[KAFT]
[Plakbriefje:]
Algemeen Rijksarchief
Grafelijkheidsrekenkamer
van HOLLAND
REKENINGEN
5170
1700
CORNELIS SPRUIJTS
Derde Reekeninge als
Penningmeester van den
SUIJD-HOLLANDSEN-POLDER
Omme t'Hoff,
Overgebragt bij Cornelis Spruit
als Penninkmeester van den Zuijd
hollanschen Polder aan den Heer
Commissaris van de Camer van Rekening
der Domeinen van de Heere Staten
van Hollant ende Westvrieslant
ten bijwese van de gecommitteerde
tot de directie van de gemelte
polder aangestelt, mitsgaders
de presente ingelanden desen
onderteekent hebbende in St:
Joris Doele den 29 April 1701

[1r]
Rekeninge ende bewijs,
die doende is Cornelis Spruijt,
als penningmeester van den
Zuijd hollandsen Polder, (bedijkt
in den Jare xvic: negen ende
seventigh) van den ontfank
ende uitgeeff die denselven
heeft gehad ende gedaan over
den Jare seventhien hondert;
gestelt in ponden van xl groote,
schellingen ende deniers na
advenant,

Derde Rekeningh
van desen Rendant,
Vervolgt wel den tijd
van de laast voorgaande
Rekeningh als dese

Ontfank,
Ende eerstelijk over
den hogen ende lagen omslagh

die alhier (volgens de hercalculatie
door den lantmeeter Mattheus van
Nispen, in den Jare xvic: twee en
tagtigh gedaan,) begroot werden op
twaalf hondert, vijff en dertig mergen
vijff hondert negen en vijftigh roeden
lands, in de voorz: dijckagie binnen
bedijkt, het verbaal ende Caarte
daarvan zijnde: segge
1235 : 559 : 00

[1v]

Waar van in den Jare xvic: twee en
tachtigh uijtgeput sijn tot het maken
van den doorgebroken Zeedijk, als in de
Rekeninge fol: xlii et ultra staat
geexpresseert
2: 463: 00
Soo dat alleenlijk moeten werden
verantwoort, in gevolge van de acte
van Omslagh, de resterende
contribuerende mergentalen, bedragende deselve alsnoch
1233: 96: 00

Blijckt alhier van
bij acte van Ommeslag
in date den 30 april
1700 bij den heer
Commissaris en
gecommitteerde
nevens de particuliere ingelande
gearresteert

Op den dertigsten april
seventhien hondert, hebben
de Heeren Gecommitteerdens
vanden Zuijd hollandschen polder,
na het sluijten van des Gemeenelands Rekeninge vanden
Jare xvic: negen ende 't negentig
nevens de presente Ingelanden
omgeslagen, een somme van
twee ponden per mergen, over
den Jare seventhien hondert,
ten lasten van de Heeren
Eijgenaren; soo tot de Reparatie
ende onderhout vanden Zeedijk,
als de ordinaresse binnelandse nootsakelijkheden: welken omslagh den voornoemden penningmr: alhier is verantwoordende
over de voorz: twaalff hondert
drie en dertigh mergen, xcvi
roeden lands, de somme van
twee duijsent vier hondert
ses en sestigh ponden ses schellingen ses deniers, tot veertigh
grooten t'pond; dus alhier
d'voorz:
iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

[2r]

[2v]

Anderen Ontfank
over den lagen Omslagh van den
Jare seventhien hondert.
bij acte als
hier voren

In gevolge van de voorz: Acte
van Omslagh in date den
30 April seventhien hondert
tot lasten van de respective
Bruijkers omgeslagen twee
ponden per mergen, tot betalinge van de binnelandsche noodsakelijkheden, bedragende
over den geheelen Zuijd hollandschen polder, groot twaalff
hondert drie en dertigh mergen
ses en t'negentigh roeden lands
de somme van twee duijsent
vier hondert ses en sestigh ponden
ses schellingen ses deniers,
te xl grooten t'pond; die dezen
Rendant alhiermede ten vollen
is verantwoordende, dus de
voorz:
iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

[3r]

[3v]

ii Summa van den Ontfank
iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D
Anderen Ontfank
vande verpagtingen gedaan
bij d' Ed: heeren gecommitteerdens
van den Zuijdhollandschen Polder,
op den vijffden september sesthien
hondert negen en tnegentigh;
van het gras, liesen ende biesen,
mitsgaders het riet, staande
ende wassende in de dijkputten
ofte gorssen, tussen den tee
van den dijk ende de agterkade,
buijten en rontomme den Zeedijk van den voorz: polder; beginnende aan den nieuwen Althenasen
polder, tot aan den Dussensendijk
toe,
De eerste parthije, beginnende
aan den dijk vanden nieuwen
Althenasen polder, tot aan de

[4r]

[4v]
#de-bot

volgens conditien
van verhueringe
hier overgenomen
het ie: vie: jaar

Eerste sluijs toe; lank drie
hondert t'negentigh roeden,
gepagt voor ses Jaren bij Dirk
Wouterse de Bodt, s' Jaars om
thien Ponden, te xl groten t' pond;
blijkende bij de conditie der gedane verpagtinge in date den
ve: september xvic: negen ent'negentigh; dus alhier over het eerste vie:
jaar pachts, verschenen kersmis
seventien hondert, de voorz: x L
De tweede parthije van de
voorn: sluijs, tot de sluijs
van de Cornse Gantel toe; lank
ontrent drie hondert vijftigh
roeden, gepagt voor ses Jaren
bij Maarten Wouterse, s' Jaars
om ses ponden, munte als voore;
dus alhier over het eerste sesde
jaar pagts, verschenen kersmis
seventhien hondert, de voorz:

[5r]
#maerten-wouters
#den-ruijmen

vi L

De derde parthije, van de
voornoemde sluijs, tot den
hoek van den dijk, bij het
land van Cornelis den Ruijmen,
lank twee hondert agt en
veertigh roeden; gepagt voor
ses jaren bij Dirk Wouterse de
Bodt, s' jaars omme ses ponden,
munte voorz: dus alhier over
het eerste sesde Jaar pagts, verschenen kersmis seventhien hondert,
d'voorz:
vi L
De vierde parthije, van den
voornoemden hoek aff, tot de
sluijs in't peerboomse gatt,
lank ses hondert dertigh
roeden, gepagt voor ses jaaren,
bij den voornoemde Dirk
Wouterse de Bodt, s'Jaars om
vier ponden, munte als voore,
dus over het eerste sesde Jaar
pagts, verschenen kersmis seventhien hondert, d'voorz:

[5v]
#de-bot

[6r]
#de-bot
#crillaerts

iiii L

D'vijfde parthije, van de
voornoemde sluijs, tot den
hoek van den dijk bij het
Staaxken, lank vier hondert
roeden; gepagt voor ses jaaren
bij d'heer Adriaan Stevense
Crillaarts, om negen ponden
munte deser rekeninge;
dus over het eerste sesde
jaar pagts, verschenen kersmis
seventhien hondert, de voorz:

ix L

De sesde ende laatste partije,
van't voornoemde staaxken
aff, tot aan het einde vande
nieuwe dijckagie aen den
ouden Dussensen dijck vanden
grooten waard van Zuijd holland; lank vier hondert en
vijftich roeden; gepagt voor
ses jaren bij den voorn: heer
Adriaan Stevense Crillaarts
s' Jaars om sesthien ponden
munte als voore; dus alhier
over 't eerste sesde jaar pachts
verschenen kersmis seventhien
hondert, de voorz:
xvi L

[6v]
#crillaerts

[7r]

iiie: Summa van den ontfank
li L
[vacat]
Extraordinairen
ontfank wegens het vercogte
reijsgewas, gestaan hebbende
op de respective kadens ende
de dijkputten,
Ontfangen van verscheide
persoonen, de somme van
vierhondert ses en t'seventigh
ponden, te xl grooten 't pond;
over ende in voldoeninge
van't vercogte reijsgewasch,
gestaan hebbende op de kadens,
leggende in de respective dijkputten

[7v]
[8r]

blijckt bij conditie
van verkoopinge
hierop nagesien

van den Zuijd hollandsen polder
bestaande in derthien distincte
partijtjes, volgens conditie der
vercoopinge, in date den 16e maert
seventien hondert; ter presentie
van de Ed: Heeren Gecomitteerdens, ende assistentie van den
landmeter Mattheus van Nispen
dus alhier de voorz:
iiiie: lxxvi L

[8v]

iiiia Summa van den ontfank
iiiic lxxvi L
Anderen Ontfank
wegens het slodt van de
laatste gedane rekeninge
van den Jaere sesthien hondert
negen ent' negentigh,

werd wel gebragt
volgens het slot
van de laatste voorgaande rekenin:
als dese @1699 Fol 84
alwaar 't zelvige is
gedoot

Den rendant brengt alhier
de somme van twaalff hondert
negen en vijftigh ponden iiii Sch
vi Den, te xl grooten 't pond; zijnde
't gene hij bij zijne voorgaande
rekeninge gedaan den 30e: April
seventhien hondert, aan het
gemeeneland schuldigh gebleven is, blijkende bij deselve
rekeningen folio lxxxiii
daaromme alhier de voorn:
somme van xiic: lix L iiii Sch vi D

[9r]

[9v]

ve: Summa van den ontfank
per se
Summa Totalis van den Ontfank
deser Reekeningh
vim: viic: xviii L xvii Sch vi D
[vacat]
[vacat]
Uitgeeff jegens
den voorschreven Ontfank

[10r]
[10v]
[11r]
#capiteijn

Ende Eerstelijk over het
verhoogen ende verswaren van
eenige besteedingen aan den Zeedijk, het repareren der Zeebraken,
ende 't gene verder den Zeedijk
conserneert,

Blijkt van dese en
volgende aangehaalde
parthije bij conditie
van bestedingh
en ordonnantie
en quitancien

Betaald aen Gerrit
Aartze Cappiteijn, de somme
van negen en twintigh ponden
seventhien schellingen ses deniers, te veertigh grooten het
pond, over ende in voldoeninge
van het verhoogen van twee
dwarsakkeren, gelegen aan de
noorderkant van de post sloot,
mitsgaders ter zaken van het
verdiepen ende wijtmaken vande
slooten daarvooren gelegen; alles
ingevolge van de conditie der
bestedinge in dtae den 8 meij
seventhien hondert, daarvan zijnde;
lank twee hondert negen en dertigh gemete roede, bij hem aangenomen om twee schellingen
ses deniers ijder roede; daaromme alhier ingevolge van de generale conditie der bestedinge
in date den 8 meij seventhien
hondert voornt: ordonnantie
ende quitantie, d'voorz:
xxix L xvii Sch vi D

Betaald aan Huijgh van Saert,
de somme van een en dertigh
ponden negenthien schellingen,
munte als voore, mede over ende
ter sake van het graven ende baggeren van twee akkers, leggende ten
zuijden de voorz: post sloot; bij hem
aangenomen de roede om drie
schellingen, munte voornoempt
lank zijnde twee hondert derthien
gemete roeden; dus volgens conditie
ordonnantie ende quitantie de
voor:
xxxi L xix Sch vi D
Betaalt aan Isbrant

[11v]

[12r]
#van-saert
#pieters

Pietersz: de somme van
agthien ponden twaalff schellingen ses deniers, munte deser
rekeninge, over ende in voldoeninge van het opschieten van de
sloot, gelegen buijten de agterkade
van de Camerse Steegh, lank zijnde
hondert vijff gemete roeden, bij hem
aengenomen de roede om drie schellingen ses deniers de roede, munte
voornt:, daaromme bij conditie,
ordonnantie ende quitantie
alhier de voorz:
xviii : xii Sch vi D
Betaalt aan Willem
Vink, de somme van vijff
ponden thien schellingen,
munte als voore, over ende ter
sake van dat denselven met modder ververst ende opgehoogt heeft
verscheide eijnde kaden gelegen
inde Dijkputten van den meergenoemden Polder; bij hem aangenomen
den hoop om de voorn: vijff ponden
thien schellingen, munte deser
rekening; dus bij conditie, ordonnantie ende quitantie d'voorz:
v L x Sch
Betaald aan Arien Pieters
van Ste Maartensdijk, de somme
van drie ponden thien schellingen, munte als voore; mede
over ende in vodoeninge van dat
denselven met modder verwerst
ende opgehoogt heeft twee haagkadens ende vier eijndekens alle
gelegen in de voorz: dijkputten;
bij hem aangenomen den hoop,
om de voorneomde drie ponden
thien schellingen, munte deser
rekeninge; daaromme volgens
conditie, ordonnantie ende
quitantie de voorz:
Denselven, de somme van
vijff ponden, munte voorz:
mede over ende ter sake dat

[12v]
#vinck

[13r]
#st-maertensdijck

[13v]

iii L x Sch

[14r]
#vos

in vodoeninge van dat
hij mede ververst ende opgebaggert
heeft ses eijnde akkers ende twee
haagkadens, gelegen in de voorz:
dijkputten; bij hem aangenomen
den hoop, om de voorz: vijff ponden
munte deser rekeninge; dus
volgens conditie, ordonnantie
ende quitantie de voorz:
Betaalt aan Tonis Lammertse Vos, de somme van
seven ponden, munte voorz:
over ende in voldoeninge van
het baggeren van seven haagkadens gelegen inde voornoemde
dijkputten; bij hem aangenomen
den hoop om de voorz: zeven
ponden munte voornoemppt,
dus alhier volgens conditie,
ordonnantie ende quitantie
de voorz:
Betaald aan Oth Willemse
Walraven, de somme
van acht en 't negentigh
ponden seven schellingen,
munte deser rekenigen,
over ende ter sake van het
graven van een nieuw einde
barmsloot, beginnende aan
den hoek van den Schenkel, tot
de Ganswijkse sluijs toe; volgens
de generale conditie der bestedinge in date den 16 maart
seventhien hondert daarvan zijnde;
lank twee hondert een en tagtigh gemete roeden, bij hem
aangenomen om seven schellingen
munte voornt: de roede, dus
volgens conditie, ordonnantie ende
quitantie de voorz:
Betaald aan Jacob Janze
van Dalen, de somme van
vijtien ponden achtien schellingen, munte voornoempt

vL

[14v]
#walraven

vii L

[15r]

xcviii L vii Sch

[15v]
#van-dalen

over ende in voldoeninge van
het opschieten van den ouden
barmsloot; benoorden den
hoek inde Caarte getijkent
N.5; beginnende van de Haagkade bezuijden de Steene sluijs
tot sekere in loco aangeweze
haagkade, volgens de conditie
daarvan zijnde; lank drie en
vijftig gemete roeden, bij hem aangenomen om vi Sch d'roede, bij ordonnantie en quitantie d'voorz:
xv L xviii Sch
Betaald aan Pieter ariense
van Ste Maartensdijk, de somme
van negen ponden vijff schellingen
munte deser reekeningen, over
ende ter sake van het doorgraven
van twee haagcadens, reedende
op sekeren barmsloot, ijder ter
lengte van anderhalve roede; aangenomen om d'voorneomde
negen ponden vijff schellingen
munte als voore; dus alhier
volgens conditie, ordonnantie
en quitantie d'voorz:
ix L v Sch
Betaald aan Willem
Vink, de somme van drie
ponden, te veertigh grooten
't pond; over ende in voldoeninge van het graven van een
eijnde barmsloot, benoorden
de korte Raij, volgens de conditie
daarvan zijnde, lank vijfhien
gemete roeden, bij hem aengenomen om vier schellingen, (tot
twee grooten den schellingh)
de roede; dus bij ordonnantie
ende quitantie de voorz:
Betaald aan Tonis @
Roubos, de somme van acht
ponden thien schellingen, munte
als voore; over ende ter sake van
het graven van een einde
barmsloot, gaande diir twee

[16r]
#st-maertensdijck

[16v]
#vinck

iii L

[17r]
#roubos
#de-bot

haagh cadens en stuijtende tegens
de derde Cade, volgens conditie
daarvan zijnde; lank veertigh
gemete roeden, bij hem aengenomen de roede tegens vier schellingen drie deniers, munte
voornt:, dus alhier bij ordonnantie
ende quitantie de voorz:

viii L x Sch

Betaald aan Dirk de Bodt,
de somme van derthien ponden
twaalff schellingen, munte
deser rekeningen, over ende
in voldoeninge van het opschieten
van den barmsloot, beginnende
van Willem Vinkx bestedinge
aff, den hoek om, tot aan den
Diendersloot het doorgraven
van drei haaghkadens daarinne
begrepen, alles volgens de conditie
daarvan zijnde; lank agt en sestig
gemete roeden, bij hem aengenomen
de roede om vier schellingen
tot twee grooten den schellingh;
dus bij ordonnantie ende quit:
de voorz:
xiii L xii Sch
Betaald aan Huijgh Janse
van Heert, de somme van negen
ponden ses schellingen, munte
voornoempt, over ende ter sake
van het opschieten van een einde
barmsloot, beginnende van't gaatie
leggende bij oosten den Diendersloot,
en gaande zuijdoost aan tot een
aangeweze kade, mede het doorgraven
van twee haagkadens daarinne begrepen, volgens de conditie daarvan
zijnde; lank twee en sestigh gemete
roeden, bij hem aengenomen de
roede om drie schellingen, munte
voornt: dus bij ordonnantie en
quitantie d' voorz:
ix L vi Sch
Betaald aan Cornelis
Hendrixe Romain, de somme
van ses ponden seventhien schellin-

[17v]
#vinck

[18r]
#van-heert

[18v]
#romeijn

gen ses deniers, munte als voore,
over ende in voldoeninge van het
opschieten van een einde barmsloot
comende door twee haagkadens
in loco aangewesen, die mede doorgegraven zijn, volgens conditie daarvan zijnde; lank vijftigh gemete
roeden, bij hem aangenomen de
roede om twee schellingen negen
deniers, munte voornoempt;
dus alhier bij ordonnantie ende
quitantie d' voorz:
vi L xvii Sch vi D
Betaald aan Willem
Cornelisze Vink, de somme
van twee en vijfigh ponden
negenthien schellingen ses deniers,
te veertigh grooten het pond; over
ende ter zake van dat hij op den
vijff en twintigsten september
des voorleden Jare seventhien
hondert publijkelijk aangenomen
heeft het opschieten van een
nieuwe sloot buijten de agterkade
van den meergenoemden Dijk
van den Zuijdhollandschen
polder; alles ingevolge van de
generale conditie der besteedinge in date voornoempt; lank zijnde
hondert drie en sestigh
gemete roeden, bij hem
aangenomen de roede om ses
schellingen ses deniers, munte
voornoempt; dus bij ordonnantie
ende quitantie de voorz:
lii L xix Sch vi D
Betaald aan Cornelis van der
Stelt, de somme van een en
veertigh ponden, munte deser
Rekeninge, over ende in voldoeninge van het maken van een niewe
cade, binnen de voorz: agterkade
vande Ganswijkse sluijs aff tot
een beplante kade in loco aangewezen; welke voorn: bestedinge
volgens conditie is verdeelt
in twee parthijen, zijnde de

[19r]
#vinck

[19v]
#van-der-stelt

eerste groot twee en tagtigh
dubbelde gemete roeden; bij hem
aangenomene de dubbelde roeden
om thien schellingen munte
voornoempt; dus bij ordonnantie
ende quitantie de voorz:
Denselven gelijke somme van
een en veertigh ponden,
munte alsvoore; over ende ter
sake van maken van de
tweede partije der voorschreve
bestedinge beginnende
ende eindigende als hier
vooren staat genarreert,
mede volgens conditie daarvan zijnde; lank twee en tagtigh dubbelde gemete roeden,
mede aangenomen tot gelijke
x Sch de dubb: roeden; dus bij
ordonnantie en quitantie de voorz:

[20r]

xli L

[20v]
#sloot

xli L

Betaald aan Huijbert
Janze Sloot, de somme van
agt en veertigh ponden sesthien
schellingen ses deniers, munte
deser rekeninge, over ende in
voldoeninge van een nieuw
gemaakte kade, in de dijkputten van den voornoemde
polder; ingevolge van de
conditie der bestedinge
daarvan zijnde; lank drie
en sestigh gemete roeden, bij hem
aangenomen de roede om vijffthien schellingen ses deniers,
munte voorneompt; dus bij
ordonnantie ende quitantie
de voorz:
xlviii L xvi Sch vi D
Betaald aan Jan Govertse
van de Made, de somme van
negen en veertigh ponden ses
schellingen, munte als voore,
mede over ende ter sake van het
maken van een nieuwe kade,
zijnde het resterende gedeelte

[21r]
#van-de-made

van de voorgaande gemaakte
cade, volgens conditie daarvan
zijnde, lank agt en sestigh
gemete roeden, bij hem aangenomen om veerthien schellingen
ses deniers, munte voornoempt,
daeromme alhier bij ordonnantie
ende quitantie de voorz:

[21v]
#de-bot

xlix L vi Sch

Betaald aan Dirk de Bodt,
de somme van twintigh ponden
derthien schellingen, te
veertigh grooten 't pond, over
ende in voldoeninge van het
opschieten van een gedeelte
van den barmsloot buijtensdujcx van den voornoemden polder,
volgens conditie der bestedinge
daarvan zijnde, lank hondert
agthien gemeten roeden, bij hem
aangenomen de roede om drie
schellingen ses deniers, munte
voornt: dus bij ordonnantie
ende quitantie de voorz:
xx L xiii Sch
Betaald aan Joost Blom,
de somme van twintigh ponden thien schellingen, munte
deser rekeninge, over ende ter
sake van het maken van een
eijnde barmsloot, beginnende
van het erff van Bestebier
tot aan den nieuwgemaakten
barmsloot, volgens de conditie
der bestedinge daarvan zijnde;
lank twee en tagtigh gemete
roeden, bij hem aangenomen
de roede om vijff schellingen,
munte voornoempt; dus bij
ordonnantie ende quitantie
de voorz:
Betaalt aen Arien Prs:
van Ste Maartensdijk, de
somme van agt ponden ses
schellingen, munte als voore,
over ende in voldoeninge van

[22r]
#blom
#bestebier

[22v]
#st-maertensdijck

xx L x Sch

dat hij aangenomen ende
gemaakt heeft seker einde
barmsloot, hem in loco
aangewezen, volgens de conditie
daarvan zijnde; lank negen en
dertigh gemete roeden, bij hem
aangenomen de roede om vier
schellingen drie deniers, munte
voornoempt; daarom alhier
volgens ordonnantie ende quitantie
de voorz:
viii L vi Sch
Betaald aan Willem
Dingemans de somme
van drie ponden thien schellingen munte deser rekeninge,
over ende ter sake van het opschieten van een barmsloot, beginnende van het erf van
Hendrik Lense, west aa tot
een beplante haagkade, hem
in loco aangewesen, ingevolge
de conditie der bestedinge
daarvan zijde; lank twintigh
gemete roeden, bij hem aangenomen de roede om drie schellingen ses deniers, munte als
voore; dus volgens ordonnantie
ende quitantie d' voorz:
iii L x Sch
Betaald aan Oth Willemse
Walraven, de somme van ses
en tagtigh ponden drie schellingen, te veertigh grooten
het pond; over ende in voldoeninge van haarlieder declaratie,
van dat zij op ordre ende met
kennisse van de meergemelte
heeren gecommitteerdens tot
de directie van desen polder
aangesteld, hebben beslagen met
reijs en riet alle de zeebraken
door de hooge vloeden en stormwinden in den dijk van den voorn:
polder in jongst gevallen; dus
bij de voorz: declaratie, ordonnantie ende quitantie bevoorn:

[23r]
#dingemans

[23v]
#lense
#walraven

[24r]

lxxxvi L iii Sch

Prima Summa van den uijtgeef
vic: xxxviii L viii Sch vi D
[vacat]
[vacat]
[vacat]
Anderen uitgeeff
van verscheijde binnelandsche
noodsakelijkheden,
Betaald aan Michiel
Donkersloot, de somme van
derthien ponden vijff schellingen, te veertigh grooten het
pondt, over ende in voldoeninge van zijne declaratie wegens
arrebeijtsloon ende verschot
ten behoeven van den meergemelten polder in den voorleden
jare seventhien hondert gedaan ende verdient; dus bij
declaratie, ordonnantie ende
quitantie, de voorz:
xiii L v Sch
Betaald aan Marcus
Cuijndertse Schoute, de somme
van twee en twintigh ponden,
munte voornt:, over ende ter
sake van het hacken ende teulen
van het hout op de respectieve
kadens, leggende voor den gemelten
polder, met het afdammen van
een gat, gelegen voor d; uijtwateringe vande Ganswijxe sluijs; dus
alhier bij declaratie, ordonnantie ende quitantie, de voorz:
xxii L

[24v]
[25r]
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[26r]
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[26v]
#schouten

[27r]

iia: Summa van den uitgeeff
xxxv L v Sch
[vacat]
Anderen Uitgeeff
van het schoonmaken van des
gemeenlandts watergangen,
soo van kreecken, killen, berm-

[27v]
[28r]
#roubos

ban en weg-slooten, alle gelegen
in den Zuijdhollandsen Polder ,
besteed ende gemaakt in't voorjaar seventhien hondert,

blijkt bij de conditie van besteedingh
en ordonnantie van
gecommitteerdens
soo van dese als de
volgende aangetoge
parthijen

Betaald aan Tonis @ Roubos,
de somme van thien ponden
vijff schellingen te veertigh
grooten t' pondt, over ende in voldoeninge van het maken van
de eerste bestedinge, zijnde
den Barmsloot, beginnende
van den Dussensen Zeedijk,
tot aan den hoek van den nieuwen
dijk bij het staakje van de
heer van Wevelinkhoven,
lank ontrent vier hondert
veertigh roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie
ende bestek van date den viii
Meij seventhien hondert,
consent ende ordonnantie
slaande op dese ende de naarvolgende twee en dertigh
posten, dus de voorz:
x L v Sch
Betaald aan Dirk Cuijndertse, de somme van seven
ponden thien schellingen,
te veertigh grooten 't pondt,
over ende ter sake van het
maken van de tweede bestedinge
daaranvolgende, kompt tot
de peerboomse sluijs toe, lank
ontrent vier hondert roeden,
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie d' voorz: vii L x Sch
Betaald aan Willem
Willemse Vink, de somme
van agt ponden vijfthiem schellingen, munte voornoempt,
over ende in voldoeninge van
het maken van de derde bestedinge, beginnende van de
voornoemde Peerboomse sluijs

[28v]
#van-wevelinkhoven
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[29r]
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[29v]
#henningh

af, tot aan de verlengde nieuwe
Stege toe, lank ontrent vijff
hondert roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie
de voorz:
viii L xv Sch
Betaalt aen Hendrik
Henningh, de somme van thien
ponden, munte als voore; over
ende in voldoeninge van het
maken van de vierde bestedinge,
beginnende van de voornoemde
nieuwe Steegh, tot aan de
zuijdelijkste sluijs op de Cornse
Gantel; lank ontrent vijff
hondert vijfthien roeden, aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende ordonnantie
de voorz:
xL
Betaald aan Pieter van
Delde de somme van vier
ponden vijfthien schellingen
munte deser rekeninge; over
ende ter sake van het maken van
de vijfde bestedinge daaraanvolgende, beginnende van de
voornoemde Cornse sluijs aff,
tot de Emmichovense toe; lank
ontrent twee hondert tagtigh
roeden, aangenomen bij den
hoop, volgens conditie, consent ende ordonnantie, de
voorz:
iv L xv Sch
Betaald aan Zegert Kanis,
de somme van vijff ponden,
munte als voore; over ende in
voldoeninge van het maken
van de sesde bestedinge daaraanvolgende compt tot den ouden
dijck, bij de weduwe van Dirck Groenevelt, lank ontrent drie hondert
roeden; aangenomen bij den hoop;
volgens conditie, consent ende ordonnantie alhier de voorz:
vL

[30r]
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[30v]
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Betaald aan Jan Wijnants
de somme van twee ponden
sesthien schellingen, munte als
voore; over ende ter zake van
het maken van de sevende besteedinge daaraanvolgende, beginnende
aan de voorgaande, zijnde den
barmsloot, lopende langs den
Bleekwaart ende Gijsbert, tot
aan de oude Cornse voorsluijs;
lank ontrent drie hondert roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens conditie, consent ende
ordonnantie de voorz:
ii L xv Sch
Betaalt aan Cornelis
Cornelisse Doloij, de somme
ses ponden vijftien
schellingen, munte voornt:,
over ende in voldoeninge
van het maken van de agtste
bestedinge daaraanvolgende
beginnende aan de voornoemde
voorsluijs, en loopt langs de
Gantelkade, tot aanden ouden
Dussensen Dijck, lank bijna ses
hondert roeden; aangenomen bij
den hoop, volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de voorz: vi L xv Sch
Betaald aan Cornelis
Hendricxe Romain, de
somme van zeven ponden
thien Schellingen, te veertig
grooten t' pondt; over ende
ter sake van het maken
van de negende bestedinge
daaraanvolgende, zijnde den
sloot genaampt Jan Pieterse
sloot, beginnende aan de
voornoemde Gantelkade,
en loopt langs den ouden
Dussensen Dijk, tot aan de
nieuwe Stege agter het huijs
van Cornelis Ariense Schalken;
lank ontrent vijff hondert

[31r]
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#de-loij

[32r]
#romeijn
#schalken

vijff en dertigh roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie de voorz: vii L x Sch

Betaald aan Paulus Geelwijns, de somme van negen
ponden vijfthien schellingen
munte deser rekeninge;
over ende in voldoeninge van
het maken van de thiende
bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de wegslooten weersijts
de nieuwe Steege, van den ouden
dijck voorz: aff, tot de Pleune
ofte Kerkstege toe, deselve
Pleune steegh, van de Nieuwe
Steegh af, tot het oude Straatje
toe; het welk daarinne sal
werden begrepen; lank te
samen ontrent drie hondert
dubbelde roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent & ordonnantie, d'voorz:

[32v]
#geelewijns

ix L x Sch

Betaalt aan Gerrit Ariensse
Cappiteijn, de somme van agt
ponden tien schellingen, munte
als voore; over ende ter saken
van het maken van de elfde
bestedinge daaraanvolgende, sijnde
de slooten weerzijds de nieuwe
Steegh, van de voornoemde Pleunesteegh aff, tot de Cortveltse stege
toe; lank ontrent vijff hondert
vijff en sestigh dubbelde roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens conditie, consent ende
ordonnantie de voorz:
viii L x Sch
Betaalt aan Joost Janse
Blom, de zomme van ses
ponden, munte deser rekeninge, over ende in voldoeninge van
het maken van de Eerste helfte
der twaalfde bestedinge daaraanvolgende, beginnende aan de

[33r]
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voornoemde Cortveltse steege,
en gaande ten einde uijt tot
inden barmsloot aan den Zeedijk,
ter lengte van ontrent twee
hondert sestigh dubbelde roeden,
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent ende
ordonnantie de voorz:
vi L
Betaald aan Jan Roubos, de zomme van ses ponden
thien schellingen, munte
als voore, over ende ter zake
van het maken van de dertiende
bestedinge zijnde de wederhelft,
compt tot den Dijck toe lank als
voren, aangenomen bij den
hoop, volgens conditie, consent
ende ordonnantie de voorz: vi L x Sch
Betaalt aen Dirk Wouterse
de Bodt, de zomme van agt
ponden, munte deser rekening,
over ende in voldoeninge
van het maken van de veertiende bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de slooten weerzijts de
Voogtwerfse Steegh, van den Zeedijk tot de nieuwe Steegh,
lank ontrent twee hondert
en twintigh dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende ordonnantie, de voorz:
viii L
Betaald aan Leendert
Florisse, de zomme van
vijff ponden, thien Schellingen,
te veertigh grooten 't pond, over
ende ter zake van het maken
van de vijfthiende bestedinge
daaraanvolgende, zijnde de
Cortveltse stege, ter wederzijden
vant oude Straatje aff, tot de
nieuwe Steege toe; lank ontrent
twee hondert veertigh roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens

[34r]
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conditie, consent ende ordonnantie de voorz:
v L x Sch
Betaald aan Dirk de Bodt,
de zomme van negen ponden,
munte als voore, over ende
in voldoeninge van het maken
van de sesthiende bestedinge
daaraanvolgende, beginnende
van de voorn: Cortveltse Stege,
tussen het gescheij van de domainen ende de particuliere,
westwaarts tot den hoek
aan de noortzijde van de nieuwe
Steegh, t'eijnde op de punt van
het Cortveld, lank ontrent
drie hondert vijftigh roeden,
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie d' voorz: ix L
Betaald aan Willem
Dingemanse, de somme van
twaalff ponden vijff schellingen
munte deser rekeningen,
over ende ter zake van het
maken van de seventhiende
bestedinge daaraanvolgende,
zijnde het schoonmaken van
het geheele Peerboomse gat,
van de nieuwe steegh aff, tot
de peerboomse sluijs toe, lank
ontrent hondert vijftigh roeden,
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent, ende
ordonnantie, d' voorsr:
xii L v Sch
Betaald aan Cornelis
Romaijn, de zomme van
vier ponden, munte voornt:
over ende in voldoeninge van't
maken van de agtiende bestedinge daaraanvolgende zijnde
den Bansloot, loopende door den
geheelen Peerboom ende Langewerf,
van't Peerboomse gat aff, langs
de Oude Kade henen tot in den

[35v]
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Barmsloot, lank ontrent
drie hondert roeden, aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende ordonnantie de voorz
iiii L
Betaald aan Willem
Vink de zomme van negen
ponden thien Schellingen, te
veertigh grooten 't pond, over
ende in voldoeninge van het
maken van de negenthiende
bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de wegslooten weerzijts
het oude Straatje, beginnende
aan den ouden Dussensen dijck,
tot den westersensloot van den
Langen Camp, lank ontrent
drie hondert dubbelde roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens conditie, consent ende
ordonnantie, de voorz:
ix L x Sch
Betaald aan Cornelis Teulingh, de zomme van seven
ponden munte als voore,
over ende in voldoeninge vande
twintigste bestedinge daar
aanvolgende, compt tot de
nieuwe Cortveltse stege toe,
lank ontrent twee hondert
dubbelde roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent, ende ordonnantie
de voorz
vii L v Sch
Betaald aan Willem Dingemanse, de zomme van twee
ponden xii Sch munte voornt: over
ende ter zake van't maken van de
een en twintigste bestedinge daar
aanvolgende, zijnde het resterende
gedeelte weerzijts van't oude
Straatje, van de voorn: Cortveltse
steege aff, tot aan de eerste
crompte van den wegh bij de
Camerse steegh, ofte wel bij

[37r]
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[38r]
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den westersen sloot van den
klijnen Brasser, lank ontrent
hondert tagtigh dubbelde roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens conditie, consent ende
ordonnantie de voorz:
ii L xii Sch
Betaald aan Bastiaan
Koekoek, de somme van seven
ponden munte deser rekeninge
over ende in voldoeninge van
het maken van de twee en
twintigste bestedinge daaraanvolgende, zijnde de slooten
weerzijds de Camerse Steegh,
van de vooroemde crompte aff,
tot aan den Zeedijck toe, lank
ontrent twee hondert ses
dubbelde roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie de
voorz:
vii L
Betaald aan Cornelis
Romain, de zomme van
vijff ponden, munte als voore,
over ende ter zake van het
maken van de drie en twintigste bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de slooten weerzijds
de Nieuwe Cortveltse Steegh,
van het oude Straatje af, tot
aan de bregge, gelegen over Bregte geut, lank ontrent twee
hondert sestien dubbelde roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende ordonnantie de voorz:
vL
Betaald aan Anthonij
van Liervaart, de zomme
van vier ponden vijftien schellingen. munte voornoempt,
over ende in voldoeninge
van het maken van de vier en twintigste bestedinge daaraanvolgende
zijnde de slooten weerzijts deselve

[38v]
#romeijn
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steegh van Bregtegeut aff, tot
de Cornse Gantelkade toe,
lank ontrent hondert veertigh dubbelde
roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent ende
ordonnantie de voorz:
iiii L xv Sch
Betaald aan Tijs Gerritse
Teulingh, de zomme van
veerthien ponden thien schellingen, munte als voore, over
ende ter zake van het maken vande
vijff en twintigste bestedinge
daaraanvolgende, zijnde de kille
ofte uijtwateringe genaampt
Hillekens Gat, beginnende aan't
Oude Straatje ende gaande tot de
Zuijdelijkste Sluijs, op de Cornse
Gantel gelegen, hier mede onder
begrepen d'uijtwateringe buijtens
dijks, tot in den Gantel, lank
ontrent vier hondert dertigh roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens
conditie en ordonnantie de voorz:
xiiii L x Sch
Bastiaan Jansse Koekoek,
de zomme van vijff ponden
vijff schellingen, munte voornt:
over ende in voldoeninge van het
maken van de ses en twintigste
bestedinge daaraanvolgende,
zijnde den Middelt van 't Laardijkje aff, en vervolgens tot aan
den westersen sloot van Bregte
veertigh mergen, lank ontrent
drie hondert sestigh roeden,
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie de voorz: v L v Sch
Betaald aan Hendrik
Camp, de zomme van seven
ponden, munte als voore,
over ende ter zake van het
maken van de seven en twintigste bestedinge daaraanvolgende, zijnde de kille genaampt

[40r]
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[40v]

[41r]
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Bregte geut, beginnende van
den westersen sloot van Bregte
veertigh mergen, tot aan't
einde van Hillekens gat,
door de Kortveltse Stege, lank ontrent
drie hondert en thien roeden, aangenomen bij den hoop, volgens
consent, conditie ende ordonnantie
d' voorz:
vii L
Betaald aan Paulus
Geelewijnse, de zomme van
seven ponden thien schellingen munte voorz: over
ende in voldoeninge van
het maken van de agt ende
twintigste bestedinge daar
aanvolgende, zijnde de slooten
weerzijts de Kalversteegh, beginnende aan den Ouden Dussensen Dijk tot bij den Oostersloot
van Baijenpoel, lank ontrent
drie hondert vijftien dubbelde
roeden, aangenomen bij den
hoop, dus d' voorz:
vii L x Sch
Betaald aan Tonis Lammertse Vos, de zomme van seven
ponden, munte als voore, over
ende ter sake van het maken
van de negen en twintigste
bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de slooten weerzijds de
selve steegh, van de voorz:
Oostersloot aff, tot aan de nieuwe
Cortveltse Stege, lank ontrent
twee hondert vijff en tagtigh
dubbelde roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie, de
voorz:
vii L
Betaald aan Peeter van
Delde, de zomme van drie ponden. Munte deser rekeninge,
over ende in voldoeninge van
het maken van de dertigste

[41v]
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[42v]
#van-hofwegen

bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de Middelt, beneden den
Omloop van de Laar, beginnende
van Jan Pieterse sloot, westwaarts
op, tot aan de Kalversteegh, lank
ontrent twee hondert sestigh
roeden, aangenomen bij den
hoop, volgens conditie, consent
ende ordonnantie de voorz: iii L
Betaald aan rAien Ariense
van Hofwegen, de zomme van
vier ponden thien schellingen
munte voorn: over en ter sake
van het maken van de een en
dertigste bestedinge daaraanvolgende, zijnde de sloot langs de
Gantel kade, beginnende van de
Oude Kornse voorsluijs westwaarts
op tot aan't einde van de bregte
geut, lank ontrent twee hondert
sestigh roeden, aangenomen bij
den hoop, volgens conditie consent
ende ordonnantie, de voorsz: iiii L x Sch
Betaald aan Joost Blom,
de zomme van vijff ponden
te xl grooten 't pond, over ende
in voldoeninge van het maken
van de twee en dertigste bestedinge
daaraanvolgende zijnde d' kille
loopende door den Boerenverdriet,
van de verlaatse Gantel kade aff,
door het oude sluijsje, ende de kade
tot aan't heultje, uijtwaterende
op de Kornse Gantel, ende van
daar langs de kade van den Boerenverdriet, westwaarts op tot in den
Barmsloot van den nieuwen
Dijk, te samen lank ontrent
twee hondert tagtigh roeden
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent ende
ordonnantie, de voorz:
vL
Betaald aan Oth Willemse
Walraven, de zomme van twaalff

[43r]
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ponden, munte als voore, over
ende ter zake van de drie
ende dertigste zijnde de laatste
bestedinge, bestaande in het
uijtsnijden ende schoonmaken
van de sluijsvliet, beginnende
aan de Peerboomse sluijs buijtens
dijx tot aan de Maze toe, te
snijden en schoon te maken tot op
den ouden gront, ter breete
van vierentwintigh voeten drijvens water, aangenomen bij
den hoop, volgens conditie, consent
ende ordonnantie, d; voorz: xii L

[44r]

iiia: Summa van den uijtgeeff
iic: xxxiiii L viii Sch
[vacat]
Anderen Uitgeeff
van het schoonmaken van
des Gemeenlandts wateringen,
zoo van kreeken, killen, Berm-Ban
ende Wegslooten, besteed ende
gemaakt in't najaar seventien
hondert,

blijckt van dese en
volgende aangehaalde parthije
bij conditie van
besteding en
ordonnantie van
de gecommitteerdens,

Betaald aan Cornelis Hendrixs
Romain, de zomme van
vijff ponden thien schellingen
te veertigh grooten het pond,
over ende in voldoeninge van
het maken van de Eerste
bestedinge, zijnde den Barmsloot
beginnende van den Dussensen
Zeedijk, tot aen den hoek van den
Nieuwendijk, tot bij het staakje
van de heer van Wevelinkhoven,
lank ontrent vier hondert veertigh roeden, aangenomen bij den
hoop, volgens conditie der bestedinge in date den vijff entwintgste
September seventhien hondert,
consent ende ordonnantie, slaande
op dese ende de volgende twee
en dertigh posten de voorz:
v L x Sch

[44v]
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Betaald aan Willem Cornelisse
Vink, de zomme van vier ponden
veerthien schellingen munte
als voore: over ende ter sake van
het maken van de tweede bestedinge daaraanvolgende, kompt
tot de Peerboomse sluijs toe,
lank ontrent vier hondert roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende ordonnantie
de voorz:
iiii L xiiii Sch
Betaald aan Huijg Janze
van Heert, de zomme van
vier ponden veertien schellingen
munte voornoempt, over ende
in voldoeninge van het maken
van de derde bestedinge daar aan
volgende, beginnende van de
voornoemde Peerboomse sluijs,
tot aen de verlengde nieuwe Steegh,
lank ontrent vijff hondert
roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent ende
ordonnantie, de voorz:
iiii L xiiii Sch
Betaald aan Pieter van
Delde, de zomme van vijff
ponden, munte voornoempt,
over ende ter sake van het maken
van de vierde bestedinge daaraanvolgende, van de voorz: nieuwe
Steegh, tot de Zuijdelijkste op de
Cornse Gantel, lank ontrent
vijff hondert vijfthien roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende ordonnantie,
de voorz:
vL
Betaald aan Conelis Hendrixs Romain, de somme van
drie ponden, munte als voore,
over ende in voldoeninge van het
maken van de vijfde bestedinge
daar aanvolgende, van de Cornse voorsluijs aff, tot de Emmichovense toe, lank ontrent
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twee hondert tagtigh roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens conditie, consent ende
ordonnantie de voorz:
iii L
Betaald aan Anthonij
Aartze Verhoeff, gelijke drie
ponden, munte voornoempt,
over ende ter sake van't maken
van de sesde bestedinge
daaraanvolgende, comende tot
den Ouden Dijk, bij de weduwe
van Dirk Groenevelt, lank
drie hondert roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie
consent ende ordonnantie
de voorz:
iii L
Betaald aan den selven Anthonij Aartze Verhoeff, de zomme
van twee ponden, munte deser
rekeninge, over ende in voldoeninge van het maken van de
sevende bestedinge daar aanvolgende, beginnende aan de
voorgaande, is den Barmsloot
loopende langs den Bleekwaart
ende Gijsbert, tot aan de Oude
Cornse voorsluijs ofte het
huijs van de Bruijn, lank
ontrent drie hondert roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens consent, conditie ende
ordonnantie d' voorz:
ii L
Betaald aan Herman Buijsers, de zomme van drie ponden
vier schellingen, munte voornt:
over ende ter sake van't maken
van de agste bestedinge daaraanvolgende, beginnende aan de
voornoemde oude Cornse
voorsluijs, en loopt langs de
Gantelkade, tot aan den ouden
Dussensen dijk, lank bij na
ses hondert roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie,
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consent ende ordonnantie
de voorz

iii L iiii Sch

Betaald aan Cornelis Hendrixs Romain, de zomme van
vier ponden agtien schellingen
munte als voore, over ende in
voldoeninge van't maken van de
negende bestedinge daaraanvolgende, zijnde den sloot genaamt
Jan Pieterse sloot, beginnende
aande voorn: Gantelkade ende
loopt langs den Ouden Dussensen Dijk, tot aan de nieuwe Steegh
agter het huijs van Cornelis
A: Schalken, lank ontrent vijff
hondert vijff en dertigh roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende ordonnantie
de voorz:
iiii L xviii Sch
Betaald aan Tonis A:
Roubos, de somme van vijff
ponden x Sch munte voornoemt,
over ende ter sake van het maken vande thiende bestedinge
daaraanvolgende, zijnde de
wegslooten weerzijds de nieuwe
Steegh, van den Ouden Dijk aff,
tot de Pleune ofte Kerkstege toe,
deselve Pleune steegh, van de
nieuwe Steegh aff, tot het Oude
Straatie toe, (het welk daarinne
sal wesen begrepen) te samen
lank ontrent drie hondert dubbelde roeden, aangenomen bij den
hoop, volgens conditie, consent
ende ordonnantie, d; voorz:
Betaald aan Gerrit Ar:
Cappiteijn, de zomme van
vier ponden xiiii Sch munte
voore, over ende in voldoeninge
van het maken van de elfde
bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de slooten weerzijds
de nieuwe steegh, van de voorn:

[49r]
#romeijn

[49v]
#schalken
#roubos

[50r]
#capiteijn

v L x Sch

[50v]
#liervaert

Pleune steegh aff tot de Cortveltse stege toe, lank ontrent
drie hondert vijff en sestigh dubbelde roeden, aangenomen bij
den hoop, volgens conditie, consent ende ordonnantie, d'voorz:

iiii L xiiii Sch

Betaalt aen Marcus Jacobse
Liervaart, de zomme van
drie ponden thien schellingen
munte voornt:, over ende ter sake
van het maken van de twaalfde
bestedinge daaraanvolgende, beginnende aan de voornoemde Cortveltse
steegh, en gaande ten eijnde uijt tot
in den Barmsloot aen den Zeedijck,
dese sullen de aannemers tegens
den anderen in twee partijen affdeelen, waarvan de eerste helfte ter
lengte van ontrent twee hondert
sestigh dubbelde roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie en
ordonnantie d' voorz:
iii L x Sch
Betaalt aen Willem
Dingemansse, de zomme van
drie ponden ses schellingen, te
xl grooten 't pond, over ende in
voldoeninge van maken van de
dertiende bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de wederhelft en compt tot
den Dijk toe, lank als voore, aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende ordonnantie
de voorz:
iii L vi Sch
Betaald aan Willem
Cornelisse Vink, de somme
van drie ponden twaalff schellingen
munte deser rekeninge, over
ende ter sake van het maken
van de veertiende bestedinge
daaraanvolgende, sijnde de slooten
weerzijds de Voogdwerffse Steegh,
van den Zeedijk tot de nieuwe Steegh
toe, lank ontrent twee hondert
dubbelde roeden, aangenomen

[51r]

[51v]
#dingemans
#vinck

[52r]
#van-krieken

bij den hoop, volgens consent
ende ordonnantie, de voorz:

iii L xii Sch

Betaald aan Gerrit Janze
van Krieken, de zomme van
drie ponden, munte als voore,
over ende in voldoeninge van
het maken van de vijfthiende
bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de Kortveltse steegh, van
het Oode Straatie aff, tot de Nieuwe Steegh toe, lank ontrent
twee hondert veertigh roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens conditie, consent ende ordonnantie, de voorz:
iii L
Betaald aan Herman Buijsers,
de zomme van drie ponden
thien schellingen, munte voorz:
over ende ter sake van het maken
van de sesthiende bestedinge
daaraanvolgende, beginnende
van de Cortveltse Steegh, gelegen
tusschen het gescheij der Domainen
ende de Particulieren, westwaarts
op, tot den hoek aan de Noortzijde
van de nieuwe steegh, t'einde op de
punt van het Kortvelt, lank ontrent drie hondert vijftigh roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende ordonnantie,
de voorz:
iii L x Sch
Betaald aan Willem
Dingemanse, de somme van ses
ponden v sch munte als voore, over
ende in voldoeninge van het
schhonmaken van't geheele
Peerboomse Gat, zijnde de seventhiende bestedinge daaraanvolgende, beginnende van de nieuwe
steegh, tot de Peerboomse sluijs
toe, lank ontrent hondert vijftigh
roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent ende
ordonnantie, de voorz:
vi L v Sch

[52v]
#buijsers

[53r]
#dingemans

[53v]
#vos

Betaald aan Tonis Lammertse Vos, de zomme van
drie ponden vier schellingen
munte deser rekeninge,
over ende ter sake van 't schoonmaken van de achtiende
bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de Bansloot, loopende
door den geheelen Peerboom ende
Langeeerff, van't peerboomse
gat aff, langs de Oude Kade henen
tot in den Barmsloot, lank ontrent drie hondert roeden,
aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent, ende ordonnantie,
de voorz:
iii L iiii Sch
Betaald aan Krijn Gerritze
van Harp, de zomme van vier
ponden x Sch: munte als voore,
over ende in voldoeninge van
het maken van de negentiende
bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de wegslooten weerzijds
het Oude Straatie, beginnende
aan den Ouden Dussensen dijk
tot den westersen sloot van den langen
Camp, lank ontrent drie hondert
dubbelde roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie, de
voorz:
iiii L x Sch
Betaald aan Tonis Lammertse
Vos, de zomme van drie ponden
thien schellingen, munte voornt:
over ende ter sake van het
maken van de twintigste
bestedinge daaraanvolgende,
compt tot de Nieuwe Cortveltse
steegh, lank twee hondert sestig
dubbelde roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie de
voorz:
iii L x Sch

[54r]
#van-harp

[54v]
#vos

[55r]
#dingemans

Betaald aan Willem Dingemanse, de somme van vier
en dertigh schellingen, munte
deser rekeningen, over ende
in voldoeninge van't maken
van de een en twintigste
bestedinge daaraanvolgende,
zijnde 't resterende gedeelte
weerzijts van't Oude Straatje van de
voorn: Cortveltse Stege aff, tot aan de
eerste crompte van den wegh bij de
Camerse Steegh, ofte wel bij den
westersen sloot van den klijnen
Brasser, lank ontrent hondert
tagtigh dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop, volgens conditie, consent ende ordonnantie,
d' voorz:
xxxiiii Sch
Betaalt aen Gerrit Simonse
Lensveld, de zomme van drie
ponden ses schellingen, munte
voornoempt, over ende ter sake
van het maken van de twee en
twintigste bestedinge daaraanvolgende, zijnde de slooten weerzijts
de Camerse Steegh, van de voornoemde crompte aff tot aan den Zeedijk
toe, lank ontrent twee hondert
ses dubbelde roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie, d' voorz: iii L vi Sch
Betaald aan Gerrit Simonse
Lensveld, de zomme van drie
ponden vier schellingen, munte
als voore, over ende in voldoeninge
van het maken van de drie en
twintigste bestedinge daaraanvolgende, zijnde de slooten weerzijds de nieuwe Cortveltse steegh
van't Oude Straatie aff, tot aan de
brugge gelegen over Bregte Geut,
lank ontrent twee hondert sestien
dubbelde roeden, aangenomen bij
den hoop, volgens conditie, consent
ende ordonnantie, d' voorz: iii L iiii Sch

[55v]
#lensvelt

[56r]
#lensvelt

[56v]
#romeijn

Betaald aan Cornelis Hendrixe
Romain, de zomme van twee
ponden vijftien schellingen,
munte als voore, over ende ter
zake van het maken van de vier
en twintigste bestedinge daaraanvolgende, zijnde de slooten weer
zijds deselve steegh van de Bregte
geut aff tot de Kornse Gantelkade
toe, lank ontrent hondert en veertigh dubbelde roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie, consent ende ordonnantie, d' voorz:
ii L xv Sch
Betaald aan Arien Pieterse
van Sint Maartensdijk, de somme
van zeven ponden, munte voornt:,
over ende in voldoeninge van't
maken van de vijff en twintigste
bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de kille ofte uijtwateringe genaamt Hillekensgat, beginnende aan het oude Straatie
en gaande tot de Zuijdelijckste sluijs,
gelegen op de Kornse Gantel, hier mede
onder begrepen de uijtwateringe
buijtendijx, tot in den Gantel, lank
ontrent vier hondert dertigh roeden
aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende ordonnantie,
d' voorz:
vii L
Betaald aan Gelewijn @
Camp, de somme van twee
ponden veerthien schellingen
munte als voore, over ende ter
sake van het maken van de
ses en twintigste bestedinge
daaraanvolgende, zijnde de Middelt
van't Laardijkie aff, en vervolgens
tot aan den westersen sloot
van Bregte veertigh mergen,
lank ontrent drie hondert sestig
roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent ende
ordonnantie, d' voorz:
ii L xiiii Sch

[57r]
#st-maertensdijck

[57v]
#camp

[58r]
#bestebier

Betaald aan Tonis @
Bestebier, de somme van
drie ponden thien schellingen,
munte deser rekeninge,
over ende in voldoeninge
van het maken van de seven
en twintigste bestedinge
daaraanvolgende, zijnde de
kille genaampt Bregte geut,
beginnende van den westersen
sloot van Bregte veertigh mergen aff, tot aan't einde van
Hillekens gat, door de Cortveltse
stege, lank ontrent drie hondert thien roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie,
d' voorz:
iii L x Sch
Betaald aan Tonis LamMaertse Vos, de somme van drie
ponden twaalff schellingen, munte
als voore, over en ter sake van het
maken van de agt en twintigste
bestedinge daaraanvolgende, zijnde
de slooten weerzijds de Kalversteegh,
beginnende aan den Ouden Dussensen
dijk, tot bij den oostersloot van
Baijenpoel, lank ontrent drie hondert
vijfthien dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie, d' voorz: iii L xii Sch
Betaald aan Bastiaan
Janze Koekoek, de somme van
drie ponden vier schellingen, munte
voornt: over ende in voldoeninge van
't maken van de negen en twintigste bestedinge daar aanvolgende,
zijnde de slooten weerzijds deselve
steegh, van den voorn: oostersloot
aff, tot aan de nieuwe Cortvelse
Stege toe, lank ontrent twee
hondert vijff en tagtigh dubbelde
roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent ende
ordonnantie, d' voorz:
iii L iiii Sch

[58v]

[59r]
#vos
#koeckoeck

[59v]
#cappellevanger

Betaald aan Tonis Cappellevanger, de somme van vier
en dertigh schellingen, munte deser
rekeninge, over ende ter sake van
het maken van de dertigste bestedinge daaraanvolgende, zijnde de
Middelt beneden den Omloop vande
Laar, beginnende van Jan Pieterse
sloot westwaarts op tot aan de
Kalversteegh, lank ontrent twee
hondert sestigh roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie d'voorz: xxxiiii Sch
Betaald aan Arien Pieterse
van St. Maartensdijk, de zomme
van twee ponden twaalff schellingen, munte als voore, over ende
in voldoeninge van het maken vande
een en dertigste bestedinge daaraanvolgende, zijnde de sloot langs de
Gantelkade, beginnende vande oude
Cornse voorsluijs, westwaarts op,
tot aan het einde vande Bregte geut,
lank ontrent twee hondert
sestigh roeden, aangenomen bij den
hoop, volgens conditie consent ende
ordonnantie, d'voorz:
ii L xii Sch
Betaalt aen Tonis
Cappellevanger, de somme van
twee ponden veerthien schellingen, munte deser rekeninge, over ende ter sake van 't
maken van de twee en dertigste bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de kille, loopende door den
Boerenverdriet van de verlaatse
Gantel kade aff, door het oude
Sluijsje ende de kade tot aan
het heultje, uijtwaterende
op de Cornse Gantel, ende van
daar langs de kade van den Boerenverdriet, westwaarts op tot
in den Barmsloot van den
nieuwen dijk, te samen lank

[60r]

[60v]
#st-maertensdijck

[61r]
#cappellevanger

ontrent twee hondert taghtigh roeden, aangenomen
bij den hoop, ingevolge van
de generale conditie
der gedane bestedinge,
consent ende ordonnantie
d' voorz:
ii L xiiii Sch
Betaalt aan Oth Willemse
Walraven, de zomme van
twaalff ponden, munte
voornt: over ende in voldoeninge
van de drie ende dertigste, zijnde
de laatste bestedinge daaraanvolgende, bestaande in
het uijtsnijden ende schoonmaken van de uijtwateringe
vande sluijsvliet, beginnende
aan de Peerboomse sluijs buijten dijx, tot aan de Maze toe,
te snijden en schoontemaken
tot op den ouden harden grond
ter breete van vier en twintigh
voeten drijvens water, aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende ordonnantie, d' voorz:
xii L

[61v]
#walraven

[62r]

iiii: summa van den uitgeeff
cxxx L x Sch
[vacat]
Anderen uitgeeff
van verscheijde zaken, volgens
declaratien, ordonnantien ende
quitantien,
Betaald aan mijn vader Dirk
Spruijt, Commies ten comptoire van den rentmeesterschappe
generaal van Zuijd Holland, de
somme van twintigh ponden,
te veertigh grooten 't pond, over
ende in voldoeninge van het
derde provisioneel jaar pagts
van de dijkputten ofte gorsen

[62v]
[63r]
#spruijt

blijkt van dese en
volgende aangehaalde
parthien bij declaratie
ordonnantie en
quitancien, behalve
daar anders voor
thooft geteekent
staat

leggende tussen den tee van
Zeedijk van den meergenoemden
polder, tot aan de agterkade
rontomme denselven polder,
de agter kade daarinne begrepen, dus bij quitantie de
voorz:
xx L
Betaalt aen Hendrik
Lense, de zomme van twaalff
ponden twaalff schellingen,
munte deser rekeninge, over
ende ter sake van een jaar weddens ofte tractement, voor
het opsigt ende waarnemen
van de Peerboomse Sluijs, verschenen April seventhien hondert
een, dus alhier bij quitantie, de
voorz:
xii L xii Sch
Betaald aan Oth Willemze Walraven, de zomme
van twintigh ponden, munte
als voore, mede in voldoeninge
van het waarnemen, soo van de
Emmichovense sluijs, als die bij
de Cornse Gantel is leggende,
dus alhier over het Jaar
tractement verschenen
april seventhien hondert
een, volgens quitantie
de voorz:
xx L
Betaald aan den selven
Oth Willemze Walraven,
de zomme van seven en dertigh ponden ses schellingen,
te veertigh grooten t'pond, over
ende ter zake van zijne declaratie van verdient zalaris
en verschoth, ten diensten
van den gemelten Polder
't sedert den 9e April xvii C
totten 7 april deses jaars xvii C
een gedaan, volgens zijne declaratie, ordonnantie, ende quitantie de

[63v]
#lense

[64r]
#walraven

[64v]
#walraven

[65r]
#van-wingerden

voorz:

xxxvii L vi Sch

Betaald aan Huijgh Ariense
van Wingerden, de zomme van
vijff en dertigh ponden, munte
voornoempt, over ende in voldoeninge van zijne declaratie
van wagevragten, ten dienste
van voornoemden polder
tijde deser rekeninge gedaan,
volgens zijne declaratie, ordonnantie ende quitantie
de voorz:
xxxv L

bij kennisse van de
gecommitteerdens
tot de directie
van dese polder
aangestelt

[65v]
#van-wingerden

Betaald aan den selven, de
zomme van seven en tagtigh
ponden thien schellingen, te
xl grooten 't pond, over ende in
voldoeninge van't gunt t'zijnen
huijse tijde deser rekeninge is
verteert, bij den bode, knegts,
voerluijden, mitsgaders eenige andere
persoonen, daar het Collegie mede
te doen en gebesoigneert heeft gehadt,
volgens notitie, d' voorz:
lxxxvii L x Sch

Betaald aan Floris van der
Staal, de somme van negen
en dertigh ponden, munte als
voore, over ende in voldoeninge
zijner declaratie van wagevragten
ten dienste van den voorz: polder
tijde deser rekeninge gedaan,
dus volgens declaratie, ordonnantie ende quitantie, de
voorz:
Betaald aan den Lantmeter
Mattheus van Nispen, de somme
van drie en vijftigh ponden,
xiiii Sch: munte deser rekeninge
over ende ter sake van zijne
declaratie van vacatien
ende verschot, ten dienste
van den gemelten polder,
tijde deser rekeninge gedaan,

[66r]
#van-der-staal
#van-nispen

xxxix L

[66v]
#van-ven

ende verstrekt, dus alhier
bij declaratie, ordonnantie
ende quitantie, de voorz:

liii L xiiii Sch

Betaald aan Gerard van
Ven, framcekramer ende
borduurwerker, de somme
van vier en vijftigh ponden
munte als voore, over ende
in voldoeninge zijner declaratie
wegens het borduren, het opmaken
ende de gedane leverantie van
't laken tot een dubbelt kussen
bnoodigh, voor ende ten behoeven
van den wel Ed: Heer Mr.
Barthout van Slingelandt,
als Eerste gecommitteerde
tot de directie van den Zuijdhollandsen polder, volgens
declaratie, ordonnantie &
quitantie, d' voorz:
liiii L

ordinaris als
in voorgaande
rekeningh

Betaald aan Willem
Raalhoff conchiergie in't
St Joris Doele, de somme
an tagtigh ponden, munte
deser rekeninge, over ende
ter sake van de Teercosten
bij d'Ed: Mogende Heer Commissaris van de Camere van de
Rekeningen, d'Ed: heeren gecommitteerdens ende eenige
particuliere Ingelanden
gedaan ende gevallen, soo op de
visitatie, als het doen van
dese rekeninge, dus als in
voorgaande rekeningen, d'voorz:

[67r]
#slingelant
#raalhoff

[67v]

lxxx L

Betaald aan den zelven
Raalhoff, de zomme van
drie ponden drie schellingen
munte als voore, over ende
in voldoeninge van dat dese
rekeninge in den Doele is gedaan,
d'voorz:
iii L iii Sch

[68r]
#raalhoff
#spruijt

Den rendant heeft op ordre
ende met kennisse vande Ed:
Heeren Gecommitteerdens betaald
verscheijde noodige klijnigheden,
volgens notitie, bedragende de
somme van
xxii L 10 Sch
v: Summa van den uijtgeeff
iiiic: lxiiii L xv Sch
[vacat]
Anderen uitgeef
van tractementen ende
verschodt, van de Ed: Heeren
Gecommitteerdens, den
Penningmeester ende
Bode,
D'heer Burgemeester Arent
Muijs van Holij, zal: ged:, in zijn
wel Ed:ts leven Raad ende Rentmeester generaal van Zuijdholland, heeft als Eerste Gecommitteerde van wegen d' Ed: Mogende
Heeren Raaden ende Meesters van de
rekeningen der domainen van de
Ed: grootmogende Heeren Staten
van Hollandt en Westvrieslandt
heeft 't zedert de laatst gedane
rekeninge d' Ao. 1699, totten xviii
dese, en volgende aanaugusti 1700, (als wanneer zijn
gehaalde parthije
wel Ed: is comen te overlijden)
werden
bekleet de directie van den gemelalhier welgebragt en
zijn gereguleert
ten polder, waarvoor jaarlijx
ende gesteld in gevolge in de rekeninge werd geleden
van het provisioneel
hondert twintigh ponden, zijnde
reglement, en verders
het ordinaris tractement, in
bij declaratie ende
gevolge van het provisioneel requitantie, behalven
daar anders voort
glement, dus alhier voor zijn
hooft getekent staat
wel Ed: contigent, de somme
van
xl L
De reijscosten ende 't verschot
van den gemelten Heere overledene tijde deser gedaan
Niet

[68v]
[69r]
#muijs-van-holij

[69v]
#muijs-van-holij

D'Heer Burgermr J Mr: Barthout
van Slingeland, jegenwoordigen
Raad & Rentmeester generaal
van Zuijdholland, compt als
eerste gecommitteerde wegens
welgemelte Haar Ed: gr: mog:
Domainene, 't zedert het voorn:
overlijden tot het sluijten
dezer rekeninge, inde
voorz: hondert twintigh ponden, voor zijn wel Ed: portie,
de resterende
lxxx L

[70r]
#slingelant

De reijscosten ende het verschoth van den welgemelten
h, tijde deser rekeninge
gedaan, mede
Niet

D'Heer Burgermeester Johan
Hallingh, compt als mede
gecommitteerde van de Edele
mogende Heeren van de Rekeningen, over een Jaar tractement tijde deser rekeninge,
ende alhier uijtgetrocken, de
somme van
cxx L

[70v]
#hallinck

De reijscosten ende het verschoth,
bij zijn wel Ed: tijde dezer
rekeninge gedaan, ende
door den Rendant gerestitueert,
bedragen de somme van
vii L xiiii Sch

D' Heer Mr. Johan van Wevelinkhoven, over een jaar tractement
als gecommitteerde tijde deser
rekeninge, dus alhier de zomme
van
lxxx L
De reijscosten en 't verschodt, bij
zijn Ed: tijde deser rekeninge
gedaan ende door den rendant
gerestitueert, bedragen
iiii L

[71r]
#van-wevelinkhoven
#leerse

d'Heer Mr. Sebastiaen Leerse
over een Jaar Tractement
als gecommitteerde, tijde deser
rekeninge, dus alhier gelijke
somme van
lxxx L

[71v]
#leerse
#spruijt

De reijscosten ende 't verschot
bij sijn Ed: tijde deser rekeninge
gedaan, ende door den rendant
op ordonnantie ende bij quit:
betaald, bedragen de somme van
li L xvi Sch vi D

conform voorgaende reken:
en provisioneel
reglement

Cornelis Spruijt, kompt
als penningmr van den
Zuijd hollandsen Polder, voor
zijnen ontfank en uitgeeff
dezer rekeninge (ingevolge
van het provisioneel reglement)
den twintigsten penningh
van den ontfank tot de somme
van ses duijsent ponden, ende
't gene den ontfank, boven de
ses duijsent ponden compt
te bedragen den veertigsten
penningh, ende dewijle den
ontfank hiervoren fol: ix verso,
bedraagt de zomme van ses
duijsent seven hondert agthien
ponden seventhien schellingen
se deniers, waarvan den voorz:
twintigsten penningh, tot
ses duijsent ponden monteert
drie hondert ponden, ende den
voorn: veertigsten penningh
van de resterende seven hondert
agtien ponden seventien schellingen ses deniers, de somme van
negentien ponden negentien
schellingen ses deniers, makende
te samen drie hondert dseventhien ponden negenthien schellingen ses deniers, munte deser
rekeninge, dus de voorz:
iiic: xvii L xix Sch vi D
De reijs costen ende het
verschoth, bij den rendant
met kennisse & door ordre

[72r]

[72v]

van de meer gemelte Heeren
ecommitteerdens tijde
deses gedaan ende betaaldt,
bedragen volgens declaratie,
ordonnantie & quitantie,
liii L vii Sch

ordinaris als
in voorgaande
rekeningh

Betaald aan Oth Willemse
Walraven, de somme van
vijftigh ponden, te xl grooten
t' pond, over een Jaar tractement als Bode van den voorn:
polder, dus bij quitantie, d' voorz:

[73r]
#walraven

lL

via: Summa van den uijtgeeff
viiic: lxxxiiii L xvii Sch
[vacat]
Anderen uijtgeeff
van het minuteren, grosseren
ende het doubleren deser
rekeninge, met het
appostilleren ende het vergelijken
van dien, mitsgaders de
nodige zegels tot deselve,

transeat als in
voorgaande rekeningh

Compt voor het minuteren,
grosseren ende doubleren van
dese rekeninge, groot twee
hondert vier en dertigh bladeren,
tot drie schellingen het blad,
als in voorgaande rekeninge,
bedragende het selve de somme
van
xxxv L ii Sch
Noch voor het doubleren van
een rekeninge als deze, omme
den Rendant, groot agt en
't zeventigh bladeren, mede
tot drie schellingen jder bladt,
de zomme van elff ponden
veerthien schellingen, te
veertigh grooten het pondt,
dus werd alhier gebragt de
voorz:
xi L xiiii Sch
Compt voor het appostilleren

[73v]
[74r]

[74v]

[75r]

van dese rekeninge, de somme
van twaalff ponden twaalff
schellingen, munte deser
rekeninge, dus de voorz:
xii L xii Sch
Den Penningmeester
voor het vergelijken van de
appostillen op de doublen,
als in voorgaande rekeninge
de zomme van negen
ponden negen schellingen
te veertigh grooten het pond,
dus alhier de voorz: somme
van
ix L ix Sch
Den rendant brengt alhier
de zomme van veerthien
ponden twaalff schellingen
munte deser rekeninge, bij
hem betaald voor drie distincte cleijnzegels, als een van
derthien ponden vier schellingen ses deniers, geappliceert
tot een omslagh vande reekeninge van den Rendant, en
twee ijder van derthien schellingen negen deniers,
de eene totte rekeninge
voor d'Ed: Mogende Heeren
van de Rekeninghen, en d'andere
totte rekeninge voor het
gemeene Landt, (met de
thiende verhooginge,) bedragende te samen de voorz:
somme van
xiiii L xii Sch
Comt voor het inbinden
dezer rekeninge, met twee
doublen van dien, ijder tot
dertigh schellingen, munte
voorz: de zomme van

iiii L x Sch

viia Summa van den uijtgeeff
lxxvii L xix Sch
Summa Totalis van den uijtgeeff

[75v]

[76r]

[76v]

deser Rekeningh, twee duisent vier hondert
ses ent seventigh ponden twee schellinge
ses den:
iim: iiiic: lxxvi L ii Sch vi D
Ende den ontfank hiervoren folio 9 verso
bedraagt
vim: viic: xviii L xvii Sch vi D
Vereffent comt meerder ontfange als
uijtgegeve en blijft den rendant oversulx
bij sloote van dese Rekeningh aan den
gemeene polder van Zuijd Holland schuldigh
de Summe van vier duijsent twee en
veertigh ponden vijftien schell: segge
iiiim: iic: xlii L xv Sch
Aldus gehoort gereekent ende gesloote ten
dage jare en plaatse als in het hooft deser
geëxpresseert staat en ten oirconde desen
ondertekent, en was geteekent,
A. Boetselaar,

R van Slingelandt

Johan Hallingh,

Sebastiaan Leerse

Gecollationeert jegens zijne principale, sijnde geschreven, geappostilleert en
geteijkent als boven, ende daar mede
accorderende bevonden, bij mij als Penningmr van den voorn: Polder op den
27 Augusti 1701,
Corn: Spruijt
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