk (ieder 10,-)

bakengeld van de peilmolens en
onderhoud van de lantaarns

70,-

de watergraaf van de Graaf
en Alblas, A. Slotemaker

het apostilleren van de rekening 6,-

het college van de Graaf en
Alblas

onkosten van de div. schouwen 35,75
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het college van het Nieuwe
Waterschap

idem 45,-

TOTAAL van dit hoofdstuk 11.929,17

4e HOOFDSTUK
‘s Rijks polderlasten

T. Hagendijk, gaarmeester
te Nieuw-Lekkerland

dijkgeld en omslag 1852 wegens 65
bunder 68 roeden 86 ellen

191,26

E.A. Boele, gaarmeester te
Alblasserdam

dijkgeld over 1852 wegens 46 roeden
50 ellen land in Blokweer

3,62

Van der Tak, ontvanger
directe belastingen te
Alblasserdam

contributie van ongebouwde
eigendommen 1852

68,32

idem contributie van deuren, vensters en
haardsteden 1855/56

16,93½

Niemantsverdriet, ontvanger
der directe belastingen te
Nieuw-Lekkerland

contributie ongebouwde eigendommen
1855

64,02

de heer van Alblasserdam een jaar erfcijns van de sluis, haven en
slikken, volgens besluit van 15.1.1485

0,55

Van Heck en Van der Elst, premies brandverzekering 64,54

TOTALE uitgave hoofdstuk 4 409,24½

TOTALE UITGAVEN VAN DE GEHELE REKENING 30.616,68½

BATIG SALDO 1858,92
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REKENING JAAR 1856

Eerste afdeling
ONTVANGSTEN
1e Hoofdstuk
Batig slot van de vorige rekening 1858,92

ontvangen van reden ontvangst bedrag

2e Hoofdstuk
Intresten en prolongatie uitgezette gelden

Otto de Kat rente op een kapitaal van ƒ 16.000,-,
voortkomende uit de verkoop van het
gemenelandshuis in het Elshout in 1855

627,20

TOTALE ontvangst 2e hoofdstuk 15.325,82

3e Hoofdstuk
Landhuren, visserijen, erfpachten, recognities

Johannes den Braanker een jaar huur van het 1e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

42,-

Adrianus Vogelesang een jaar huur van het 2e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

105,-

Aart de Kluijver een jaar huur van het 3e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

144,-

Jan Hoek een jaar huur van het 4e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

131,-

Gerrit Maat een jaar huur van het 5e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

118,-

Jacob Lambinon een jaar huur van het 6e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

80,-

C. Smit een jaar huur van de kade aan de
noordzijde van de Alblasserdamse
haven

43,-

de landen in de boezem worden niet
verhuurd

memorie

de erven B. Pot een jaar huur van de visserijen in het
Nieuwe waterschap, van de Blokweerse
molen tot de Kortlandse brug

30,-

Pieter van der Hoogt een jaar erfpacht van een huis en
windmolen op het Zuiderstek

10,-

Pieter van der Hoogt het 192e jaar erfcijns van een deel van
het Zuiderstek

9,-
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Pieter van der Hoogt het 224e jaar erfcijns van een erf op het
Zuiderstek

0,50

Adriaan Erkelens een jaar erfpacht van ruim 13 ellen erf
aan de westzijde van het Huis te
Alblasserdam

0,80

de wed. H. Jonker het 244e jaar erfcijns van het huis
waarin de gemenelandsbode woont op
het Noorderstek

0,12½

de wed. H. Jonker een jaar pacht van een erf waar een
schuurtje van de Nederwaard op
gestaan heeft, op het Noorderstek

1,32½

Simon Backer een jaarlijkse recognitie van een
overpad over het Noorderstek

0,50

Cornelis Schouten het 124e jaar erfpacht van de akkertjes
in Blokweer langs de kade van
Bleskensgraaf

1,-

Cornelis Neef een jaar recognitie voor het gebruik van
46 roeden 92 ellen uitgegraven land in
Blokweer

1,-

Adriaan Pijl het 62e jaar recognitie van een erf van
42½ ellen van zijn huis op het
Noorderstek

0,60

Adriaan Pijl het 62e jaar recognitie van een erf als
voren

0,60

de Hang op het Zuiderstek is annex het
sluismeestersambt

memorie

de visserijen in de Nieuwe Boezem
worden niet verhuurd maar aan de
molenaars gelaten, mits zij de vlieten
van de hele boezem tweemaal per jaar
schoonmaken

memorie

de diverse dorpen in de
Nederwaard

wat zij moeten bijdragen volgens de
omslag

Giessen ... voor B 1301 79 54 1627,24

Sliedrecht 1149 54 54 1436,92

Alblasserdam 565 85 52 707,322

Alblas 1193 64 48 1492,06

Bleskensgrave 1014 41 84 1268,01

Hofwegen 188 61 84 235,77
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Molenaarsgraaf 720 22 20 900,28

Brandwijk en Gijbeland 1073 52 96 1341,91

Blokland 330 31 68 412,90

Wijngaarden 597 52 62 746,91

Langebroek 98 48 64 112,61

TOTAAL 8225 54 52 10.281,93

notaris Van Wageninge de opbrengst van de op 4.10.1856
gehouden openbare verkoop van een
partij oud hout

61,25

M.C. Stans een jaar pacht van de schutgelden van
de sluis te Alblasserdam

260,-

TOTAAL van deze afdeling 11.321,50½

TOTALE ONTVANGSTEN 18.807,62½

TWEEDE AFDELING: UITGAVEN
1e Hoofdstuk
Uitgezette gelden

Otto de Kat & Zn. ter verhoging van het uitgezette kapitaal 725,-

het bedrag van de in het 2e hoofdstuk
als ontvangst geboekte geld van de
door Otto de Kat ontvangen rente tot
31.12.1856 over de ten behoeve van de
Nederwaard uitgezette gelden; deze
gelden zijn hun echter gelaten tot
verhoging van het kapitaal, dat nu met
inbegrip van deze rente ƒ 16.627,20
bedraagt

627,20

TOTAAL van het 1e hoofdstuk 1.352,20

2e Hoofdstuk
Onkosten op het huishoudelijk bestuur
Traktementen

mr. P. Blussé,
ambachtsheer van Oud-
Alblas

een jaar traktement als president
erfwatergraaf van het Nieuwe
Waterschap

350,-

Cornelis Smit een jaar traktement als erfwatergraaf
van het Nieuwe Waterschap

350,-

Adrianus Slotemaker een jaar traktement als president
heemraad van de Graaf en Alblas

120,-

P. Blussé van Zuidland een jaar traktement als president
heemraad van het Nieuwe Waterschap

120,-
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C.A. Rijkee van
Alblasserdam

een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

J.A. van Hattem een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

K. Hartog een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

mr. A. Blussé een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe waterschap

120,-

N. Prins een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

jhr. W. Gevaerts van
Nuland

een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

F.H. von Lindern een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

J.P.B. Onderwater van
Brandwijk

een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

de fungerende secretaris en
penningmeester

een jaar traktement 180,-

Jacob Vogel, bode v.d.
Nederwaard

een jaar traktement 250,-

Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

een jaar traktement 150,-

Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

voor opzicht over de molens 30,-

Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

voor het schouwen in de hoge en lage
boezem

9,-

M.C. Stans, sluismeester te
Alblasserdam

een jaar traktement 250,-

Administratiekosten

Blussé en Van Braam inbinden van de rekeningen en
drukwerk

27,85

briefport 4,60

zegels 18,24

Blussé en Van Braam plaatsen advertenties in de 3,05

M.C. Stans schoonhouden van het jacht 10,-

J. Vogel, bode gedane voorschotten 4,-
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M.C. Stans verteringen bij de verpachting van de
schutgelden

34,60

Onkosten bij het doen van de rekeninge en het regelen van de omslag

onkosten en verteringen 150,-

M.C. Stans verteringen in het gemenelandshuis te
Alblasserdam

26,20

TOTAAL van dit hoofdstuk 3.047,54

3e HOOFDSTUK 
Onderhoud molens, sluizen, havens, heulen, kaden, waterschappen, gebouwen,
vaartuigen, rijs- en aardewerken, arbeidslonen, maallonen, peil- en bakengelden

Arie Broere het 9e eerste jaar onderhoud van het
timmerwerk aan de molens 1 t/m 4

300,-

Arie Broere extra leverantie en arbeidsloon 269,79

Johannes Pijl het 9e eerste jaar onderhoud van het
timmerwerk aan de molens 5 t/m 8

300,-

Johannes Pijl extra leverantie en arbeidsloon 196,07½

M. Lels geleverde reuzel 77,42½

A. Bemelt Gzn. levering raapolie 112,21

de wed. M. Boogaerd geleverde houtwaren 2101,-

G. de Kock geleverde koolteer 3,50

Jan Mes zesde 7e vierde jaar onderhoud
ijzerwerk van de molens 1 t/m 4

150,-

Jan Mes extra leverantie en arbeidsloon 41,10

Jasper Stijnis zesde 7e vierde jaar onderhoud
ijzerwerk van de molens 5 t/m 8

150,-

Jasper Stijnis extra leverantie en arbeidsloon 12,65

J. Visser 4e jaar onderhoud van de zeilen 439,-

L. van Schagen metselwerk aan de molens 373,27

J. Vroege geleverde steen 105,20½

Jan Stam een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 1

94,-

Arie de Beeld een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 2

98,-

Jan Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 3

93,-
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Cornelis Korporaal een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 4

93,-

Cornelis Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 5, en het wekken van de
molenaars

118,70

Jan Groenendijk een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 6

149,-

Huig Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 7

93,-

Teunis Burggraaf een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 8

93,-

de acht molenaars elk 10,- bonus voor goed malen 80,-

de acht molenaars voor 32 ton turf 16,-

de acht molenaars voor verteringen bij het komen op de
visitatie, hetgeen vroeger voor de
sluismeester Pot werd betaald

8,-

Jan Hoek, oud-molenaar
van molen 5

een jaar pensioen hem op de
vergadering van 25.9.1855 toegelegd

90,-

de schippers van het jacht:
M.C. Stans, M. ‘t Hoen
Wzn., P. Erkelens, B. Kloot

roeien van het jacht 63,-

de schippers van de
hoogaars: D. van Asperen,
D. Hollander

roeien van de hoogaars 15,-

D. Hollander huur van een boot ten dienste van de
Nederwaard, in 1855 en 1856

4,-

Arie Vogel schoonmaken van het
gemenelandswater in de Graaf en
Alblas, aangenomen voor zes jaar

65,-

Arie Broere leverantie en arbeidsloon aan de sluis
en het wachtheul in Elshout

286,38½

Johannes Pijl leverantie en arbeidsloon aan het huis
en de sluis te  Alblasserdam 

118,31

Leendert van Schagen metselwerk aan het huis en de sluis te
Alblasserdam

70,13

A. Singels geleverde hardstenen dorpel 14,02

Cornelis ‘t Hoen het 5e jaar onderhoud van de
gemenelands rijs- en aardewerken

255,-

Cornelis ‘t Hoen rijs- en aardewerk 79,30
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J. Cleton geleverde verfwaren en arbeidsloon 25,20

de wed. F. Lambinon arbeidsloon en geleverde verfwaren 20,32

M.C. ‘t Hoen geleverd riet ten behoeve van de schuur
te Alblasserdam

64,90

K. Hartog voorschotten en loon als waarnemend
fabrijk

300,-

schout en heemraden van
Alblas

voor het tweemaal per jaar schouwen
van de veerwegse vliet tussen Alblas en
Papendrecht

8,-

schout en heemraden van
Papendrecht

idem 8,-

de dorpen v.d. Nederwaard als recognitie voor comparitie, elk 2,- 20,-

de gaarmeesters voor teerkosten bij het voldoen van de
omslag

8,-

de kinderen van Pieter
Huijgens

voor het maken van ca. 4 roeden dijk memorie

Alblas, Blokland (ieder 25,-),
Bleskensgraaf, Brandwijk,
Wijngaarden (ieder 7,50)

het onderhoud van de overtochten 72,50

Giessen, Alblasserdam,
Alblas Noord- en Zuidzijde,
Molenaarsgraaf en
Brandwijk (ieder 10,-)

bakengeld van de peilmolens en
onderhoud van de lantaarns

70,-

de president-watergraaf van
het Nieuwe Waterschap,
mr. P. Blussé van Oud-
Alblas

het apostilleren van de rekening 6,-

het college van de Graaf en
Alblas

onkosten van de div. schouwen 35,75

het college van het Nieuwe
Waterschap

idem 45,-

TOTAAL van dit hoofdstuk 7647,97½

4e HOOFDSTUK
‘s Rijks polderlasten

T. Hagendijk, gaarmeester
te Nieuw-Lekkerland

dijkgeld en omslag 1852 wegens 65
bunder 68 roeden 86 ellen

157,87

E.A. Boele, gaarmeester te
Alblasserdam

dijkgeld over 1852 wegens 46 roeden
50 ellen land in Blokweer

2,56
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Van der Tak, ontvanger
directe belastingen te
Alblasserdam

contributie van ongebouwde
eigendommen 1856

61,46

idem idem voor Alblasserdam 69,08

idem contributie van deuren, vensters en
haardsteden 1856/57

17,14½

Niemantsverdriet, ontvanger
der directe belastingen te
Nieuw-Lekkerland

contributie ongebouwde eigendommen
1852

64,02

de heer van Alblasserdam een jaar erfcijns van de sluis, haven en
slikken, volgens besluit van 15.1.1485

0,55

Van Heck en Van der Elst, premies brandverzekering 19,80

TOTALE uitgave hoofdstuk 4 328,46½

TOTALE UITGAVEN VAN DE GEHELE REKENING 12.376,58

BATIG SALDO 1431,44½
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REKENING JAAR 1857

Eerste afdeling
ONTVANGSTEN
1e Hoofdstuk
Batig slot van de vorige rekening 1431,44½

ontvangen van reden ontvangst bedrag

2e Hoofdstuk
Aflossing der op prolongatie uitgezette gelden en ontvangen rente

het bedrag tot mei 1857 plus rente,
omgezet in effecten op het Grootboek
der Nationale Schuld

17.241,290

3e Hoofdstuk
Landhuren, visserijen, erfpachten, recognities

de borgen van Joost Herwig
jr.

1 jaar huur van het 1e perceel van de
Kortlandsche kade

53,-

Johannes den Braanker een jaar huur van het 2e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

118,-

Adrianus Pijl een jaar huur van het 3e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

182,-

Gerrit Eikelboom een jaar huur van het 4e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

160,-

Maarten Burggraaf een jaar huur van het 5e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

152,-

Gerrit Maat een jaar huur van het 6e perceel van de
Kortlandsche dijk of hein

104,-

C. Smit een jaar huur van de kade aan de
noordzijde van de Alblasserdamse
haven

43,-

de landen in de boezem worden niet
verhuurd

memorie

de erven B. Pot een jaar huur van de visserijen in het
Nieuwe waterschap, van de Blokweerse
molen tot de Kortlandse brug

30,-

Pieter van der Hoogt een jaar erfpacht van een huis en
windmolen op het Zuiderstek

10,-

Pieter van der Hoogt het 197e jaar erfcijns van een deel van
het Zuiderstek

9,-

Pieter van der Hoogt het 229e jaar erfcijns van een erf op het
Zuiderstek

0,50
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Adriaan Erkelens een jaar erfpacht van ruim 13 ellen erf
aan de westzijde van het Huis te
Alblasserdam

0,80

de wed. H. Jonker het 245e jaar erfcijns van het huis
waarin de gemenelandsbode woont op
het Noorderstek

0,12½

de wed. H. Jonker een jaar pacht van een erf waar een
schuurtje van de Nederwaard op
gestaan heeft, op het Noorderstek

1,20

Simon Backer een jaarlijkse recognitie van een
overpad over het Noorderstek

0,50

Cornelis Schouten het 126e jaar erfpacht van de akkertjes
in Blokweer langs de kade van
Bleskensgraaf

1,-

Cornelis Neef een jaar recognitie voor het gebruik van
46 roeden 92 ellen uitgegraven land in
Blokweer

1,-

Adriaan Pijl het 63e jaar recognitie van een erf van
42½ ellen van zijn huis op het
Noorderstek

0,60

Adriaan Pijl het 63e jaar recognitie van een erf als
voren

0,60

de Hang op het Zuiderstek is annex het
sluismeestersambt

memorie

de visserijen in de Nieuwe Boezem
worden niet verhuurd maar aan de
molenaars gelaten, mits zij de vlieten
van de hele boezem tweemaal per jaar
schoonmaken

memorie

de diverse dorpen in de
Nederwaard

wat zij moeten bijdragen volgens de
omslag

Giessen ... voor B 1301 79 54 1627,24

Sliedrecht 1149 54 54 1436,92

Alblasserdam 565 85 52 707,322

Alblas 1193 64 48 1492,06

Bleskensgrave 1014 41 84 1268,01

Hofwegen 188 61 84 235,77

Molenaarsgraaf 720 22 20 900,28

Brandwijk en Gijbeland 1073 52 96 1341,91
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Blokland 330 31 68 412,90

Wijngaarden 597 52 62 746,91

Langebroek 98 48 64 112,61

TOTAAL 8225 54 52 10.281,93

notaris Van Wageninge de opbrengst van de op 4.10.1856
gehouden openbare verkoop van een
partij oud hout

109,-

M.C. Stans een jaar pacht van de schutgelden van
de sluis te Alblasserdam

260,-

TOTAAL van deze afdeling 11.518,25½

TOTALE ONTVANGSTEN 30.190,99

TWEEDE AFDELING: UITGAVEN
1e Hoofdstuk
Uitgezette gelden

via Otto de Kat aankoop van effecten op het grootboek
de Nationale Schuld, a 4% rente per
jaar

17.800,-

via Otto de Kat door deze firma aan effecten
aangekocht

17.219,34

via Otto de Kat op een nieuwe rekening bijgeschreven 21,95

TOTAAL van het 1e hoofdstuk 17.241,29

2e Hoofdstuk
Onkosten op het huishoudelijk bestuur
Traktementen

mr. P. Blussé,
ambachtsheer van Oud-
Alblas

een jaar traktement als president
erfwatergraaf van het Nieuwe
Waterschap

350,-

Cornelis Smit een jaar traktement als erfwatergraaf
van het Nieuwe Waterschap

350,-

Adrianus Slotemaker een jaar traktement als president
heemraad van de Graaf en Alblas

120,-

P. Blussé van Zuidland een jaar traktement als president
heemraad van het Nieuwe Waterschap

120,-

C.A. Rijkee van
Alblasserdam

een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

J.A. van Hattem een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-
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K. Hartog een jaar traktement als heemraad van
de Graaf en Alblas

120,-

mr. A. Blussé een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe waterschap

120,-

N. Prins een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

jhr. W. Gevaerts van
Nuland

een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

F.H. von Lindern een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

J.P.B. Onderwater van
Brandwijk

een jaar traktement als heemraad van
het Nieuwe Waterschap

120,-

de fungerende secretaris en
penningmeester

een jaar traktement 180,-

Jacob Vogel, bode v.d.
Nederwaard

een jaar traktement 250,-

Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

een jaar traktement 150,-

Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

voor opzicht over de molens 30,-

Joost Pot, sluismeester in
het Elshout

voor het schouwen in de hoge en lage
boezem

9,-

M.C. Stans, sluismeester te
Alblasserdam

een jaar traktement 250,-

Administratiekosten

Blussé en Van Braam inbinden van de rekeningen en
drukwerk

13,10

briefport 7,19

zegels en kosten van bestekken 47,78½

Blussé en Van Braam plaatsen advertenties 22,95

M.C. Stans schoonhouden van het jacht 10,-

J. Vogel, bode gedane voorschotten 4,-

notaris W. van Wageninge
Wzn.

onkosten bij de aanbesteding van het
rijswerk

56,37½

M.C. Stans vertering door de commissie van
voorvallende zaken bij de verpachting
van de kaden en het opnemen der
vernieuwingen

56,20
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M.C. Stans verteringen bij de aanbesteding van het
rijswerk

25,95

Onkosten bij het doen van de rekeninge en het regelen van de omslag

onkosten en verteringen 150,-

M.C. Stans verteringen in het gemenlandshuis te
Alblasserdam

22,15

TOTAAL van dit hoofdstuk 3.124,70

3e HOOFDSTUK 
Onderhoud molens, sluizen, havens, heulen, kaden, waterschappen, gebouwen,
vaartuigen, rijs- en aardewerken, arbeidslonen, maallonen, peil- en bakengelden

Arie Broere het 9e tweede jaar onderhoud van het
timmerwerk aan de molens 1 t/m 4

300,-

Arie Broere extra leverantie en arbeidsloon 195,71

Johannes Pijl het 9e tweede jaar onderhoud van het
timmerwerk aan de molens 5 t/m 8

300,-

Johannes Pijl extra leverantie en arbeidsloon 491,98

M. Lels geleverde reuzel 51,-

Jan Schouten geleverde molenroe 520,-

Jan Schouten geleverde molenroe 440,-

A. Bemelt Gzn. levering raapolie 113,21

de wed. M. Boogaerd geleverde molenroe en houtwaren 1446,-

Diepeveen, Lels en Smit geleverd ijzeren scheprad 679,-

gebr. Pot verzwaren van een gebroken ijzeren
molenroe

188,78

G. de Kock geleverde koolteer 7,-

Jan Mes zevende 5e jaar onderhoud ijzerwerk
van de molens 1 t/m 4

150,-

Jan Mes extra leverantie en arbeidsloon 14,70

Jasper Stijnis zesde 7e vijfde jaar onderhoud ijzerwerk
van de molens 5 t/m 8

150,-

Jasper Stijnis extra leverantie en arbeidsloon 30,-

J. Visser 4e jaar onderhoud van de zeilen 439,-

L. van Schagen metselwerk aan de molens 157,10½

Jan Stam een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 1

92,-
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Arie de Beeld een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 2

98,-

Jan Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 3

91,-

Cornelis Korporaal een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 4

92,50

Cornelis Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 5, en het wekken van de
molenaars

174,90

Jan Groenendijk een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 6

94,-

Huig Hoek een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 7

92,-

Teunis Burggraaf een jaar maalloon plus arbeidsloon,
molen 8

91,-

de acht molenaars elk 10,- bonus voor goed malen 80,-

de acht molenaars voor 32 ton turf 16,-

de acht molenaars voor verteringen bij het komen op de
visitatie, hetgeen vroeger voor de
sluismeester Pot werd betaald

8,-

de erven Jan Hoek, wijlen
gepensioneerd molenaar
van molen 5

drie maanden pensioen 22,50

de schippers van het jacht:
M.C. Stans, M. ‘t Hoen
Wzn., P. Erkelens, B. Kloot

roeien van het jacht 63,-

de schippers van de
hoogaars: D. van Asperen,
D. Hollander

roeien van de hoogaars 15,-

Arie Vogel schoonmaken van het
gemenelandswater in de Graaf en
Alblas, aangenomen voor zes jaar

65,-

Arie Broere leverantie en arbeidsloon aan de sluis
en wachtheul in Elshout

216,16

Arie Broere levering touwwerk 28,65

Johannes Pijl leverantie en arbeidsloon aan het huis
en de sluis te  Alblasserdam 

147,41½

Leendert van Schagen metselwerk aan het huis en de sluis te
Alblasserdam

108,96
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J. Vroege geleverde steen 36,77½

A. Singels geleverde hardstenen dorpel 14,02

Cornelis ‘t Hoen het laatste jaar onderhoud van de
gemenelands rijs- en aardewerken

255,-

Cornelis ‘t Hoen rijs- en aardewerk 153,30

J. Cleton geleverde verfwaren en arbeidsloon 37,56

de wed. F. Lambinon arbeidsloon en geleverde verfwaren 14,74

T. de Loos geleverde kastanjeboom 3,-

G. van der Laan inspectie en opneming van de hoge
molens

9,90

J. de Vaal reiskosten als voren 9,90

W. Bremken reiskosten als voren 30,-

N. Prins voorschotten en loon als waarnemend
fabrijk

300,-

schout en heemraden van
Alblas

voor het tweemaal per jaar schouwen
van de veerwegse vliet tussen Alblas en
Papendrecht

8,-

schout en heemraden van
Papendrecht

idem 8,-

de dorpen v.d. Nederwaard als recognitie voor comparitie, elk 2,- 20,-

de gaarmeesters voor teerkosten bij het voldoen van de
omslag

8,-

de kinderen van Pieter
Huijgens

voor het maken van ca. 4 roeden dijk memorie

Alblas, Blokland (ieder 25,-),
Bleskensgraaf, Brandwijk,
Wijngaarden (ieder 7,50)

het onderhoud van de overtochten 72,50

Giessen, Alblasserdam,
Alblas Noord- en Zuidzijde,
Molenaarsgraaf en
Brandwijk (ieder 10,-)

bakengeld van de peilmolens en
onderhoud van de lantaarns

70,-

de erfwatergraaf van het
Nieuwe Waterschap, C.
Smit

het apostilleren van de rekening 6,-

het college van de Graaf en
Alblas

onkosten van de div. schouwen 32,17½

het college van het Nieuwe
Waterschap

idem 45,-
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TOTAAL van dit hoofdstuk 8.391,42½

4e HOOFDSTUK
‘s Rijks polderlasten

T. Hagendijk, gaarmeester
te Nieuw-Lekkerland

dijkgeld en omslag 1852 wegens 65
bunder 68 roeden 86 ellen

157,87

E.A. Boele, gaarmeester te
Alblasserdam

dijkgeld over 1852 wegens 46 roeden
50 ellen land in Blokweer

2,56½

Lipjes, ontvanger directe
belastingen te Alblasserdam

contributie van ongebouwde
eigendommen 1857, te Nieuw-
lekkerland

61,22

idem idem voor Alblasserdam 68,84

idem contributie van deuren, vensters en
haardsteden 1856/57

17,14½

Niemantsverdriet, ontvanger
der directe belastingen te
Nieuw-Lekkerland

contributie ongebouwde eigendommen
1852

64,02

de heer van Alblasserdam een jaar erfcijns van de sluis, haven en
slikken, volgens besluit van 15.1.1485

0,55

Van Heck en Van der Elst, premies brandverzekering 19,80

TOTALE uitgave hoofdstuk 4 3327,99

TOTALE UITGAVEN VAN DE GEHELE REKENING 29.085,40

BATIG SALDO 1105,59
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