[KAFT]
[Plakbriefje:]
Algemeen Rijksarchief
Grafelijkheidsrekenkamer
van HOLLAND
REKENINGEN
5167
1697
DIRCK SPRUIJTS
negentiende Rekeninge als
Penning-Meester van den
ZUIJD-HOLLANDSEN-POLDER
Omme t'Hoff,
Overgelevert bij dirck
Spruijt, als Penningmeester
van den Zuijdhollantsen Polder,
aen d' heer Commissaris vande Camer
van de rekeningh der domeijnen
van de Heere State van Hollant
ende West Vrieslant, ten bijwese
van de Gecommitteerdens, tot
de directie van den gemelte polder
aengestelt, mitsgaders de presente
Ingelanden, desen onderteijckent
hebbende, in St: Joris Doele binnen
Dordregt, op den xxve April 1698

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

xixe Rekeninge
van desen Rendant

Ontfanck,
Vervolgt wel den tijdt
van de laetst voorgaende
rekeningh, als dese

Ende eerstelijck
van hooge Ommeslaegen, die
alhier, volgens de hercalculatie

[1r]

door den lantmeter Matheus
van Nispen, gedaen in den Jaere
xvic: twee en tagtigh, begroot werden
op twaelff hondert, vijff en dertigh
mergen, vijff hondert, negen en
vijftigh roeden landts, inde voorsr:
dijckagie binnen bedijckt, volgens
de laetste gedaene Metinge, Verbael,
ende Caerte daar van zijnde.
Zegge
1235 : 559 : 0

[1v]

Waer van in den Jaere xvic: twee
en tachtigh, uijtgeputh zijn, tot het
maecken van den doorgebroocken
Zeedijk, als in de rekeninge, fol: xlii
et ultra staet geëxpresseert,
2: 463: 0
Zoo dat nu alleenlijck moeten worden
verantwoordt, in gevolge de acte
van Omslagh, de resterende
contribuerende mergentalen,
bedragende nogh
1233: 96: 0
blijckt hier van
bij acte van omslag
in dato den 26e april
1697, bij d'Hr Commissaris, en de Gecommitterdens, en particuliere Ingelanden
gearresteert.

Op den ses en twintigsten
Aprill xvic: zeven en t'Negentigh,
hebben de heeren Gecommitteerdens van den voorsr: Polder,
naer het sluijten van des
Gemeenlandts rekeninge
van den Jare xvic: ses en t'Negentigh (nevens de presente
Ingelanden) omme geslaegen
een somme van twee ponden
per merge over den Jaere xvic :
zeven en t'Negentigh, ten
laste van de heeren Eijgenaren,
zoo tot voldoeninge van de
voorvallende reparatie, &
onderhoudt van den Zeedijck,
mitsgaders binnelantse
noodsaecklijkheden, welcken
omslagh, den penningmeester
alhier is verantwoordende
over de voorschreve twaelff
hondert drie en dertigh
mergen, ses en t'negentigh
roeden landts, de somme van
twee duijsent, vier hondert,
ses en t' zestich ponden, ses
schellingen, ses deniers, te xl:

[2r]

[2v]

grooten 't pondt, overzulx hier
de voorsr: somme van
iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D
Prima Summa van den Ontfanck
iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D
[3r]

Anderen Ontfanck
over den laegen omslagh
van den Jaere xvic zeven
en t' negentigh,
In gevolge de voorschreve
Acte van omslagh, van den
ses en twintigsten Aprill xvic:
zeven en t'negentigh, tot
laste van de respective Bruijckers ommegeslaegen twee
Ponden per merge, tot betalinge van de binnelantse
noodsaeckelijckheden, bedrag&
over den geheelen Zuijdhollantsen Polder, groot twaelff
hondert, drie en dertigh mergen, ses en t' negentigh roe:
landts, de somme van twee
duijsent, vier hondert ses en
t' zestigh ponden, ses schellingen,
ses deniers, te xl: grooten 't pondt,
die desen rendant alhier mede
ten vollen is verantwoordende,
dus de voorz: somme van
Sch vi D

[3v]

iim iiiic lxvi L vi

iia Somma van den ontfanck
iim iiiic lxvi L vi Sch vi D
Anderen Ontfanck
van verpagtinge, gedaen
bij d'Ed: heeren Gecommitteerdens van den
Zuijdhollandsen Polder,
op den thienden meij xvic:
vier en t' negentigh, van
't gras, liesen, ende biesen,
mitsgaders het riet staende,
ende wassende in de dijck

[4r]

putten, ofte gorsen,
tusschen den thee van
den dijck, ende de agter cade
buijten, ende rondomme
den zeedijck van den voorsr:
Polder, beginnende
aen den Nieuwen
Althenaschen Polder
tot aen den Dussensen
Dijck toe, over den Jaere
xvic: zeven en t' negentigh,
De Eerste partije, beginn&
aen den dijck van den Nieuwen Althenaschen polder,
tot aen de Eerste sluijs
toe, lanck drie hondert
en t' negentigh roeden,
gepagt voor ses Jaren
bij Dirck Wouterse de Bodt,
s' Jaers omme ses Ponden,
tien schellingen, te xl grooten
t' pondt, blijckende
bij de rolle van ver-pagtinge, dato thienden
Meij xvic: vier en t' negentigh,
als in voorgaende rekeninge, daerom hier,
over t' iiiie: vie: Jaer
Pagts, verschenen kersmisse xvic: zeven en t' negentigh, de voorsr: somme
van
vi L x Sch
De tweede partije, van de
voornoemde sluijs, tot de
sluijs van de Cornse Gantel
toe, langh ontrent drie
hondert vijftigh roeden,
gepagt voor ses Jaren bij
Oth Willemse Walraven,
s' jaers omme vier ponden
tien schellingen, te xl: grooten
't pondt, dus over t' iiiie: vie::
Jaer pagts, verschenen
kersmisse xvic: zeven en t' negentig
de voorsr:
iiiiL x Sch

[4v]
#de-bot

[5r]

[5v]
#walraven

De derde partije, van de
voornoemde sluijs, tot den
hoeck van den dijck bij t' land
van Cornelis den Ruijmen,
lanck twee hondert agt
en veertigh roeden, gepagt
voor ses jaren bij Dirck
Wouterse de Bodt, des jaers
omme vier ponden, te xl:
grooten t' pondt, dus over
t' iiiie: vie: Jaer Pagts, blijckende, ende verschenen als
voren, de voorsr
De vierde bestedinge vande
voornoemden hoeck aff
tot de sluijs in 't peerboomse
gath, lang ses hondert dertig
roeden, gepagt voor
ses jaren bij den selven
de Bodt, omme twee ponden,
tien schellingen, te xl: grooten
t' pondt s'Jaers, dus over t' iiiie:
vie: Jaer Pagts, verschenen
kersmisse xvic: zeven en
t' negentigh, de voorsr:
De vijffde partije, van de
voornoemde sluijs, tot den
hoeck van den dijck bij
t' Staecxken, langh vier
hondert roeden, gepagt
voor ses jaeren bij Adriaen
Stevense Crillaerts, omme
agt ponden tien schellingen
te xl: grooten t' pondt, s'jaers,
dus hier over t' iiiie: vie: jaer
Pagts, verschenen kersmisse
xvic: zeven en t' negentigh, de
voorsr: somme van
De sesde ende laetste partije,
van het staecxken aff, tot
't 'eijnde de nieuwe dijckagie,
aen den Ouden Dussensen

[6r]
#den-ruijmen

iiii L

[6v]
#de-bot

ii L x Sch

[7r]
#crillaerts

viii L x Sch

[7v]
#crillaerts

dijck, van den grooten Waerdt
van Zuijdhollandt, langh
vier hondert vijftigh roeden,
gepagt voor ses jaren bij Adriaen
Stevense Crillaerts, 's Jaers
omme de somme van vijftien
ponden, te xl: grooten t' pondt,
dus over t' iiiie: vie: Jaer pagts,
verschenen kersmisse xvic: zeven
en t'negentigh, de voorsr: somme van

xv L

iiie: Summa: van den ontfanck
xli L
Extraordinairen
Ontfangh, van vercoopinge
van rijsgewas, gestaen
hebbende, zoo op de agtercade, haagcadens, ende
de dijckputten, als anders,

[8r]

iiiie: Summa Nihil
[vacat]
[vacat]
[vacat]
Anderen Ontfank
van t'sloth van de laetste
gedaene rekeninge van
den Jaere xvic: ses en t'
negentigh.
Den rendant brengt alhier
de somme van twee duijsent,
ses hondert, negen en t' Negentigh ponden, ses schellingen
negen deniers obules, te xl:
grooten t' pondt, zijnde t'gene
hij, bij zijne voorgaende rek&,
gedaen den xxvie: April xvic: zeven
en t' negentigh, aen het Gemeene
Landt schuldigh gebleven is,
blijckende bij de selve rekeninge
fol: lxxxx. oversulx hier de
voorsr somme van
iim: vic: xcix L vi Sch ix D ob
ve: Sa: van den ontfanck

[8v]
[9r]
[9v]
[10r]

[10v]

per se
Somma Totalis van den geheele Ontfanck deser
rekeninge bedraegt
viim: vic: lxxii L xix Sch ix D
[11r]

[vacat]
[vacat]
Uitgeeff jegens den
voors: ontfanck,

[11v]
[12r]
#de-bot

Ende Eerstelijck,
over t' verhoogen, ende verswaren
van eenige bestedingen van den
Zeedijck, t' repareren van de
Zeebraecken, becrammen,
ende anders, den Zeedijck
concernerende,
Betaelt aen Dirck
Wouterse de Bodt, cum suis,
de somme van agt en t' zeventigh
Blijckt van dese,
ponden, te xl: grooten 't pondt,
& volgende aengetoge over ende in voldoeninghe
partijen bij conditie,
van haerluijder declaratie
van bestedinge,
van arbeijdsloonen gedaen
ordonnantie, ende
ende verdient in den Jare
quitancie
xvic: zeven en t' negentigh,
met opgraven, ende weder
aen aerden van de Peerboomse
Sluijs, dus volgens de declaratie,
ordonnantie, & quit: de voorsr:
Betaelt aen Odt Willemse
cum suis, de somme van
een hondert vijff en veertigh Ponden, dertien schell:,
te xl: grooten 't pondt, over,
ende in voldoeninge van
haerluijder declaratie van
dachgelden verdient aen den
Zuijdhollantsen Polder, met
noodige reparatie aen den
dijck van den selven Polder,
volgens declaratie, ordon:

[12v]
#walraven

lxxviii L

[13r]

ende quit: daerom hier de voorsr:

cxlv L xiii Sch

Prima Summa van den uijtgeeff
iic: xxiii L xiii Sch
[vacat]
[vacat]
[vacat]
Anderen uitgeeff
van verscheijde binnelantse
noodsaeckelijckheden,
Betaelt aen Abraham
de Heer Meester Metselaer,
de somme van hondert
negen en veertigh ponden,
te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge, van
dat op den twaelffden Julij
xvic: zeven en t' Negentigh,
aengenomen, & vervolgens gemaeckt heeft
een Nieuwe Steene Heul,
in de Nieuwe-Steegh, binnen
den voornoemde Zuijdhollantsen Polder, oversulx hier, als
bij besteck, ende conditie,
ordonnantie, ende quitancie,
de voorschreve somme
van
cxlix L
Betaelt aen Michiel
Donckersloot, de somme
van twee ponden, vijff schell:
ses deniers, te xl: grooten t' pondt,
over, ende in voldoeninge
zijner declaratie van verdient Timmer Arbeijdsloon,
leverantue van hout, ende
spijclers, ten behouve van
den Zuijdhollantsen Polder,
in de Jaere xvic: agt en
t' Negentigh gedaen, ende verdient,
aen de Brugh in de pleunesteeg, zulx bij declaratie, ordon:
ende quit: de voorsr:
ii L v Sch

[13v]
[14r]
[14v]
[15r]
#de-heer

[15v]
#donkersloot

[16r]

Betaelt aen Jan Pouwelse
Smith, de somme van vijff
ponden tien schellingen, te xl:
grooten t' pondt, over, ende
in voldoeninge, zijner declaratie van leverantie van
Iserwerck, ten behouve van
den Zuijdhollantsen Polder, in de
Jaren xvic: ses, ende xvic: zeven
en t' Negentigh gedaen, als
bij zijne nevensgaende declaratie, ordonnantie, & quitancie
de voorsr:
v L x Sch

[16v]
#smit

iia: Summa van den uitgeeff
clvi L xv Sch vi D
per se
[vacat]
[vacat]
[vacat]
[vacat]
Anderen Uitgeeff
van het schoonmaecken
van des Gemeenlandts
Wateringen, soo van Creecken,
killen, Berm, Ban, en
wegslooten, alle gelegen
in den Zuijdhollantsen Polder,
Besteedt, ende gemaeckt
in t' voor Jaer xvic: zeven
en t'Negentigh,
Betaelt aen Hendrick Crijnen
Camp, de somme van agt
Ponden tien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over, ende
in voldoeninge van het
maecken van de Eerste
Bestedinge, zijnde den
Bermsloot, beginnende van
den Dussensen Zeedijck,
tot aen den hoeck van den
Nieuwen Dijck, bij het
staecxken van Wevelinck-

[17r]
[17v]
[18r]
[19v]
[19r]
#camp

[19v]
#van-wevelinkhoven

blijckt bij de conditij
van bestedinge,
en ordonnantie van de
Gecommitteerdens,
soo van dese, als van
d'aengetoge partijen

hoven, lanck omtrent vier
hondert xl: roeden, Aengenomen
volgens conditie, ende besteck,
daer van zijnde, dato veertienden Meij xvic: zeven en t' negentigh, consent, ende ordonnantie, slaende op dese,
ende de twee en dertigh,
hier naer volghende
posten, overzulx
hier de voorschreve somme
van
viii L x Sch

[20r]
#berm

Betaelt aen Willem
Joosten Berm, de somme
van agt Ponden vijftien
schellingen, te xl: grooten
t' pondt, over, & in voldoeninge
van het maecken van de tweede
bestedinge daer aenvolgende,
comt tot de peerboomse
sluijs toe, lanck vier hondert
roeden, Aengenomen bij
den hoop, volgens conditie,
consent, ende ordonn:
de voorsr:
viii L

[20v]
#van-hofwegen

Betaelt aen Arien Aertse
van Hoffwegen, de somme
van negen Ponden, thien
schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over, ende in voldoeninge van het maecken
van de derde bestedinge
daer aen volgende, van de
voornoemde Peerboomse
sluijs, tot aen de verlengde
Nieuwe-Stege toe, langh
omtrent vijff hondert roeden,
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent,
ende ordonnantie, de
voorsr:
ix L x Sch
Betaelt aen Theunis Ariense
Bestebier, de somme van
thien ponden, thien schel-

[21r]
#bestebier

lingen, te xl: grooten 't pondt,
over, ende in voldoeninge van
het maecken van de vierde
bestedinge daer aen volgende,
van de voornoemde Nieuwe
Stege comende tot de Zuijdelijckste sluijs, op de Cornse
Gantel toe, lanck omtrent
vijff hondert vijftigh roeden,
aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent & ordonnantie
de voorsr:
x L x Sch
Betaelt aen Hermen Buijser,
de somme van vijff ponden
vijftien schellingen, te xl:
grooten 't pondt, over, &
in voldoeninge van het
maecken van de vijffde
bestedinge, daer aenvolg&,
van de Cornse-Sluijs aff, tot
de Emmichovense sluijs toe,
lanck omtrent vier hondert
tagtigh roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent, & ordonn:, d'voorsr:
Betaelt aen Leendert
de Graeff, de somme van
vijff ponden agt schellingen,
te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van
het maecken van de sesde
bestedinge daer aen volgende,
comende bij den Ouden Dijk,
bij de weduwe van Dirck
Groenevelt toe, langh
drie hondert roed:, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent, ende ordon:, d'voorsr:
Betaelt aen Jan Thonise
Drossaert, de somme van drie
Ponden veertien schellingen
te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van het
maecken van de zevende beste-

[21v]
#buijsers

[22r]
#de-graaf

v L xv Sch

[22v]
#groenevelt
#drossaert

v L viii Sch

[23r]
#de-bruijn
#oliphant

dinge daer aenvolghende,
beginn& aen de voorga&, is den
Bermsloot loopende langs den
Bleeckwaerdt, & Gijsbert, tot
aen de Oude Cornse-voorsluijs,
ofte het huijs van de Bruijn toe,
langh omtrent drie hondert
roe: bij den hoop, volgens conditie,
consent, & ordon:, de voorsr:
somme van iii L xiiii Sch
Betaelt aen Bastiaen Olijphant
de somme van agt Ponden
vijff schellingen, te xl: grooten
t' pondt, over, ende in voldoeninge
van het maecken van de agtste
bestedinge daer aenvolgende,
beginnende aen de voornoemde
voorsluijs, en loopt langs de
GantelCade, tot aen den Ouden
Dussensen Dijck, langh bij nae ses
hondert roe:, Aengenomen bij den
hoop, in gevolge de conditie, ende
besteck, consent, & ordon: d'voorsr:
Sch
Betaelt aen Pieter van Delden,
de somme van zeven ponden,
tien schellingen, te xl: grooten
t' pondt, over, ende in voldoeninge, van het maecken van de
negende bestedinge daer
aenvolgende, zijnde den sloot
genaemt Jan Pieters sloot,
beginnende aen de voornoemde
Gantel Cade, en loopt langs
den Ouden Dussensen Dijck,
tot aen de Nieuwe Stege, agter
Jan van Couwen, lang omtrent
vijff hondert, vijff en dertigh roe:
Aengenomen bij den hoop, in
gevolge de conditie, ende
besteck, consent, ende ordonnantie, dus hier de voorsr:
somme van

Betaelt aen Hendrick Gelenis,

[23v]
#van-delden

viii L v

[24r]
#van-couwen

vii L x Sch

[24v]

de somme van negen Ponden
te xl: grooten 't pondt, over, &
in voldoeninge van het maken
van de thiende bestedinghe
daer aenvolgende, zijnde
de wegslooten weerzijds de
Nieuwe-Stege, van den Ouden
dijck voorsr: aff, tot de Pleune
off Kercke-Stege toe, de selve
Pleune steegh, van de Nieuwe Stege
aff, tot het oude Straetje toe,
t' welck daarinne zal werden
begrepen, te samen lanck omtrent
drie hondert dubbelde roeden, A
engenomen bij den hoop, volgens conditie, ende besteck,
consent ende ordonnantie,
zulx hier de voorsr: somme
van
ix L
Betaelt aen Willem Cornelise
Boom, de somme van thien
Ponden, thien schellingen, te xl:
grooten t' pondt, over, ende
in voldoeninge van het maken
van de elffde bestedinge daer
aenvolgende, zijnde de
slooten weerzijds de Nieuwe
Stege, van de voornoemde Pleune stege
aff, tot de Cortveltse stege toe,
lang omtrent drie hondert
vijff en t' zestigh dubbelde
roeden, Aengenomen bij
den hoop, als bij conditie, ordonnantie, ende consent,
de voorz:
x L x Sch
Betaelt aan Dirck Cuijndertse
Leeghanger, de somme van
ses ponden vijff schellingen, te
xl: grooten t' pondt, over, ende
in voldoeninge van het maecken
van de Eerste helft van de twaelffde
bestedinge daer aanvolgende,
beginnende aen de voornoemde
Cortveltse-stege, ende gaende
ten eijnden uijt, tot inden
Bermsloot aen den Zeedijck,

#gelenis

[25r]
#boom

[25v]
#leegganger

[26r]
#capiteijn

waer van de Eerste helft van
de voorn: stege aff, ter lengte
van omtrent twee hondert
en t'zestigh, dubbelde roed:, Aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent & ordon:,
de voorsr:
vi L v Sch
Betaelt aen Jan Ariense
Capitheijn, de somme van
agt ponden vijff schellingen
te xl: grooten 't pondt, over,
ende in voldoeninge van
het maecken van de dertiende
bestedinge daer aenvolg&,
zijnde de wederhelft, en comt
tot den Dijck toe, lanck
als voren, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
ordonn: & consent de voorsr:

[26v]
#romain

viii L v Sch

Betaelt aen Cornelis
Hendricxe Romeijn, de somme
van ses ponden tien schell:
te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van
het maecken van de veertiende
bestedinge daer aenvolgende,
zijnde de slooten weerzijds
de Voogdwerffse-Steege, van
den Zeedijck tot de Nieuwe
Steegh, langh omtrent twee
hondert twintigh dubbelde roe:
Aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent, & ordon: de voorsr:
Betaelt aen Dirck Gelewijnse
de somme van ses ponden, te xl:
grooten t' pondt, over, ende
in voldoeninge van het maken
van de vijftiende bestedinge
daer aenvolgende, zijnde de
Cortveltse-stege, ten weder
zijde, van t' Oude Straetjen aff,
tot de Nieuwe-Stege toe, lanck
omtrent twee hondert veertigh
roeden, Aengenomen bij den

[27r]
#geelewijns

vi L x Sch

[27v]
#blom

hoop, volgens conditie, & besteck,
consent, ende ordon:, de voorsr:

vi L

Betaelt aen Joost Janse
Blom, de somme van agt
ponden, te xl: grooten 't pondt,
over, ende in voldoeninge
van het maecken van de
zestiende bestedinge daer aen
volgende, beginnende van
de Cortveltse-Stege, tusschen
't gescheijt van de Domeijnen
ende de particuliere, westwaerts op, tot op den hoeck
van de Noordzijde van de Nieuwe
Steeg, 't eijnde op de punt van
het Cortvelt, lang omtrent
drie hondert vijftigh roeden,
Aengenomen bij den hoop,
volgens besteck & conditie,
ordonnantie, ende consent,
de voorschreve somme
van
viii L

Betaelt aen Jan Aertse
Capitheijn, de somme
van negen Ponden vijftien
schellingen, te xl: grooten
t' pondt, over, ende in
voldoeninge van het maken
van de zeventiende
bestedinghe daer aen
volgende, zijnde het schoonmaecken van t' geheele
Peerboomse-gath, van de
Nieuwe-stegeaff, tot de
peerboomse sluijs toe,
lanck omtrent hondert
vijftigh roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent, & ordon: oversulx hier
uijtgetogen, de voorschreve
somme van
ix L x Sch
Betaelt aen Cornelis
Hendricxe Romeijn, de
somme van ses ponden, vijftien

[28r]

[28v]
#capiteijn

[29r]
#romain

schellingen, te xl: grooten
t' pondt, over ende in voldoeninge van het maecken
van de agthiende bestedinge,
zijnde den Bansloot, loopende
door den geheelen Peerboom,
ende Langewerff, van het
Peerboomse-gath aff, langs
de Oude Cade henen, tot in
den Bermsloot,lang omtrent
drie hondert roeden, doorgaens
te maecken op agt voeten
wijdt, Aengenomen bij den
hoop, volgens conditie, consent,
ende ordonnantie, de voorsr:
somma van
vi L xv Sch

Betaelt aen Willem
Dingemansse, de somme van
agt Ponden vijftien schellingen,
te xl: grooten t' pondt, over, &
in voldoeninge van het maken
van de negentiende bestedinge, zijnde de wegslooten
weerzijds t' Oude Straetjen,
beginnende aen den Ouden
dussensen dijck, tot den westersen
sloot van den Langen Camp,
langh omtrent drie hondert
dubbelde roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie,
de voorsr:
viii L v Sch
Betaelt aen denselven Willem
Dingemansse, de somme van zeven
ponden, vijff schellingen, te
xl: grooten t' pondt, over, ende
in voldoeninge van het maken
van de twintigste bestedinge
daer aenvolgende, tot de
Nieuwe Cortveltse stege
toe, langh omtrent twee
hondert t' zestigh dubbelde
roeden, Aengenomen bij den
hoop, volgens conditie, consent,
ende ordon:, dus hier de voor-

[29v]
#dingemans

[30r]
#dingemans

[30v]

schreve

vii L x Sch

Betaelt aen den selven
Willem Dingemanse, de
somme van ses ponden,
te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van het
maecken van de een en
twintigste bestedinge daer
aen volgende, zijnde het resterende gedeelte weerzijds
van t' Oude Straetjen, van de
voornoemde Cortveltse stege
aff, tot aen de eerste Cromte
van de wegh, bij de Camerse stege,
ofte wel bij den westersen sloot
van den kleijnen Brasser, lang
omtrent hondert tagtich dubbelde
roeden, Aengenomen bij den
hoop, volgens conditie, consent,
ende ordonnantie, alhier
uijtgetogen, de voorschreve
somma van
vi L
Betaelt aen den selven
Willem Dingemanse, de
somme van ses ponden, te
xl: grooten 't pondt, over, &
in voldoeninge van het maken
van de twee en twintigste
bestedinge daer aenvolgende,
zijnde de slooten weerzijds de
Camerse Steeg, vande voorn: Cromte
aff, tot aen den Zeedijck toe,
lang omtrent hondert en
ses dubbelde roeden, Aengenomen bij den hoop, in gevolge
de conditie, consent, & ordon:
de voorsr:
vi L
Betaelt aen Floris de
Graeff, de somme van vijff
Ponden, te xl: grooten t' pondt,
over, ende in voldoeninge
van het maecken van de drie
en twintigste bestedinge
daer aen volgende, zijnde de

[31r]
#dingemans

[31v]
#dingemans

[32r]
#de-graaf

slooten weerzijds de Nieuwe
Cortveltse Steegh, van t' Oude
Straetjen aff, tot aende Brugge,
gelegen over Bregten geut,
lang omtrent twee hondert
en ses dubbelde roeden, aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent, & ordonn:
de voorsr: somme van
Betaelt aen Arien Aertse
van Hoffwegen, de somme
van vier ponden, te xl: grooten
t' pondt, over, ende in voldoeninghe van het maecken
van de vier en twintigste
bestedinge daer aenvolg&,
zijnde de slooten weerzijds
de selve stege, van Bregte
geut aff, tot de Cornse GantelCade toe, lanck omtrent hondert
veertigh dubbelde roeden,
Aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent,
ende ordonnantie, de voorsr:

[32v]
#van-hofwegen

vL

[33r]
#baes

iiii L

Betaelt aen Pieter Jansse
Baes, de somme van dertien
Ponden, tien schellingen, te xl:
grooten 't pondt, over,
ende in voldoeninge van
het maecken van de vijff
en twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de kille, ofte uijtwateringe
genaemt Hillekens Gadt,
Beginnende aan t' Oude
Straetjen, en gaende tot de
Zuijdelijckste-Sluijs, op de
Cornse Gantel geleghen,
hier mede onder begrepen, de
uijtwateringe buijtens dijcx, tot
in den Gantel toe, lang omtrent
vier hondert dertigh roeden,
Aengenomen bij den hoop, in gevolge
de conditie, & besteck, ordon:, ende
consent de voorsr:
xiii L x Sch

[33v]

Betaelt aen Dirck
Gelewijnse, de somme van
vijff ponden, te xl: grooten
t' pondt, over, & in voldoeninge
van het maecken van de
ses en twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde
de Middelt, van 't Laer
Somerdijckjen aff, en vervolgens tot aen den westersen
sloot van Bregten veertigh mergen,
langh omtrent drie hondert
t' zestigh roeden, Aengenomen
bij den hoop, in gevolge de
conditie, ende besteck,
ordonnantie, ende consent,
de voorsr: somme van
vL

[34r]
#geelewijns

Betaelt aen Pieter
van Delden, de somme
van negen Ponden, te xl:
grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninghe
van het maecken van
de zeven en twintigste
bestedinge daer aenvolg&,
zijnde de kille genaemt
Bregten geut, beginn&
van den westersen sloot
van Bregten veertigh
mergen aff, tot aen 't eijnde
van Hillekens gath, door de
Cortveltse-Stege, lanck
omtrent drie hondert en
thien roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent, ende ordonnantie,
de voorsr:

[34v]
#van-delden

Betaelt aen Arien Ariensse
van Hoffwegen, de somme van
agt ponden vijftien schell:, te xl:
grooten t'pondt, over, ende in
voldoeninge van het maecken vande
agt en twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde de
slooten weerzijds de Kalversteeg,

[35r]
#van-hofwegen

ix L

beginnende aenden Ouden Dussensen
Dijck, tot bij den Oostersloot van
Baeijen poel, lang omtrent
drie hondert vijftien dubbelde
roeden, Aengenomen bij den
hoop, volgens conditie, consent,
ende ordonnantie, de voorsr:
viii L xv Sch
Betaelt aen Marcus Liervaert,
de somme van zeven ponden, te xl:
grooten t' pondt, over, ende in
voldoeninge van het maecken
van de negen en twintigste
bestedinge daer aenvolgende,
zijnde de slooten weerzijds
de selve stege, van den voorsr: oostersloot
aff, tot aen de Nieuwe Cortveltse
Stege toe, langh omtrent twee
hondert vijff en tagtigh dubbelde
roeden, Aengenomen bij den
hoop, volgens conditie, ende
besteck, consent, & ordonn: de
voorsr:
vii L

[35v]
#liervaert

[36r]
#oliphant
#sagt

Betaelt aen Bastiaen Jorisse
Olijphant, & Hendrick Thonissen
Sagt, de somme van negen en vijftigh
ponden twaelff schellingen, drie
deniers, te xl: grooten t' pondt,
over, ende in voldoeninge van
[36v]
het maecken van de dertigste
bestedinge daer aenvolgende,
zijnde de Middelt, gelegen
beneden den ommeloop van
de Laer, beginnende aen Jan
Pietersloot, westwaerts op,
tot aen de Kalversteeg toe,
onder conditie van de selve
te maecken op agt voeten wijt,
in den bodem vier voeten, en twee
voeten diep beneden het aengewese
somerpeijl, bij haerl[uiden] aengenomen
de roede te maeckem tot vier schell: ix D.
bedraegende over twee hondert,
een en vijftigh gemaeckte roe:
volgens conditie & besteck, com&
aldaer fol: vii Ordonn: ende
consent, de voorsr: somme van
lix L xii Sch iii D

Betaelt aen Thonis
Capellevanger, de somme
van vier Ponden vier
schellingen, te xl: grooten
t' pondt, over, ende in voldoeninge van het maecken
van de een en dertigste
bestedinge daer aenvolg&,
sijnde de slooten langs de
Gantel cade, beginn& van de
Oude Cornse voorsluijs westwaerts op, tot aen bregte geut
ten ende toe, lang omtrent twee
hondert en t' zestigh roe:, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie, &
besteck, consent, &ordon: de voorsr:
somme van
iiii L iiii Sch

[37r]
#cappellevanger

Betaelt aen Jan Pieterse
van Ste: Maertensdijck, de
somme van zeven en ywintigh
ponden thien schellingen, te
xl: grooten 't pondt, over, ende
in voldoeninge van het maecken
van de twee en dertigste bestedinge daer aenvolgende, is de
kille, loopende door den Boeren
Verdriet, van de verlaetse Gantelcade aff, tot het Oude Straeten,
ende de cade, tot aen t' Heultjen
uijtwaterende op de Cornse Gantel,
en van daer langs de cade van
den Boerenverdriet, westwaerts
op, tot in den Bermsloot van den
Nieuwen Dijck, te samen langh
omtrent twee hondert tachtigh
roeden, dese voorsr: bestedinge
doorgaende te maecken op een
wijtte van agt voeten, en van
de Gijsbert Cade aff, tot het landt
van Andries Groenevelt, op
twee voeten diep, beneden
het somerpeijl, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie
ende besteck, fol: vii verso, consent,
ende ordonnantie, de voorsr:
xxvii L x Sch

[37v]
#st-maertensdijck

[38r]
#groenevelt
#walraven

Betaelt aen Odt Willemse
Walraven, de somme van
twaelff Ponden, te xl: grooten
t' pondt, over, ende in voldoeninge van het maecken
van de drie en dertigste,
zijnde de laetste bestedinge
daer aen volgende, bestaende
in het uijtsnijden, ende schoon
maecken van de uijtwateringe
van de sluijsvliedt, beginn&
aen de Peerboomse sluijs,
buijten dijcx, tot aen de Maze
toe, te snijden, & schoon te maken
tot op den ouden grondt, ter
breette van vier en twintigh
voeten drijvens water, Aengenomen bij den hoop, in gevolge
van de conditie van bestedinge,
consent, ende ordonnantie,
overzulx hier de voorschreve
somme van

[38v]

[39r]

xii L

iiia: s[omm]a van den uijtgeeff
iiic: xxi L iii Sch iii D
[vacat]
Anderen Uitgeeff
van het schoonmaecken
van des Gemeenlandts
wateringen, zoo van Creecken,
killen, Berm, Ban en Wegslooten, besteedt in het Nae Jaer
xvic: zeven en t' Negentigh.
Betaelt aen Dirck Cuijndertse
Leeghanger, de somme van
zeven ponden, tien schellingen,
te xl: grooten t' pondt, over, &
in voldoeninge van het maken
van de Eerste bestedinge,
zijnde den Bermsloot, beginnende van den Dussensen
Zeedijck, tot aen den hoeck van
den Nieuwen-dijck, bij het staecxken van Wevelinchoven, langk

[39v]
[40r]
#leegganger

[40v]
#van-wevelinkhoven

omtrent vier hondert en veertigh
roeden, Aengenomen bij den hoop,
volgens conditie van bestedinge,
dato ie: October 1697, consent, & ordonn:
sla& op dese, & twee en dertigh volg&
posten, daerom hier de voorsr:
vii L x Sch

Blijckt van dese,
ende volgende
aengetogen partijen,
bij de conditie van
bestedinge, en
ordonnantie van de
gecommitteerdens,

Betaelt aen Geeridt
van Griecken, de somme van
ses ponden vijff schellingen,
te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van de
tweede bestedinge daer aen
volgende, comt tot de Peerboomse sluijs toe, lang omtrent
vier hondert roeden, Aengenomen bij den hoop, in gevolge de
conditie, consent, ende ordonn:
dus hier de voorsr:

[41r]
#van-krieken

vi L v Sch

Betaelt aen Hendrick Crijne
Camp, de somme van zeven
Ponden thien schellingen,
te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van
het maecken van de derde
bestedinge daer aenvolgende,
van de voorn: Peerboomse-sluijs,
tot aende verlengde Nieuwe-Stege
toe, langh omtrent vc: roe:, Aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent, & ordon: de voorsr: vii L x Sch
Betaelt aen Hendrick Pieterse
Ganseman, de somme van
agt Ponden vijff schellingen,
te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van het
maecken van de vierde bestedinge daer aenvolgende,
van de voorn: Nieuwe-Stege,
comt tot de Zuijdelijckste sluijs
op de Cornse Gantel toe, lang
omtrent vijff hondert roe: Aengenomen bij den hoop, volgens conditie,
consent, ende ordon:, de voorsr:
viii L v Sch

[41v]
#camp

[42r]
#ganseman

Betaelt aen Cornelis Hendricxse
Romeijn, de somme van
vier Ponden vijftien schell:,
te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van het
maecken van de vijffde bestedinge
daer aenvolgende, van de Cornse
Sluijs aff, tot de Emmichovense
sluijs toe, lang omtrent twee
hondert en tagtigh roe:, Aengenomen bij den hoop, dus bij conditie,
ordonn: ende consent, de voorsr:
somme van

[42v]
#romain

iiii L x Sch

Betaelt aen Joost Jansse
Blom, de somme van vijff
ponden, te xl: grooten t' pondt,
over, ende in voldoeninge van
het maecken van de sesde bestedinge
daer aenvolgende, comende bij
den Ouden Dijck, bij de wed: van
Dirck Groeneveldt toe, lang drie
hondert roe:, Aengenomen bij den
hoop, volgens conditie, consent, & ordon:
de voorsr:
v L v Sch
Betaelt aen Hermen Buijsers,
de somme van twee ponden, twaelff
schellingen, te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van het
maecken van de zevende bestedinge daer aen volgende, beginnende van de voorgaende, is
den Bermsloot, loopende langs
den Bleeckwaerdt, & Gijsbert,
tot aen de Oude Cornse voorsluijs, ofte het huijs van de Bruijn
toe, lang omtrent drie hondert
roe: Aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent & ordon:, de voorsr: ii L xii Sch
Betaelt aen Huijbert
Teunisse Verdoorn, de somme van
zeven Ponden vijff schell: te xl:
grooten 't pondt, over, ende in
voldoeninge van de agste be-

[43r]
#blom
#groenevelt
#buijsers

[43v]
#de-bruijn
#verdoorn

[44r]
#van-delden

stedinge daer aenvolgende, beginnende aan de voorsr: voorsluijs,
en loopt langs de Gantel cade,
tot aen den Ouden Dussensen
dijck, lang bij nae ses hondert
roeden, Aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, ordon: & consent,
de voorsr:
vii L v Sch
Betaelt aen Pieter
van Delderen, de somme van ses
ponden vijftien schellingen,
te xl: grooten t' pondt,
over, ende in voldoeninge,
van het maecken van de
negende bestedinge daer
aenvolgende, zijnde de sloot
genaemt Jan Pieters sloot,
beginnende aende voorsr:
Gantel cade, en loopt
langs den Ouden Dussensen
Dijck, tot aen de Nieuwe-Stege
agter Jan van Couwen, langh
omtrent vijff hondert, vijff
en dertigh roeden, Aengenoomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent & ordon:, oversulx hier
de voorsr: somme van

Betaelt aen Jan Ariense
Capitheijn, de somme van
zeven Ponden, te xl: grooten
t' pondt, over, ende in voldoeninge van het maecken vande
thiende bestedinge daer aen
volgende, zijnde de wegslooten
weerzijds de Nieuwe-Stege,
van den Ouden-Dijck voorsr:
aff, tot de Pleune, off kercke
stege toe, de selve Pleune, off
kerck-stech, vande Nieuwe
Stege aff, tot t' Oude Straetje
toe, daerinne zal wesen begrepen,
te samen langh omtrent
drie hondert dubbelde roe:,
aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, ende besteck,
consent ende ordonnantie,

[44v]
#van-couwen

vi L xv Sch

[45r]
#capiteijn

[45v]
#botermaet

dus hier de voorsr:

vii L

Betaelt aen Sijmen Cornelisse
Botermaet, de somme van
agt Ponden, te xl: grooten
t' pondt, over, & in voldoeninge
van het maecken van de
elffde bestedinge daer aen
volgende, zijnde de slooten
weerzijds de Nieuwe-stege,
van de voorn: Pleune-steegh
aff, tot de Cortveltse stege toe,
langh omtrent drie hondert
vijff en t' zestigh dubbelde roe:
aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent & ordon: de voorsr:
Betaelt aen Dirck Cuijndertse
Leeghanger, de somme van ses
Ponden, te xl: grooten t' pondt,
over, ende in voldoeninge van
het maecken van de twaelffde
bestedinge daer aenvolgende,
begint aen de voorn: Cortveltse
stege, en gaende ten eijnden uijt,
tot in den Bermsloot aen den
Zeedijck, dese zullen de Aennemers in twee partijen, ende
tegens den anderen deelen,
waer van de Eerste helft vande
voornoemde stege aff, ter lengte
van omtrent twee hondert, en
t' zestigh dubbelde roe:, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie, ordon:,
ende consent, de voorsr:
vi L
Betaelt aen Hendrick Barentse Hellenis, de somme van ses
ponden, te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van het
maecken van de dertiende bestedinge,
zijnde de wederhelft, en comt
tot den dijck toe, lang als voren,
Aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, ordonnantie, ende
consent, de voorsr:
vi L

[46r]
#leegganger

viii L

[46v]
#hellenis

[47r]
#berm

Betaelt aen Willem Joosten
Berm, de somme van vier Ponden
thien schellingen, te xl: grooten
t' pondt, over, & in voldoeninge
van het maecken van de
veertiende bestedinge daer aen
volgende, zijnde de slooten
weerzijds de Voogdwerffse
Stege, van den Zeedijck, tot
de Nieuwe-Stege toe, langh
omtrent twee hondert
twintigh dubbelde roeden,
Aengenomen bij den hoop, dus
bij conditie, ordonnantie, &
consent, de voorsr:
iiii L x Sch
Betaelt aen Cornelis Hendrixse
Romeijn, de somme van vijff
Ponden vijftien schellingen, te xl:
grooten t' pondt, over, ende in
voldoeninge van het maecken
van de vijftiende bestedinge
daer aenvolgende, zijnde de
Cortveltse-stege, van t' Oude
Straetjen aff, tot de Nieuwe-Stege
toe, lang omtrent twee hondert en veertich roe: Aengenomen bij den hoop, in gevolge,
de conditie, ordon: & consent de voorsr:
Sch
Betaelt aen Huijbert Janse
Sloot, de somme van vijff
Ponden thien schellingen, te xl:
grooten 't pondt, over,
ende in voldoeninge van
het maecken vande zestiende
bestedinge daer aenvolg&,
beginnende van de Cortveltse
Stege, tusschen t' Gescheijt van
de Domeijnen, en de Particuliere Ingelanden, westwaerts op, tot op den hoeck
van de Noordzijde van de Nieuwe
steegh, op de punt van het
Cortvelt, langh omtrent
drie hondert vijftigh roeden,

[47v]
#romain

[48r]
#sloot

v L xv

[48v]

Aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, ende
besteck, ordonnantie, &
consent, oversulx hier de
voorsr: somme van

v L x Sch

Betaelt aen Gerrit Ariens
Capitheijn, de somme van negen
ponden thien schellingen, te xl:
grooten t' pondt, over, ende in
voldoeninge van het maken vande
zeventiende bestedinge daer
aenvolgende, zijnde het schoonmaken
van t' geheel Peerboomse Gath,
vande nieuwe stege aff, tot de
Peerboomse sluijs toe, lang omtrent hondert CL: roe: aengenomen bij den
hoop, volgens cond: consent, &
ordonn: de voorsr:
ix L x Sch
Betaelt aen Willem Cornelisse
Vinck, de somme van
vier ponden thien schell:,
te xl: grooten 't pondt, over,
ende in voldoeninge van
het maecken van de agtiende
bestedinge daer aenvolg&,
zijnde den Bansloot, loop&
door den geheelen Peerboom
ende Lange Werff, van t' peerboomse gath aff, langs de
Oude Haven henen, tot in den
Bermsloot, langh omtrent
drie hondert roeden, doorga&
te maecken op agt voeten
wijdt, Aengenomen bij den
hoop, in gevolghe de conditie &
besteck, consent & ordon: oversulx hier, de voorsr: somme van

Betaelt aen Cornelis Geritse
Teulingh, de somme van
zeven Ponden thien schellingen,
te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van
het maecken van de negentiende bestedinge daer aen

[49r]
#capiteijn

[49v]
#vinck

iiii L x Sch

[50r]
#teuling

volgende, zijnde de wegslooten
weerzijds t' OudeStraetjen,
beginnende aen den Ouden
Dussensen dijck, tot den westersen
sloot van den Langen camp, lang
omtrent drie hondert dubbelde
roeden, Aengenomen bij
den hoop, volgens de conditie,
ende besteck, ordonnantie,
& consent, hier uijtgetogen,
de voorsr: somme van

vii L x Sch

Betaelt aen Pieter Janse
Baes, de somme van ses
Ponden vijff schellingen, te xl:
grooten t' pondt, over, ende in
voldoeninge van het maecken
van de twintigste bestedinge
daer aenvolgende, tot de Nieuwe
Cortveltse-stege toe, lang
twee hondert ent' zestigh dubbelde
roeden, Aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, ordon: & consent,
de voorsr: somme van
vi L v Sch
Betaelt aen Willem Dingemanse, de somme van vijff ponden
tien schellingen, te xl: grooten
t' pondt, over, & in voldoeninge
van het maecken van de een en
twintigste bestedinge daer
aenvolgende, zijnde het rester&
gedeelte weerzijds van t' Oude
Straetjen, van de voorn: Cortveltse
Stege aff, tot aende eerste Cromte vande
Wegh bij de Camerse Stege, ofte wel
bij den westersen sloot vanden kleijnen
Brasser, langh omtrent Clxxx dubbelde
roe: Aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, ordon: & consent, de voorsr:
Betaelt aen Joost Janse Blom
de somme van vijff ponden,
te xl: grooten t; pondt, over, ende
in voldoeninge van het maken
van de twee en twintigste bestedinge daer aenvolgende, zijnde

[50v]
#baes
#dingemans

[51r]
#blom

v L x Sch

[51v]
#de-graaf

de wegslooten weerzijds de Camerse
Stege, van de voorn: Cromte aff,
tot aen den Zeedijck toe, lang
omtrent twee hondert en ses
dubbelde roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie, ordon:
ende consent, de voorsr:
Betaelt aen Floris Pieterse
de Graeff, de somme van vier
Ponden, te xl: grooten t' pondt,
over, ende in voldoeninge van
het maecken van de drie en twintigste bestedinge daer aenvolg&,
zijnde de slooten weerzijds de
nieuwe Cortveltse-stege, van t' Oude
Straetjen aff, tot aen de Brugge
gelegen over Bregten Geut,
langh omtrent twee hondert
zestien dubbelde roe:, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie, ordon:
ende consent, de voorsr:

vL

[52r]
#buijsers

iiii L

Betaelt aen Hermen Buijsers
de somme van drie Ponden
tien schellingen, te xl: grooten
t' pondt, over, ende in voldoeninge van het maecken van
de vier en twintigste bestedinge
bestedinge daer aenvolgende,
zijnde de slooten weerzijds de
selve stege, van Bregten geut
aff, tot de Cornse Gantel cade
toe, lang omtrent hondert en
veertigh dubbelde roe:, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie, ordon:
ende consent, de voorsr:
iii L x Sch
Betaelt aen Willem Cornelise
Vinck, de somme van dertien
Ponden tien schellingen, te xl:
grooten 't pondt, over, ende in
voldoeninge van het maecken
van de vijff en twintigste
bestedinge, daer aen volgende,
zijnde de kille, ofte uijtwateringe, genaemt Hillekens

[52v]

[53r]
#vinck

Gath, beginnende aen t' Oude
Straetje, en gaende tot de
Zuijdelijckste sluijs, op de Cornse
Gantel gelegen, hier onder
mede begrepen de uijtwateringe buijtens dijcx, tot
in den Gantel toe, langh
omtrent vier hondert dertigh roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
ordonnantie, ende consent,
de voorschreve somme van

xiii L x Sch

Betaelt aen Bastiaen
Janse Koeckoeck, de somme van
vier ponden vijftien schell:, te xl:
grooten t' pondt, over, ende in
voldoeninge van het maecken vande
ses en twintigste bestedinge daer
aenvolgende, zijnde de Middelt van
't Laerdijckje aff, en vervolgens
tot aen den westersen sloot van
Bregten veertigh mergen, langh
omtrent drie hondert t' zestigh
roeden, Aengenomen bij
den hoop, volgens conditie, ordon:
ende consent, de voorsr:
iiii L xv Sch
Betaelt aen Theunis
Ariense Bestebier, de somme
van agt ponden tien schell:
te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van het
maecken van de zeven en
twintigste bestedinge daer
aen volgende, zijnde de kille
genaemt Bregten geut,
beginnende van den westen
sloot van Bregten veertigh
mergen aff, tot aen het eijnde
van Hillekens Gath door de
Cortveltse-stege, lang omtrent
drie hondert en thien roeden,
Aengenomen bij den hoop, volgens
besteck, ordon: & consent, de voorsr: viii L x Sch
Betaelt aen Hermen Buijsers,

[53v]
#koeckoeck

[54r]
#bestebier

[54v]
#buijsers

de somme van ses ponden vijftien
schellingen, te xl: grooten
t' pondt, over, & in voldoeninge van
het maecken van de agt en
twintigste bestedinge daer
aen volgende, zijnde de slooten
weerzijds de Kalversteegh,
beginnende aen den Ouden
Dussensen dijk, tot bij den oostersloot van Baeijen-Poel, lang
omtrent drie hondert vijftien
dubbelde roeden, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
ordonnantie, ende consent,
de voorsr:
vi L xv Sch
Betaelt aen Willem Dingemanse
de somme van vijff ponden
thien schellingen, te xl:
grooten t' pond, over, ende
in voldoeninge van het
maecken van de negen en
twintigste bestedinge daer
aenvolgende, zijnde de slooten
weerzijds de selve steeg, van
den voornoemde oostersloot aff,
tot aen de Nieuwe Cortveltse
Stege toe, lang omtrent
twee hondert, en vijff en
tagtigh dubbelde roeden,
Aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie
ende besteck, ordonnantie,
ende consent, daerom hier
de voorz:
v L x Sch

Betaelt aen Bastiaen Jorisse
Olijphant, de somme van twee
ponden en dertigh schellingen, munte
deser rekeninge, over, ende in
voldoeninge van het maecken van de
dertigste bestedinge daer aenvolg&
zijnde de Middelt, beneden den
Ommeloop van de Laer, beginn&
van Jan Pieterssloot westwaerts
op, tot aen de Kalversteegh toe,
lang omtrent iiCLx roe:, Aengenomen
bij den hoop, volgens cond: ordon: & consent

[55r]
#dingemans

[55v]

[56r]
#oliphant

de voorsr:

xxxii Sch

Betaelt aen den selven Bastiaen
Jorisse Olijphant, de somme van
drie ponden thien schellingen,
te xl: grooten t' pondt, over, &
in voldoeninge van het maken
van de een en dertigste bestedinge daer aenvolgende, zijnde
de sloot langs de Gantelcade,
beginnende van de Oude Cornse
voorsluijs, westwaerts op, tot aen
de Bregte geut, ten eijnde toe, lang
omtrent twee hondert t' zestigh roe:
Aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, ordon: & consent, de voorsr:
Betaelt aen Huijbert Janse Sloot,
de somme van drie ponden, te
xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van het
maecken van de twee en dertigste
bestedinge daer aen volgende,
is de kille loopende door den
Boeren Verdriet, vande verlaetse
Gantelcade aff, door t' Oude
Straetje, ende de cade, tot aen
t' heultjen, uijtwater& op de
Cornse Gantel en van daer
langs de Cade van den Boerenverdriet, westwaerts op, tot in
den Bermsloot van den Nieuwen
Dijck, te samen lang omtrent
twee hondert en tachtigh roe:,
Aengenomen bij den hoop, in
gevolge de conditie van
bestedinge, ordonnantie, &
consent, zulx hier de voorsr: somme
van
iii L
Betaelt aen Oth Willemse
Walraven, de somme van twaelff
Ponden, te xl: grooten t' pondt,
over, ende in voldoeninghe van
het maecken van de drie en
dertigste, zijnde de laetste
bestedinge daer aenvolgende,

[56v]
#oliphant
#sloot

iii L x Sch

[57r]

[57v]
#walraven

bestaende in het uijtsnijden,
ende schoonmaecken van de
uijtwateringe vande sluijsvliedt,
beginnende aende Peerboomse
sluijs buijtendijx, tot aende
Maze toe, te snijden, ende
schoon te maecken, tot op den
ouden harden grondt, ter breette
van vier en twintigh voeten
drijvens water, Aengenomen
bij den hoop, volgens conditie,
ordon:, ende consent, de voorsr:

[58r]

xii L

iiiia: sa: van den uitgeeff
iic: iii L ix Sch
[58v]

[vacat]
Anderen uitgeeff
van verscheijde saecken,
volgens declaratie, ordonnantie, ende quitancie,
Betaelt aen Michiel
Donckersloot, de somme van
twee en veertigh Ponden,
te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van de
gedaene reparatie aende Peerboomse Sluijs, in d'voors: Polder
gelegen, den negentienden
April xvic: seven ent'Negentigh,
hem aenbesteedt mitsgaders
over leverantie van tagtigh
eijcke tingels, ten behouve,
ende aende voorn: sluijs gelevert in den Jaere xvic: zeven
en t'negentigh voorsr:, volgens
attestatie van de fabrijcq, Hendrick de Vos, ordonnantie, &
quitancie, daerom hier de voorsr
Betaelt aen Joan Oem
Houtcooper. De somme van twee
hondert, twee en tagtigh ponden
ses schell:, te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninghe

[59r]
#donkersloot

[59v]
#de-vos
#oem

xlii L

[60r]
#muijs-van-holij

#hallinck
zijner declaratie van leveran#spruijt
tie van eijckenhout, door d'Ed.
#de-vos
Heeren Burgemeesteren Arent
Muijs van Holij, & Johan Halling,
als Gecommitteerdens, Dirck
Spruijt Penningmeester, vande
Zuijdhollantsen Polder, &
den fabrijcq de Vos, hebben gecoft,
op den drie en twintigsten Aprill
xvic: zeven ent'Negentigh, ten
behouve van den selven Polder,
alles in gevolge van de voorsr:
declaratie, ordonn: & quitancie,
(de oncosten vam Arbeijdsloon
scheepdoen, vragt om t'hout aende
sluijs te brengen, mitsgaders paspoort,
volgens ordre daer onder begrepen)
de voorsr: somme van
iic: xxxii L vi Sch

Betaelt aen Abraham
Moll, de somme van twaelff
Ponden veertien schellingen,
te xl: grooten t' pondt, over, &
in voldoeninge van zijne gedane
leverantie van spijckers, ende
ander behouff, tot dienst van den
voorsr: Polder, in den Jaere xvic:
zeven ent'Negentigh gedaen,
volgens rekeninge, ordon: ende
quitancie, de voorsr: somme van

[60v]
#mol
#de-vos

xii L xiiii Sch

Betaelt aen de fabrijcq
Hendrick de Vos, de somme
van zeven en vijftigh ponden,
elff schellingen, te xl: grooten
t' pondt, over, & in voldoeninge
zijner declaratie van Vacatien,
Reijs, Teercosten, & Verschoth,
gedaen, ende verstrect, ten
behouve van den voorn: Polder,
in den Jaere xvic: zeven ent'Negentigh, daerom hier bij declaratie,
ordonnantie, ende quitancie,
de voorsr: somme van
lvii L xi Sch
Betaelt aen Hendrick
Lenssen, de somme van

[61r]
#lense

Twaelff Ponden Twaelff schell:,
te xl: grooten t' pondt, over,
ende in voldoeninge van
een Jaer weddens, off tractement, voor het opsigt, ende
waernemen van de Peerboomse Sluijs, verschenen
Aprill xvic: acht ent'Negentigh,
daeromme hier, als in voorgaende rek& fol: lxxi verso, ordinaris, de voorsr:
xii L xii Sch
Betaelt aen Odt Willemse
Walraven, de somme van
Twintigh ponden, te xl:
grooten t' pondt, over, ende
in voldoeninge van het waernemen van de Emmickhovense
sluijs, als die bij Zuijden de
Cornse Gantel is leggende,
daerom, wegens t' Jaer tractement, vervallen Aprill xvic:
agt en t' negentigh, de voorsr:

[62r]
#walraven

xx L

Betaelt aan den zelven
Walraven, over, ende in voldoeninge zijner declaratie van
verdient salaris, ende verschoth
ten dienste van desen Zuijdhollantsen Polder gedaen, als blijckt
bij de nevensgaende declaratie,
ordonnantie, ende quitancie,
de somme van
xxxii L iiii Sch
Betaelt aen den Lantmeter
Mattheus van Nispen, de
somme van zeven ent' zestigh
Ponden, sestien schellingen, te xl:
grooten t' pondt, over, ende
in voldoeninge zijner declaratie van vacatie, ende
verschoth, ten dienste van
den Zuijdhollantsen Polder,
tijde deser rekeninge gedaen,
ende verdient, als bij de voorschreve declaratie, ordonnantie, ende quitancie, de voorsr:

[61v]
#walraven

[62v]
#van-nispen

[63r]
#van-wingerden

lxvii L xvi Sch

Betaelt aen Huijg Ariense
van Wingerde, de somme van
twee en dertigh ponden tien
schellingen, te xl: grooten t'pondt,
over, ende in voldoeninge zijner
declaratievan wagevragten
ten dienste van desen polder,
tijde deser rekeninge gedaen,
volgens rekeninge, ordonnantie, ende quitancie, de voorsr:
somme van
xxxii L x Sch
Betaelt aen den selven
Huijgh Ariensen, over 't gene,
t' zijnen huijse, tijde deser
rekeninge is verteert, zoo
bij den Bode, knegts, voerluijden,
mitsgaders eenige andere
personen, daer mede het Collegie
bij kennisse van de
te doen, ende gebesoigneert
gecommitteerdens
heeft gehadt, volgens notitie,
tot de directie van
de somme van
liiii L xii Sch
desen polder aengestelt

[63v]
#van-wingerden

[64r]
#de-vries

Betaelt aen Bastiaen
de Vries, over , ende in voldoeninge van wagevragten, ten
dienste van desen polder gedaen,
ende verdient, tijde deser rekeninge, zulx hier, als bij
de nevensgaende declaratie,
ordonnantie, ende quitancie,
de somme van
xxx L

ordinaris als
in voorgaende
rekeningh

Betaelt aen Willem
Raalhoff, de somme van
tachtigh ponden, te xl: grooten
t' pondt, over, & in voldoeninge van Teercosten, bij
d'Ed: heeren Gecommitteerdens gedaen, ende gevallen,
zoo op de visitatie, als het
doen van dese rekeninge,
met d'Ed: Mogende heeren
Commissarissen van de rekeningen, als verscheijde par-

[64v]
#raalhoff

ticuliere Ingelanden,
dus hier, als in voorgaende rekeninghe, de voorschreve somme van

lxxx L

Betaelt aen de conchergie
van den Doele, voor dat dese
rekeninge aldaer is gedaen,
de somme van
iii L iii Sch
Den rendant heeft op
ordre, ende met kennisse van d'Ed: Heeren
Gecommitteerdens betaelt,
over verscheijde noodige
kleijnigheden, volgens de
nevensgaende notitie, daer
van gehouden, monterende
de somme van

[65r]
#raalhoff

[65v]

xiiii L vi Sch

v: Summa van den Ontfangh
viic: xli L viii Sch
[vacat]
[vacat]
Anderen uitgeeff
van tractementen,
ende verschoth van de
Heeren Gecommitteerdens, Penningmeester,
ende Bode,

dese, en volgende
aangetogen partijen
werden alhier wel
gebragt, en zijn
gereguleert, ende
gestelt, in gevolge
van het provisioneel
reglement, en
verders bij declaratie,

D'heer Burgemeester
Arent Muijs van Holij,
Raedt, ende Rentmeester
Generael van Zuijdholland
als Eerste Gecommitteerde
van wegen d' Ed: Mog: heeren
Raaden, ende Meesters vande
rekeningen der Domeijnen
van de heeren Staten van
Hollandt, & Westvrieslandt,
over een Jaer Tractement,
volgens het provisioneel reglement, tijde deser rekeninge,

[66r]
[66v]
#muijs-van-holij

[67v]

& quitancie, behalve
daer anders voor
t' hooft getekent
staet

de somme van

cxx L

De reijscosten, ende verschoth
van den selven Heere,
tijde deser Rekeninge
gedaen, de somme
van
N?
D'Heer Burgemeester
Johan Hallincq, als mede
Gecommitteerde van
d'Ed: Mog: heeren van
de Rekeningen, over
een Jaer tractement,
tijde deser rekeninge,
ende alhier uijtgetogen,
de somme van

cxx L

De reijscosten, & verschoth,
bij zijn Ed: tijde deser rekeninge gedaen, ende door
den Rendant betaelt, bedraegen, de somme
van
vi L viii Sch
D' Heer Johan van Wevelinckhoven, over een Jaer
tractement, als Gecommitteerde, tijde dese
rekeninge, de somme
van

[68v]
#hallinck
#van-wevelinkhoven

lxxx L

De reijscosten, ende verschoth, bij zijn Ed: tijde deser
rekeninge gedaen, ende bij
den rendant betaelt, ende
bij den rendant betaelt, bedragen
de somme van
iiii L
d'Heer Mr. Sebastiaen
Leerse, over een Jaer
tractement, als Gecommitteerde, gedurende
den tijdt deser rekeninge,

[68r]
#hallinck

[69r]
#van-wevelinkhoven
#leerse

zulx hier uijtgetogen,
de somme van

lxxx L

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

conform voorga&
rekeninge, en
het provisioneel
reglement

[69v]
#leerse
#spruijt

xlvi L xix Sch

Dirck Spruijt, als Penningmeester van den Zuijdhollantsen Polder, voor zijnen ontfanck, ende uitgeeff deser
rekeninge, (in gevolge
het provisioneel reglement)
den twintigsten penningh
van den ontfangh, tot de
somme van ses duijsent
ponden, ende, t'gene den
ontfangh, boven de ses
duijsent Ponden comt te
bedragen, den veertigsten
penningh, en alsoo den ontfang,
hier vooren fol: viii, niet
meer comt te bedragen,
als vier duijsent, negen
hondert, drie ent'zeventigh
ponden, dertien schellingen,
zoo comt hier over den twintigsten penningh van den
selven ontfangh, de somme
van twee hondert, agt
en veertigh ponden, dertien
schellingen ses deniers, dus iic: xlviii Lviii Sch vi D

De reijscosten, & verschoth,
bij den rendant, met kennisse,
ende door ordre van de
voornoemde heeren Gecommitteerdens, gedaen, ende
betaelt, bedragen, volgens
de nevensgaende declaratie,
ordonnantie, ende quitantie,
de somme van
xxxiiii L xviii Sch
Betaelt aen Odt Willemse
Walraven, de somme van vijftigh

[70r]

[70v]
#spruijt
#walraven

ordinaris
als in voorgaende
rekeningh

Ponden, te xl: grooten t' pondt,
over een Jaer tractement
als Bode van den voorschreven
Polder, tijde deser rekeninge,
dus hier bij quitancie, de
voorsr:
lL

[71r]

via: S: van den uijtgeeff
viic: xc L xviii Sch vi D

#bern#bern

transeat als
in voorgaende
rekeninge

[vacat]
Anderen uijtgeeff
van het minuteren,
grosseren, & doubleren
deser rekeninge, t'appostilleren, ende vergelijcken
van dien, mitsgaders de
noodige gerequireerde
zegels tot de selve.
Comt voor 't minuteren,
Grosseren, & doubleren
deser rekeninghe, groot
twee hondert, twee en
twintigh bladren
tot drie schellingen het bladt,
als in voorgaende rekeninge, monterende alhier
ter somme van
xxxiii L vi Sch
Nogh voor t' doubleren
van een rekeninge, als
dese voor den Rendant,
groot vier en t'zeventich
bladren, tot drie schellingen
het bladt, als vooren
comende alhier te bedragen,
de somme van
xi L ii Sch
Comt voor het appostilleren
deser rekeninge, de somme
van twaelff ponden, twaelff
schellingen, te xl: grooten
't pondt, dus
xii L xii Sch

[71v]
[72r]

[72v]

[73r]

Den Penningmeester
voor het vergelijcken van
de appostillen op de doublen,
als in voorgaende rekeninge, de somme van negen
ponden, negen schellingen,
te xl: grooten t' pondt, dus
hier de voorsr:
ix L ix Sch
Den rendant brengt alhier
de somme van agt ponden
te xl: grooten t' pondt, bij
hem betaelt voor drie distincte
cleijn zegels, als een van ses
ponden twaelff schellingen,
ses deniers, (vermits de
thiende verhoogingh) geappliceert tot een omslagh vande
rekeninge voor den Rendant,
ende twee, ijder van dertien
schellingen negen deniers,
d'ene tot de rekeninge voor
d'Ed: Mog: heeren van de
Rekeningen, & d'ander tot de
rekeninge voor het gemeene
Landt, bedraegende de voorsr:
Comt voor het inbinden
deser rekeninge, met twee
doublen van dien, ijder tot
dertigh schellingen, munte
deser rekeninge, de somme
van vier ponden tien schell:
dus hier de voorsr:

[73v]

[74r]

viii L

[74v]

iiii L x Sch

viia Summa van den uijtgeeff
lxxviii L xix Sch
Summa Totalis van den uijtgeeff bedraegt
iim: vc: xli L vi Sch iii D
Ende den ontfangh hier voren fol: x verso
viim: vic: lxxii L xix Sch ix D

dit slot is overgebract in de naest
volgende rekeningh
@ 1698 fol 9 verso
dus hier quite

Vereffent den ontfank tegens de uitgeeff,
comt meerder ontfangen, als uijtgegeven, ende
den rendant bij slote deser rekeninge, aen den
gemeene polder schuldigh te blijven de somme van
vijff duijsent, een hondert, ses en vijftich ponden,
dertien schell:, ses denier en een halff
vm: clvi L xiii Sch vi D ob
Aldus gehoort, gereeckent, ende gesloote,
ten dage, Jare, ende plaetse, als in t' hooft
deser rekeningh staet geëxpresseert, ende
ten oirconde desen bij ons onderteeckent,
ende was geteeckent
A. Boetselaer, A. Muijs van Holij, Johan
Hallincq,
Jo van Wevelinckhoven, Seb. Leerse
Gecollationeert jegens zijne
principale, zijnde geschreven,
geappostilleert, & geteijkent
als boven, ende daer mede accorderende bevonden, bij mij als Penningmeester van de voorsr Polder op
den tweeden Augusti xvic: agt ende
t' negentigh, ten oirconde desen
geteijckent
D. Spruijt

[75r]

