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CORNELIS SPRUIJTS
Vierde Reekeninge als
Penningmeester van den
ZUIJD-HOLLANDSEN-POLDER
Omme t'Hoff,
Overgebragt bij Cornelis Spruit
als penningmeester van den Zuijt
hollandsen polder aan den Heer
Commissaris van de Camer van
Rekeningh der Domeine van
d'Heeren Staten van Holland ende
Westvriesland ten bijwese van de
gecommitteerde tot de directie
van de gemelte polder aangestelt
mitsgaders de presente ingelande
desen ondertekent hebbende in
St: Joris Doele den 29 April 1702

[1r]
Rekeninge ende bewijs,
die doende is Cornelis Spruijt,
als penningmeester van den
Zuijd hollandsen Polder, (bedijkt
in den Jare xvic: negen en 't
seventig) van den ontfank ende
uitgeeff
die denselven heeft gehad &
gedaan over den Jare
seventhien hondert een;
gestelt in ponden van xl grooten
schellingen ende deniers na
advenant,

Vierde Rekening 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
lantmeter 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, volgens de
laatste gedane metinge, het verbaal
ende de Caarte daarvan zijnde;
zegge
1235 : 559 : 00

[1v]

Waarvan in den Jare xvic: twee en
tachtigh uijtgeput zijn tot het
maken van den doorgebroken Zeedijk,
als in de Rekeninge fol: xlii et
ultra staat geexpresseert
2: 463: 00
Zoo dat nu alleenlijk moeten werden
verantwoord, ingevolge van de
acte van Omslagh, de resterende
contribuerende mergentalen,
bedragende deselve alsnoch
1233: 96: 00

Blijckt hier van
bij acte van
Ommeslag in date
den 29 april 1701
bij den heer Commiss:
en Gecommitteerde
nevens de particuliere ingelande
gearresteert

[2r]
Op den negen en twintigsten
april seventhien hondert een,
hebben de Heeren Gecommitteerdens
van den Zuijd hollandschen polder,
na het sluijten van des Gemeenelands Rekeninge vanden Jare
seventhien hondert, nevens
de presente Ingelanden,
omgeslagen, een somme van
een pond, te veertigh grooten
't pond per mergen, over den
Jare seventhien hondert een,
ten laste van de Heeren
Eijgenaren; soo tot de reparatie
ende onderhout vanden
Zeedijk, als de ordinarisse
binnelandse noodzakelijkheden;
welken omslagh den voornoemde
penningmeester alhier is verantwoordende over de voorz: twaalff
hondert drie en dertigh mergen
ses ent negentigh roeden lands,
[2v]
de somme van twaalf hondert
drie en dertigh ponden drie Sch
iii D munte voornoemt;
dus de voorz:
xiic: xxxiii L iii Sch iii D

prima summa van den Ontfank
xiic: xxxiii L iii Sch iii D
Anderen Ontfank over
den lagen Omslagh van den
Jare seventhien honderd een.

bij acte als
hier voren

In gevolge van de voorz: Acte van
Omslagh in date den 29 April
seventhien honderd een, tot
laste van de respective Bruijkers
omgeslagen twee ponden per
mergen, tot betalinge van de
binnenlandsche noodzakelijkheden;
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 desen Rendant alhier mede
ten vollen is verantwoordende,
dus d'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 vijfden september sestien
hondert negen en't negentigh;
van het gras, liesen & 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.

[4r]

volgens conditien
van verhuringe
overgenomen op
voorgaande Rek:
Bet: iie: vie: jaar

De eerste parthije, beginnende
aan den dijk van den nieuwen
Althenasen polder, tot aan de
Eerste sluijs toe; lank drie hondert
t'negentigh roeden, gepagt voor
ses Jaren bij Dirk Wouterse de Both,
s' jaars om thien Ponden, te xl
grooten t' L; blijkende bij de
conditie der gedane verpagtinge
in date den ve: september xvic:
negen en't negentigh; dus alhier
over het iie vie: jaar pagts,
verschenen kersmis seventhien
hondert een, de voors:
xL
De tweede partije 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 tweede
sesde jaar pagts, verschenen kersmis
seventhien hondert een,
de voors:
vi L
De derde parthije, van de voorn:
sluijs, tot den hoek van den
dijk, bij het land van
Cornelis den Ruijmen, lank
twee honderd agt en veertigh roeden;
gepagt voor ses jaren bij Dirk
Wouterse de Both, s' jaars
omme ses ponden, munte
voorz: dus alhier over 't
tweede sesde Jaar pagts, verschenen
kersmis seventhien hondert
een, d'voorz:
vi L
De vierde partije, van den
voornoemden hoek af, tot de
sluijs in't peerboomse gatt,
lank ses hondert dertigh
roeden, gepagt voor ses jaaren,
bij den voornoemde Dirk

[4v]
#de-bot

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

[5v]
#de-bot

[6r]

Wouterse de Both, s'jaars om
vier ponden, munte als vore,
dus over het tweede sesde Jaar
pagts, verschenen kersmis
seventien hondert een, d'voorz:
D' vijfde parthije, van de voorn:
sluijs, tot de 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 tweede sesde
jaar pagts, verschenen kersmis
seventhien hondert een, de
voorz:

#de-bot
#crillaerts

iiii L

[6v]
#crillaerts

ix L

De sesde ende laatste partije,
van't voornoemde staaxken
aff, tot aan het eijnde van de
nieuwe dijkagie aan den ouden
Dussensen dijk vanden Grooten
Waard van Zuijd holland; lank
vier hondert en vijftigh roeden;
gepagt voor ses jaren bij den
voorn: heer Adriaan Stevense Crillaarts
s' Jaars om sesthien ponden, munte
als voore; dus alhier over 't
tweede sesde jaar pachts,
verschenen kersmis seventhien
hondert een, de voorz:
xvi L

[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 verscheijde
persoonen, de somme van twee
hondert negenthien ponden, te
xl grooten t' pond; over ende

[7v]
[8r]

blijckt bij conditie
van verkoopin hier
op nagesien en
overgenomen

in voldoeninge van't vercogte
reijsgewas, gestaan hebbende
op de cadens, leggende in de
respective dijkputten van den Zuijdhollandsen polder, bestaande in twee
en twintigh distincte partijtjes,
volgens conditie der vercoopinge
in date den xxii maart
seventhien hondert twee; ter
presentie van de Ed: Heeren
Gecomitteerdens, ende
assistentie van den landmeter
Mattheus van Nispen, dus
alhier de voorsr:
iie: xix L

[8v]

iiiia Summa van den ontfank
iic xix L
Anderen Ontfank
wegens het slodt van de
laatste gedane rekeninge
van den Jaere seventien hondert.

werd wel gebragt
volgens het sloth
van de laatste voorgaande rekeningh
als dese @1700
alwaar 't zelvige
gedood is.

Den rendant brengt alhier
de somme van vier duijsent
twee hondert twee en veertigh
ponden vijfthien Schellingen,
te xl grooten 't pond; zijnde
't gene hij bij zijne voorgaande
rekeninge gedaan den 29e: April
seventhien hondert een, aan het
gemeeneland schuldig gebleven is,
blijkende bij deselve rekeninge
folio lxxvii. daaromme
alhier de voorn: somme
van
iiiim: iic: xlii L xvi Sch

[9r]

[9v]

ve: Summa van den ontfank
iiiim: iic: xlii L xvi Sch
Summa Totalis van den geheelen Ontfank
deser Rekeningh
viiim: iic: xii L iiii Sch ix D
[vacat]

[10r]

[vacat]
Uitgeeff jegens den
voorschreven Ontfank

[10v]
[11r]
#wets

Ende Eerstelijk over het verhoogen
ende verswaren van eenige
bestedingen aan den Zeedijk,
het repareren der Zeebraken,
ende 't gene verder den Zeedijk
concerneert.
Betaald aan Maarte Pieterse
Wets, de somme van twee
hondert twee en vijftigh ponden,
te veertigh grooten het pond,
over ende ter sake van
het verhoogen van een eijnde
dijcx, alles ingevolge van de
conditie der bestedinge
in date den thienden meij
seventhien hondert een,
daar van zijnde; lank twee
ende 't seventigh gemete roeden
bij hem aangenomen om
drie ponden thien schellingen
Blijkt van de betalinge (munte voornoemt) jder roede;
deser en volgende
daaromme alhier ingevolge
aangehaalde partijen
van de generale conditie
bij conditien van
der bestedinge in date
besteedingh en
ordonnantien en
den thiende meij seventien
quitancien
hondert een voornoemt,
ordonnantie ende quitantie,
d'voorsz:
iic: lii L

Betaald aan Willem
van der Stelt, de somme
van ses en tagtigh ponden
agt schellingen, munte
als voore, mede over ende
in voldoeninge van het
verhoogen van een eijnde
dijx, comende te wederzijden
van de Nieuwe Steegh, bij hem
aangenomen de roede
om drie schellingen, munte voornoempt, lank zijnde seven
en twintigh gemeten roeden
dus volgens conditie,

[11v]

[12r]
#van-der-stelt

ordonnantie ende quitantie, de voorsr:

Betaald aan Cornelis
van der Stelt, de
somme van twee en
't seventigh ponden sestien
schellingen, munte
deser rekeninge, over
ende ter zake van een eijnde
dijcx, beginnende van de
eerste haagkade voor bij
het huijs van Jacob Broodshooft, lank zijnde twee
ende vijftigh gemeten roeden,
bij hem aangenomen de
roede om acht ende
twintigh schellingen, munte
als vooren, daaromme bij
conditie, ordonnantie
ende quitantie alhier
de voors:
Betaald aan Herman
Swets, de somme van
twee en 't sestig ponden,
negentien schellingen, munte
voornt:, over ende in
voldoeninge van het verswaren
van een eijnde dijcx, tot het
cramwerk toe, lank zijnde
negen ende twintigh en een
halve roede, bij hem aangenomen de roede om twee
ponden twee schellingen,
munte deser rekeninge; dus
bij ordonnantie ende quitantie
d'voors:
Betaaldt aan Hendrik
Dingemansse, de zomme
van hondert seven ende
twintigh ponden thien schellingen
munte als vooren, over ende
ter zake van het verswaren
van een eijnde dijcx, beginnende
aan't cramwerk, en comende

lxxxivi L viii Sch

[12v]
#van-der-stelt
#brootshooft

[13r]
#swets

lxxii L xvi Sch

[13v]
#dingemans

lxii L xix Sch

[14r]
#swets

tot den hoek van de corte raij
toe, lank dertigh gemete roeden,
bij hem aangenomen om vier
ponden vier schellingen (munte
voornoemt) ider roede,
daaromme alhier bij conditie, ordonnantie ende
quitantie, de voorz:
Betaald aan Herman Swets,
de somme van hondert
seven ende dertigh ponden
thien schellingen, munte
deser rekeninge, over
ende in voldoeninge van
het verswaren van een
eijnde dijcx, gaande den
hoek van de voorschreve
corte raij om, lank
seven en twintigh en
een halve gemete roeden,
bij hem aangenomen
ijder roede om vijff ponden,
munte voornoemt, dus
volgens conditie, ordonnantie ende quitantie,
alhier de voorz: somme
van

Betaald aan Jacobus
Vermeulen, de somme
van drie hondert dertien
ponden seven schellingen
ses deniers, te veertigh
grooten 't pond, over
ende ter zake van het
verswaren van een eijnde
dijcx, comende tot het
eijnde van de voornoemde
corte raij, lank vier
ende vijftigh en een
halve gemeten roede,
bij hem aangenomen
de roede om vijff ponden
vijftien schellingen munte
voors:, daaromme volgens
conditie, ordonnantie
ende quitantie alhier

ic: xxvii L x Sch

[14v]

cxxxvii L x Sch

[15r]
#vermeulen

[15v]
#van-heert

d' voorz:

iiic: xiii L vii Sch vi D

Betaald aan Huijgh
Jansse van Heert, de
somme van ywee hondert
seven ponden tien schellingen, munte als voren,
over ende in voldoeninge
van het verswaren van
sekere eijnde dijcx, in
gevolge van de voorz:
conditie der bestedinge daar
van zijnde, lank een en veertig
en een halve gemete roeden,
bij hem aangenomen ijder
roede omme vijff ponden
munte voorz:, dus alhier
volgens ordonnantie ende
quitantie d' voors:
iic: vii L x Sch
Betaald aan Dirk de Both,
de zomme van vijff en
twintigh ponden, munte deser
rekeninge, over ende ter
sake van het volsetten en
verheelen &a van een eijnde
dijcx, van de voorgaande
bestedinge aff, tot Hendrik
Lensen heijn toe, volgens
conditie daar van zijnde,
den hoop bij hem aangenomen
om d' voorz: vijff en twintig
ponden; dus alhier volgens
ordonnantie ende quitantie de voorn:
Betaald aan den selven
Dirk de Both, de somme
van t' negentigh ponden,
munte als vooren, over
ende in voldoeninge van
het leggen van een vingerlink
buijten ende binnen de
Peerboomse Sluijs &a,
ingevolge de conditie
daar van zijnde, bij hem
aangenomen den hoop

[16r]
#de-bot

[16v]
#lense
#de-bot

xxv L

[17r]

omme de voorn:
t'negentigh ponden, dus
bij ordonnantie ende
quitantie alhier, de selve
Betaald aan Huijbert
Jansse Sloot, de somme
van twaalff ponden
twee schellingen, te
veertigh grooten 't pond,
over ende ter sake van
het maken van een sloot,
gelegen buijten de Cade
onder dijcx, beginnende
van het heijn van Wouter
Lensveld, en van daar ten
zuijden op, volgens de conditie
daarvan zijnde; mede van
dato den thienden maij
seventhien een; bij hem
aangenomen de roede
om vijff en een halve schelling
munte voors:, daaromme
alhier bij ordonnantie ende
quitantie d'voorz:
Betaald aan den voorz:
Huijbert Janse Sloot,
de somme van agtien
ponden, munte deser
rekeninge, over ende
in voldoeninge van het
maken van de tweede sloot
daar aanvolgende, beginnende
aan de Postsloot, en gaande
zuijdwaarts aan tot een
aangewesen haag cade toe,
volgens conditie daar
van zijnde, lank 't sestigh
gemeten roeden, bij hem
aangenomen de roede
om ses schellingen munte
voorz: dus bij ordonnantie ende quitantie alhier
d' voorz:
Betaald aan Joost

xc L

[17v]
#sloot
#lensvelt

xii L ii Sch

[18r]
#sloot

[18v]
#blom

xviii L

Jansse Blom, de somme
van drie ponden, munte
voornoemt, over ende
in voldoeninge van het
graven van een sloot,
beginnende van buijten
van de agterkade, door
het gors tot in den Barmsloot toe, volgens conditie
daar van zijnde, bij
hem aangenomen de
roede om drie schellingen
munte als voore; lank
twintigh gemete
roeden, dus volgens
conditie, ordonnantie
ende quitantie, alhier
de voors:

Betaald aan Lammert
van Es, de somme
van ses ponden ses
schellingen, te veertigh
grooten 't pond, over
ende ter sake van het
graven van een sloot,
beginnende mede van
buijten een agterkade,
door het gors ende de
beplante cade tot in den
barmsloot, volgens
conditie daarvan zijnde,
bij hem aangenomen de
roede om ses schellingen
munte voors: belopende
over een en twintig gemeten
roeden, de voorz: ses
ponden ses schellingen,
dus bij ordonnantie ende
quitantie alhier d'zelve
Betaald aan Gijsbert
Pieterse de Hoogh, de
somme van ses ponden
seven schellingen, munte
deser rekeninge, over
ende ter sake van het
maken van een barmsloot,

[19r]

iii L

[19v]
#van-es

[20r]
#de-hoogh

vi L vi Sch

[20v]

volgens de conditie
daar van zijnde, bij hem
aangenomen de roede
om drie schellingen iii D
munte voorz:, lank
negen en dertigh gemeten
roeden, dus alhier
bij ordonnantie ende
quitantie, de voors:

#de-hoogh

vi L vii Sch

Betaald aan Gijsbert Pieterse
de Hoogh voornoemt, de
zomme van drie ponden
agtien schellingen,
munte als vooren, over
ende in voldoeninge
van het graven van
nogh een barmsloot
van Wijtvliets gat aff,
tot een gat in loco
aangewesen, volgens
de conditie daar van sijnde,
bij hem aangenomen de
roede om drie schellingen
iii deniers, munte voorn; lank
zijnde ses en twintigh gemeten
roeden, daaromme alhier
bij ordonnantie ende
quitantie de voorz:
zomme van
iii L xviii Sch

Betaald aan Jan Lammertse
van Es, de zomme
van thien ponden vijff
schellingen, munte deser
rekeninge, over ende ter
sake van het graven van
een sloot, van 't voorz: Gat
aff. tot een aangewesen
haagkade toe, volgens
de conditie daar van
zijnde, bij hem aangenomen de roede om drie
schellingen, lank drie
ende 't sestigh gemeten
roede, dus volgens
ordonnantie ende quitantie, alhier d' voorz:
x L v Sch

[21r]

[21v]
#van-es

Betaald aan den selven
Jan Lambertse van Es,
de somme van vijff
ponden twaalff schellingen,
munte voornoemt, over
ende in voldoeninge van
het maken van een
buijte barmsloot, volgens
de conditie daar van
zijnde, lank agt ende
twintigh gemeten roeden,
bij hem aangenomen ijder
roede om vier schellingen,
munte als vooren, dus
bij ordonnantie ende
quitantie, de voorschreve zomme van

Betaald aan Joost
Jansse Blom, de
somme van elff
ponden vier schellingen,
te veertigh grooten
t' pond, over ende ter
sake van het graven van
een sloot, als vooren,
ingevolge de conditie
daar van zijnde, bij hem
aangenomen om vier
schellingen, (munte
voorsz:) de roede,
lank sijnde ses ende vijftigh
gemeten roeden,
daarom alhier bij
ordonnantie ende
quitantie, de voorz:
Betaald aan Cornelis
van der Stelt de
somme van hondert
vier ende 't sestigh ponden,
munte als voren, over
ende in voldoeninge van
het volmaken ende ter
voller keure brengen van de
cade gelegen binnen de

[22r]
#van-es

v L xii Sch

[22v]
#blom

xi L iiii Sch

[23r]
#van-der-stelt

Agterkade, van de
Emmikhovense sluijs aff,
tot de beplante cade toe,
volgens de conditie daar
van zijnde, lank hondert
vier en 't sestigh gemeten
roeden, bij hem aangenomen
de roede om twintigh schellingen, munte deser
rekeninge, dus bij ordonnantie ende quitantie,
de voors:

[23v]

clxiiii L

Betaald aan Oth Willemse
Walraven, cum suis, over
ende in voldoeninge van
haar lieder declaratie, van
dat zij op ordre ende met
kennisse van de meergemelte
heeren gecommitteerdens
tot de directie van desen
polder aangesteld, hebben
gehakt ende beplant
verscheijde oude ende nieuwe
kadens, leggende voor den
dijk van de voorz: polder,
in het voorjaar seventien
hondert een, de somme
van vier ende t' sestigh
ponden thien schellingen,
te veertig grooten 't pond,
dus bij de voorz: declaratie,
ordonnantie ende quitantie, d' voornoemde
lxiiii L x Sch
Betaald aan Dirk
de Both, de zomme
van vijtigh ponden, munte deser rekeninge, over
ende ter sake dat den
selven aangenomen, ende
opgeschoten heeft de Barmslooten leggende weersijds
de peerboomse sluijs, ter
lengte van thien roeden
uijt de wannen van de
voorz: sluijs, twaalff
voeten wijt, vijff voeten

[24r]
#walraven

[24v]
#de-bot

[25r]

diep onder de kerff op een
willigeboom, staande
op de kant van den Barmsloot
aan de oostzijde, gesneden,
ende seven voeten in den
bodem alsmede de binnensluijsvliet, te weten van den
opleijer van de sluijs tot in de
diepte van't peerboomse gat,
alles ingevolge van de conditie
der bestedinge daar van
zijnde in date den thienden
juni seventien hondert een,
bij hem alzoo aangenomen
den hoop om de voorz:
vijftigh ponden, munte
als voore, dus bij de
voorn: conditie ende
quitantie, alhier d' selve
Betaald aan Oth Willemse
Walraven, de somme van
vier ende twintigh ponden,
munte voornoemt, over
ende ter sake van het
verhoogen ende verswaren
van de Cade gelegen nevens
den Barmsloot, ten
suijden den thuijn van't
huijs van Wouter Lensvelt,
tot een in loco aangewesen
boomken toe; volgens
de conditie der bestedinge,
van dato den twee ende
twintigsten juni seventhien hondert een,
daar van sijnde, lank
't sestigh roeden, aangenomen tot agt schellingen
(munte deser rekeninge)
ijder roede; daaromme
alhier bij ordonnantie ende
quitantie, d' voors:
xxiiii L

Betaald aan den selven
Oth Willemse Walraven,
de somme van twaalff
ponden te veertigh

[25v]
#walraven

lL

[26r]
#lensvelt

[26v]
#walraven

grooten 't pond; over ende
in voldoeninge van het
verheelen ende verbeteren
van een dijk, ingevolge
de conditie der bestedinge
daarvan zijnde, bij hem
aangenomen de hoop
om de voornoemde
twaalff ponden, munte
als vooren, dus bij
ordonnantie ende
quitantie, alhier de
voorz:

xii L

Betaald aan den voorn:
Oth Willemse Walraven,
cum socio, de somme
van vijff ende twintigh
ponden, munte deser
rekeninge, over ende
ter sake van het verhogen
ende verlengen van de
gemeenelands stoep, gelegen
ten noorden van de
Camerse Stege; ingevolge
van de conditie der
bestedinge daar van zijnde,
in date den den xiii Augusti
seventhien hondert een;
aangenomen de hoop om
de voorz: vijf en twintig ponden,
munte voornoemt,
dus bij ordonnantie
ende quitantie, d' voorz:
Betaald aan den
meergemelten Oth
Willemse Walraven, de
somme van sestien ponden
te veertigh grooten 't pond,
ter sake ende in voldoeninge
van dat de welgemelte
heeren Gecommitteerdens
van den Zuijdhollandsen
polder, in twee distincte
reijsen, van de voornoemde
Oth Willemse Walraven,
(ten behoeve van den

[27r]
#walraven

[27v]
#walraven

xxv L

[28r]
#walraven

selven polder,) hebben
gecogt, eenigh hout,
gecomen uijt de Hillegatse
sluijs; derhalve alhier bij
quitantie, d' voors:

xvi L

Betaald aan de voorn:
Oth Willemse Walraven,
de zomme van hondert
seven en veertigh ponden
veertien schellingen,
munte deser rekeninge,
over ende ter sake van
het becrammen van seker
eijnde dijcx, ontrent de
korte raij, in loco, ter
occasie van't besteden aangewesen, met kleij-aarde
te werken, op jder vierkante
roede te leggen ses en dertigh
beugels ende banden, de
beugels ten minsten vier
duijmen diep, met een raij wel
in te steken, alles volgens de
conditie daar van zijnde,
bij hem cum suis aangenomen
jder vierkante roede om xix Sch:
vi D: belopende over hondert
twee en vijftigh gemeten
roeden, de voorz: cxlvii L xiiii Sch:
dus volgens conditie,
ordonnantie ende
quitantie, alhier d' selve
cxlvii L xiiii Sch:
Betaald aan den selven
Oth Willemse Walraven,
de somme van ses en vijftig
ponden seventhien schellingen
ses denier munte
voornoemt, over ende
in voldoeninge van dat
hij op ordre van de gemelte
heeren Gecommitteerdens
van den Zuijdhollandsen
polder, wel en loffelijk
gemaakt heeft de Cade,
leggende aan de Zuijdzijde
van de Postsloot; bij metin-

[28v]
#walraven

[29r]
#walraven

[29v]

ge lank bevonden vijff en
veertig roeden ses voeten,
en aangenomen ijder roede,
om vijff en twintig schell:
munte als voren; derhalven volgens ordonnantie
ende quitantie alhier
de voorschreve somme van
lvi L xvii Sch vi D

[30r]

Prima Summa van den uijtgeeff
iim: xi L xvi Sch
[30v]

[vacat]
Anderen uitgeeff
van verscheijde binnelandse
noodzakelijkheden.

bij declaratien
ordonnantie
en quitantien

Betaald aan Huijbert
van Schevelingen, Mr:
Metzelaar, de somme
van drie hondert seven
en twintigh ponden thien
schellingen, te veertigh
grooten 't pond; over ende
in voldoeninge van dat
hij aangenomen ende
gemaakt heeft een nieuwe
steene heul, gelegen in de
nieuwe steegh tegens
over het Peerboomse gat
in den Zuijdhollandsen
polder, volgens attestatie
van opneminge van den
fabrijcq de Vos, in date den
24 Julij 1701; dus volgens
conditie, ordonnantie
ende quitantie, de voors:
Betaald aan Michiel
Donkersloot, Mr: Timmerman, de zomme
van vijff en vijftigh ponden
xix Sch munte deser
rekeninge, over ende
ter zake van zijne

[31r]
#van-schevelingen

[31v]
#de-vos

iiic: xxvii L

[32r]
#donkersloot

declaratie wegens
arbeijdsloon ende verschoth, ten behoeven
van den meergemelten
polder in den jare
seventhien hondert een
gedaan ende verdient;
daaromme volgens
rekeninge, ordonnantie,
ende quitantie, alhier
de voorschreve somzomme van

lv L xix Sch

[32v]

iia: Summa van den uitgeeff
iiic: lxxxiii L ix Sch
[vacat]
[vacat]
Anderen Uitgeeff van
het schoonmaken van des
gemeenlandt watergangen,
soo van kreeken, killen,
berm, ban en wegslooten,
alle gelegen in den Zuijdhollandsen Polder, besteed
ende gemaakt in't voorjaar
seventhien hondert een,
Betaald aan Steven
Monsieur, de somme
van negen ponden ses schellingen,
te veertigh grooten
t' pond, 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
nieuwendijk, bij het
staakje van de heer van
Wevelinkhoven, lank
ontrent vier hondert veertig
roeden, aangenomen bij den
hoop, volgens conditie
ende bestek, in date den
elffden Juni seventhien hondert

[33r]
[33v]
[34r]
#monsieur

[34v]
#van-wevelinkhoven

een, consent & ordonnantie
blijkt bij de conditien
van bestedingh en
ordonnantien
van Gecommittteerde
soo van dese als
de volgende aangehaalde parthijen

slaande op dese ende de
naarvolgende twee ende
dertig posten, dus de
voorz:
Betaald aan den selven
Steven Monsieur,
de somme van seven
ponden ses schellingen,
te veertigh grooten
't pond, over ende ter
zake van het maken
van de tweede bestedinge
daar aanvolgende,
kompt tot de peerboomse sluijs toe, lank
ontrent vier hondert
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent ende
ordonnantie, de
voorz:
Betaald aan Ijsbrant
Pieterse, de zomme
van seven ponden,
munte voornoempt,
over ende in voldoeninge
van het maken van de
derde besteedinge,
beginnende van de
voornoemde Peerboomse
sluijs aff, tot aan de
verlengde nieuwe Stege
toe, lank ontrent
vijff hondert roeden,
aangenomen bij den
hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie de voorz:

Betaald aan Gerrit
Simonse Lensvelt,
de somme van agt
ponden, munte als

[35r]
#monsieur

ix L vi Sch

[35v]

vii L x Sch

[36r]
#pieters

vii L

[36v]
#lensvelt

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 vijftien roeden,
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie,
consent ende ordonnantie, d' voors:
Betaald aan Cornelis
Cornelisse Camp, den
jongen, de zomme
van vijff ponden twaalff
schellingen, munte deser
rekeninge; over ende
ter sake van het maken
van de vijfde bestedinge
daaraanvolgende,
beginnende van de
voorn: Cornse sluijs aff,
tot de Emmichovense
toe; lank ontrent
twee hondert tagtigh
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent, ende
ordonnantie de voorz:
Betaald aan den selven
Cornelis Cornelisse
Camp, de Jonge, de
zomme van vijff
ponden vier schellingen,
over ende ter sake van
het maken van de sesde
bestedinge daar aan
volgende, comt tot
den ouden dijck, bij
de weduwe van Dirk
Groenevelt, lank
ontrent drie hondert
roeden; aangenomen

[37r]
#camp

viii L

[37v]

v L xii Sch

[38r]
#camp
#groenevelt

bij den hoop; volgens
conditie, consent
ende ordonnantie
alhier de voorschreve

v L iiii Sch

Betaald aan Mosis
Mosisse Lagrou, de
somme van vier ponden,
vier schellingen, munte
als voore; over ende ter
zake van het maken
van de sevende bestedinge daaraanvolgende,
beginnende aan de voorgaande, zijnde den Barmsloot, lopende langs
den Bleekwaard ende
Gijsbert, tot aan de oude
Cornse voorsluijs; lank
ontrent drie hondert
roeden, aangenomen bij
den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie de voors:
iiii L iiii Sch
Betaalt aan Cornelis
Cornelisse Kamp, den
ouden, de zomme
van negen ponden
vier schellingen, munte
voornoempt, over
ende in voldoeninge
van het maken van de
agtste bestedinge
daar aanvolgende,
beginnende aan de
voorn: voorsluijs, en
loopt langs de Gantelkade
tot aan den ouden Dussensen Dijck, lank bij na
ses hondert roeden;
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie,
consent & ordonnantie,
de voors:

[38v]
#la-grouw

[39r]

[39v]
#camp

[40r]
#romeijn

ix L iiii Sch

Betaald aan Cornelis
Romain, de somme
van zeven ponden thien
schellingen, te veertigh
grooten t' pondt; over
ende ter sake van het
maken van de negende
besteedinge daar aan
volgende, zijnde den
sloot genaampt Jan
Pieterse sloot, beginnende
aan de voornoemde
Gantelkade, en loopt
langs den ouden Dussensendijk, tot aan de
nieuwe Stege agter
het huijs van Cornelis
Ariense Schalken;
lank ontrent vijff
hondert vijff
ende dertigh roeden
aangenomen bij den
hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie
d' voorz:
Betaald aan denselve
Cornelis Romain,
de zomme van tien
ponden veerthien
schellingen, munte
deser rekeninge, over
ende in voldoeninge van het
maken van de thiende
bestedinge daar
aanvolgende, zijnde
de wegslooten weerzijds
de nieuwe Stege, van den
ouden dijck voorz: aff,
tot de Pleune ofte
Kerkstege toe, deselve
Pleune steegh, van de
Nieuwe Stege aff,
tot het oude Straatie toe;
het welk daarinne sal
werden begrepen; lank
te samen ontrent drie
hondert dubbelde roeden,
aangenomen bij den

[40v]
#schalken

[41r]
#romeijn

vii L x Sch

[41v]

hoop, volgens conditie
consent ende ordonnantie d'voorz:

[42r]
#boom

x L xiiii Sch

Betaald aan Willem
Cornelisse Boom, de
zomme van elff ponden,
munte als voore, over
ende ter saken van het
maken van de elfde
bestedinge daaraanvolgende, sijnde de slooten weerzijds
de nieuwe Steegh, van de
voorn: Pleunesteegh aff,
tot de Cortveltse stege
toe; lank ontrent vijff
hondert en 't sestigh roeden;
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent,
ende ordonnantie, de
voors:
xi L
Betaald aan Gerrit
Simonse Lensvelt,
de zomme van seven
ponden, munte deser
rekeninge, over ende
in voldoeninge van
het maken van de Eerste
helfte der twaalffde
bestedinge daar aan
volgende, beginnende
aan de voorn: Cortveltse
stege, en gaande ten
eijnde uijt tot inden
Barmsloot aan den Zeedijk,
ter lengte van ontrent
twee hondert 't sestigh
dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie,
consent & ordonnantie,
de voors:
vii L
Betaald aan Aart
Gerritse Baij, de somme
van seven ponden,

[42v]
#lensvelt

[43r]

[43v]
#baij

munte als voore; over ende
ter zake van het maken
van de derthiende bestedinge,
zijnde de wederhelft,
comt tot den Dijk toe,
lank als vore, aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent, ende
ordonnantie de voors:
vii L
Betaald aan Willem
Cornelisse Vink, de
somme van agt ponden,
munte deser rekeninge;
over ende in voldoeninge
van het maken van de
veerthiende bestedinge
daar aanvolgende, sijnde
de slooten weerxijds de
Voogdwerfse Steegh, van den
Zeedijk tot de nieuwe
Steegh, lank ontrent twee
hondert dubbelde roeden;
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie,
consent ende ordonnantie,
de voors:
viii L
Betaald aan Bastiaan
Boor, de zomme
van seven ponden,
te veertigh grooten
't pond, over ende ter
zake van het maken
van de vijftiende bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de Cortveltse
stege, ter wederzijden
van't oude Straatje aff,
tot de nieuwe Stege
toe; lank ontrent
twee hondert veertigh
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent
& ordonnantie d' voorz:

[44r]
#vinck

[44v]

[45r]
#boor

vii L

Betaald aan Willem
Dingemanse, de zomme
van ses ponden vier
schellingen, munte
als vore, over ende
in voldoeninge van
het maken van de
sesthiende bestedinge
daaraanvolgende,
beginnende van de
voornoemde Cortveltse
Stege, tussen het gescheij
van de domainen ende
de particulieren,
westwaarts tot op den hoek
aan de noordzijde 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' voors:
Betaald aan Huijgh
Jansse van Heert, de
zomme van veertien
ponden, munte deser
rekeninge, over
ende ter zake
van het maken van
de seventhiende bestedinge daaraanvolgende,
zijnde het schoonmaken
van het geheele
Peerboomse gatt, van de
nieuwe steegh aff, tot
de Peerboomse sluijs toe;
lank ontrent hondert
vijftigh roeden;
aangenomen bij den hoop,
volgens
conditie, consent,
ende ordonnantie,
de voors:

[45v]
#dingemans

[46r]
#van-heert

vi L iiii Sch

[46v]

[47r]
#blom

xiiii L

Betaald aan Joost
Jansse Blom, de
zomme van ses ponden,
munte voornoempt;
over & in voldoeninge van
het maken van de agtiende
bestedinge daaraanvolgende,
zijnde den Bansloot,
loopende door den
geheelen Peerboom ende
Langewerff, van't
Peerboomse gat aff,
langs de Oude Cade henen
tot in den Barmsloot,
lank ontrent drie hondert
roeden; aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent ende
ordonnantie, de voorz
vi L
Betaald aan Cornelis
Aarts Cappiteijn, de
zomme van acht
ponden veerthien schel-l
ingen, te veertigh
grooten 't pond, over
ende in voldoeninge
van het maken van de
negentiende bestedinge
daaraanvolgende, sijnde
de wegslooten weerzijds
het oude Straatje,
beginnende aan den
ouden Dussense dijk,
tot den Westersensloot
van den Langen Camp;
lank ontrent drie hondert
dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie,
consent, ende ordonnantie, de voorz:
Betaald aan Anthoni
Gerritse Liervaart, de
somme van negen ponden
munte als vore, over ende
in voldoeninge van de

[47v]

[48r]
#capiteijn

[48v]
#liervaert

viii L xiiii Sch

twintigste bestedinge
daar aanvolgende, comt
comt tot de nieuwe
Cortveltse stege toe, lank
ontrent twee hondert
dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie de
voors:

[49r]
#dingemans

ix L

Betaald aan Willem
Dingemanse, de somme
van vier ponden,
munte voornt: over
ende ter zake van het
maken van de een
en twintigste bestedinge
daar aanvolgende, zijnde
het resterende gedeelte
weerzijds van't oude Straatje,
van de voornoemde
Cortveldse steege 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 tagtig
dubbelde roeden,
aangenomen bij den
hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie de voors:
iiii L
Betaald aan Ijsbrant
Pieterse, de zomme
van negen ponden,
munte deser rekeninge,
over ende in voldoeninge van het maken van
de twee en twintigste
bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de slooten weersijds
de Camerse Steegh, van de
vooroemde crompte aff,
tot aan den Zeedijck toe;
lank ontrent twee hondert

[49v]

[50r]
#pieters

[50v]

ses dubbelde roeden; aangenomen bij den hoop,
volgens conditie,
consent ende ordonnantie de voorz:
Betaald aan Arien
Ariense Hofwegen, de
zomme van ses ponden
twaalff schellingen,
munte als vore, over
ende ter zake van het
maken van de drie en
twintigste bestedinge
daaraanvolgende, zijnde
de slooten weerzijds de
Nieuwe Cortveldse Steegh,
van het oude Straatje
aff, 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 voors:
Betaald aan Dirk
Gelewijnse Camp, de
somme van vijff ponden
agt schellingen. munte
voornoempt, over ende
in voldoeninge van het
maken van de vier en
twintigste bestedinge
daaraanvolgende, zijnde
de slooten weerzijds
deselve steegh, van Bregte
geut aff, tot de Cornse
Gantelcade toe; lank
ontrent hondert veertigh
dubbelde roeden; aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de
voors:

ix L

[51r]
#van-hofwegen

[51v]
#camp

vi L xii Sch

[52r]

v L viii Sch

Betaald aan Hendrik
Ganseman, de zomme
van seventien ponden,
munte als vore; over
ende ter zake van het
maken van de vijff en
twintigste bestedinge
daaraanvolgende, zijnde
de kille ofte uijtwateringe
genaamt Hillekens Gatt,
beginnende aan't Oude
Straatje, ende gaande tot
de Zuijdelijkste Sluijs,
op de Cornse Gantel gelegen, hier mede onder
begrepen d'uijtwateringe
buijtens dijcx, tot in den
Gantel, lank ontrent
vier hondert dertigh
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent ende
ordonnantie, de voors:

[52v]
#ganseman

[53r]
#boor

xvii L

Betaald aan Bastiaan
Boor, de zomme van
ses ponden, munte voornt:
over ende in voldoeninge
van het maken van de
ses en twintigste bestedinge daaraanvolgende,
zijnde den Middelt ,
van 't Laardijkje af, 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, d' voorz:
vi L
Betaald aan Pieter
van Deldere, de somme
van negen ponden
agtien schellingen,
munte als voore, over ende

[53v]

[54r]
#van-delden

ter zake van het maken
van de seven en twintigste
bestedinge daar aan
volgende, zijnde de
kille genaampt Bregte
geut, beginnende van den
westersen sloot van
Bregte veertigh mergen
aff, tot aan't eijnde van
Hillekens-gat, door de
Cortveldse Stege; lank
ontrent drie hondert en
thien roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent,
ende ordonnantie, de
voors:
Betaald aan Bastiaan
Koekoek, de somme
van negen ponden, munte
voorz: over ende in voldoeninge van de acht
en twintigste bestedinge
daar aanvolgende, zijnde
de slooten weerzijds 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 volgens
conditie, consent,
ende ordonnantie,
d' voorz:
Betaald aan Jan
Bastiaanse Camp,
de somme van agt
ponden agt schellingen,
munte als voore; over
ende ter zake van
het maken van de
negen en twintigste
bestedinge daar
aanvolgende, zijnde de

[54v]
#koeckoeck

ix L xviii Sch

[55r]

ix L

[55v]
#camp

slooten weerzijds deselve
steegh, van den voorn:
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
voors:
Betaald aan Pieter
van Deldere, de somme
van drie ponden tien
schellingen, munte deser
rekeninge, over ende
in voldoeninge van het
maken van de dertigste
bestedinge daar
aanvolgende, zijnde de
Middelt beneden den
Omloop van de Laar,
beginnende van Jan
Pieterse sloot westwaarts
op, tot aan de Kalversteegh,
lank ontrent twee hondert
't sestigh roeden; aangenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende
ordonnantie de voorz:
Betaald aan Arien
Ariense Hoffwegen, de
zomme van vijff ponden
ses schellingen, munte
voornoempt, over ende
ter sake van het maken
van de een en dertigste
bestedinge daar
aanvolgende, zijnde
de sloot langs de
Gantel Cade, beginnende
van de Oude Cornse voorsluijs westwaarts op,
tot aan't eijnde van de
Bregte geut; lank ontrent
twee hondert 't sestigh

[56r]
#van-delden

viii L viii Sch

[56v]

iii L x Sch

[57r]
#van-hofwegen

roeden; aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent,
ende ordonnantie, de
voors:
Betaald aan Cornelis
Cornelisse Camp, den
Jongen, de zomme
van vijff ponden aght
schellingen, te veertigh
grooten 't pond; over
ende in voldoeninge van
het maken van de twee
en dertigste bestedinge
daaraanvolgende, zijnde
de kille, loopende door
den Boerenverdriet, van
de verlaatse Gantelkade
aff, door het oude sluijsje,
ende de kade tot
aan't heultje, uijtwaterende op de Cornse Gantel,
en van daar langs
de Cade van den Boerenverdriet, westwaarts
op tot in den Barmsloot van den Nieuwendijk,
te samen lank ontrent
twee hondert tagtigh
roeden aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent
ende ordonnantie,
de voorz:
Betaald aan Oth Willemse
Walraven, de somme
van twaalff ponden;
munte als vore, over
ende ter zake van de
drie en dertigste bestedine,
zijnde de laatste;
bestaande in het uijtsnijden
ende schoonmaken van de
sluijsvliet, beginnende
aan de Peerboomse sluijs
buijtensdijcx tot aan de

[57v]
#camp

v L vi Sch

[58r]

[58v]
#walraven

v L viii Sch

[59r]

Maze toe, te snijden
en schoon te maken tot
op den ouden grond, ter
breette van vierentwintigh
voeten drijvens water,
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, d; voorz:

xii L

iiia: Summa van den uijtgeeff
iic: lix L viii Sch
[vacat]
Anderen Uitgeeff
van het schoonmaken
van des Gemeenlands
wateringen, soo van
kreken, killen,
Berm-Ban ende Weghslooten, besteed ende
gemaakt in het najaar
seventien hondert een.

blijkt van dese
en volgende aangehaalde partijen
bij conditien
van bestedingh

Betaald aan Cornelis Romain, de
somme van vijff
ponden vier schellingen,
te xl grooten 't pond;
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 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 vijftienden October seventhien
hondert een, consent
ende ordonnantie,
slaande op dese ende

[59v]
[60r]
#romeijn

[60v]
#van-wevelinkhoven

[61r]

en ordonnantien
van de Gecommitteerde.

de volgende twee
en dertigh posten,
de voors:
Betaald aan Arien
Ariense van Hofwegen,
de zomme van vier
ponden agtien schellingen
munte als voore;
over ende ter sake
van het maken van
de tweede bestedinge
daaraanvolgende,
comt tot de Peerboomse sluijs toe;
lank ontrent vier
hondert roeden,
aangenomen bij
den hoop, volgens
conditie, consent
ende ordonnantie
de voors:
Betaald aan Jan
Ariense Cappiteijn,
de zomme van vijff
ponden twee schellingen
munte voornoemt,
over ende in voldoeninge van het maken
van de derde bestedinge
daar aanvolgende,
beginnende van de
voornoemde Peerboomse
sluijs, tot aan de verlengde
nieuwe Steegh toe; lank
ontrent vijff hondert
roeden; aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent
ende ordonnantie, de
voors:
Betaald aan Gerrit
Simonse Lensveldt,
de zomme van vijff
ponden thien schellingen

v L iiii Sch

[61v]
#van-hofwegen

iiii L xviii Sch

[62r]
#capiteijn

[62v]

v L ii Sch

[63r]
#lensvelt

munte voorschreven;
over ende ter sake
van het maken van
de vierde bestedinge
daaraanvolgende,
van de voornoemde
nieuwe Steegh, tot de
Zuijdelijkste sluijs op de
Cornse Gantel; lank
ontrent vijff hondert
vijftien roeden, aangenomen bij den hoop, volgens
Conditie, consent,
ende ordonnantie,
de voors:
Betaald aan Cornelis
Romain, de somme
van drie ponden thien
schellingen, munte
als voore; over ende
in voldoeninge van
het maken van de
vijfde bestedinge,
daar aanvolgende,
van de Cornse sluijs aff,
tot de Emmichovense
toe, lank ontrent
twee hondert tagtigh
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent
ende ordonnantie,
de voors:
Betaald aan Peeter Anthonij
Florise de Graaff,
de zomme van
drie ponden twee
schellingen, munte
voornoempt; over
ende ter zake van
het maken van de
sesde bestedinge
daaraanvolgende,
comende tot den
Ouden Dijk bij de
weduwe van Dirk

[63v]
#romeijn

v L x Sch

[64r]

iii L x Sch

[64v]
#de-graaf
#groenevelt

Groeneveld, lank drie
hondert roeden,
aangenomen bij den
hoop, volgens conditie, consent ende
ordonnantie d' voors:
Betaald aan Herman
Buijsers, de zomme
van twee ponden
twee schellingen, munte deser rekeninge,
over ende in voldoeninge
van het maken van de
sevende bestedinge
daar aanvolgende,
beginnende aan de
voorgaande, is den
Barmsloot, lopende
langs den Bleekwaard
ende Gijsbert, tot aan
de Oude Cornse voorsluijs,
ofte het huijs van
de Bruijn; lank
ontrent drie hondert
roeden; aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent, ende ordonnantie d' voors:
Betaald aan Pieter
Pieterse Dubbeld, de
somme van vier ponden
veertien schellingen,
munte voornt; over ende
ter sake van't maken van
de agste bestedinge daaraanvolgende, beginnende
aan de voorn: voorsluijs,
en loopt langs de
Gantelkade, tot aan den
ouden Dussensen dijk;
lank bij na ses hondert
roeden; aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent ende
ordonnantie, de

[65r]
#buijsers

iii L ii Sch

[65v]
#de-bruijn

ii L ii Sch

[66r]
#dubbelt

[66v]

voors:

iiii L xiiii Sch

Betaald aan Paulus
Cornelisse, de somme
van vijff ponden vier
schellingen, munte
als vore; over ende
in voldoeninge van
het maken van de
negende bestedinge
daaraanvolgende, zijnde
den sloot genaamt Jan
Pieterse sloot, beginnende aan de voorn:
Gantelkade ende
loopt langs den Ouden
Dussensen Dijk, tot
aan de nieuwe Steegh,
agter het huijs van
Cornelis Ariensz:
Schalken, lank ontrent
vijff hondert vijff en dertigh
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent
ende ordonnantie,
de voors:
v L iiii Sch
Betaald aan Cornelis
Romain, de zomme
van ses ponden twee
schellingen, munte
voornoemt, over
ende ter sake van't
maken van de thiende
bestedinge daar
aanvolgende, zijnde de
wegslooten weerzijds
de nieuwe Steegh,
van den voorsr: Oudendijk
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

[67r]
#cornelisse

[67v]
#schalken
#romeijn

[68r]

[68v]
#monsieur

drie hondert dubbelde
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent,
ende ordonnantie,
d' voors:
Betaald aan Steven
Monseur, de somme van vijff ponden,
ses schellingen, munte
als vore, over ende in
voldoeninge van het
maken van de elfde
bestedinge daar aan
volgende, zijnde de
slooten weerzijds de
nieuwe steegh, van de
voornoemde Pleune steegh
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 voors:

Betaald aan Gerrit
Simonse Lensvelt,
de zomme van vier
ponden, munte voornoemt; 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 Zeedijk: dese sullen de
aannemers tegens den anderen in twee partijen afdeelen:
waarvan de eerste
helfte ter lengte van
ontrent twee hondert
sestigh dubbelde roeden,

vi L ii Sch

[69r]

v L vi Sch

[69v]
#lensvelt

[70r]
#teuling

aangenomen bij den hoop,
volgens conditie,
consent ende ordonnantie d' voors:
Betaald aan Cornelis
Gerritse Teulingh, de
somme van vier ponden
vier schellingen, te xl
grooten 't pond; over
ende in voldoeninge
van het maken van de
derthiende bestedinge
daaraanvolgende, zijnde
de wederhelft en comt
tot den Dijk toe; lank
als vore, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent ende
ordonnantie d' voors:
Betaald aan Mosis
Misisse Lagrouw, de
somme van drie ponden
sestien schellingen,
munte deser rekeninge,
over ende ter zake
van het maken van de
veerthiende bestedinge
daar aanvolgende,
zijnde de slooten weersijds
de Voogdwerfse Steegh,
van den Zeedijk aff,
tot de nieuwe Steegh
toe, lank ontrent
twee hondert
twintigh dubbelde
roeden; aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent,
ende ordonnantie,
de voors:
Betaald aan Paulus
Cornelise, de zomme
van drie ponden veertien
schellingen, munte

iiii L

[70v]

iiii L iiii Sch

[71r]
#la-grouw

[71v]
#cornelisse

iii L xv Sch

als vore, over ende
in voldoeninge van
het maken van de
vijfthiende bestedinge
daar aanvolgende, zijnde
de Cortveldse steegh, van
het Oode Straatje aff,
tot de Nieuwe Stege
toe, lank ontrent twee
hondert veertigh roeden,
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie,
consent ende
ordonnantie d' voors:

[72r]

iii L xiiii Sch

Betaald aan Willem
Dingemanse, de
zomme van drie
ponden sestien schellingen, munte voorz:
over ende ter zake
van het maken van de
sestiende bestedinge
daar aanvolgende,
beginnende van de
Cortveldse Steegh,
gelegen tussen het geschij
van de Domainen ende
de Particulieren,
westwaarts op, tot
den hoek aan de Noordzijde
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 de voors:
iii L xvi Sch
Betaald aan Steven
Monseur, de zomme
van ses ponden
thien schellingen,
munte als voore;
over ende in voldoeninge van het

[72v]
#dingemans

[73r]
#monsieur

[73v]

schoonmaken van 't
geheele Peerboomse Gat,
zijnde de seventiende
bestedinge daar aan
volgende, 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:
Betaald aan Gerrit
Simonse Lensvelt,
de zomme van vier
ponden, munte deser
rekeninge, over ende
ter zake van 't schoonmaken van de
agtiende bestedinge
daar aan volgende,
zijnde de Bansloot,
loopende door den
geheelen Peerboom
ende Langewerff, 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 voors:

Betaald aan Cornelis
Romain, de somme
van vijff ponden
twee schellingen,
munte als vore; over
ende in voldoeninge
van het maken van de
negentiende bestedinge daar aanvolgende,
zijnde de wegslooten

[74r]
#lensvelt

vi L x Sch

[74v]

iiii L

[75r]
#romeijn

weerzijds het Oude
Straatje, beginnende
aan den Ouden
Dussensen dijk,
tot den westersloot
van den langen Camp
lank ontrent drie
hondert dubbelde
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent,
ende ordonnantie, de
voors:
Betaald aan Cornelis
Cornelisse Camp, de
somme van vier ponden
iiii Sch, munte voornt:
over ende ter zake van
het maken van de
twintigste bestedinge
daar aanvolgende, comt
tot de Nieuwe Cortveldse
steegh, lank ontrent
twee hondert dubbelde
roeden, aangenomen bij
den hoop, volgens
conditie, consent
ende ordonnantie,
de voors:

[75v]
#camp

v L ii Sch

[76r]

iiii L iiii Sch

Betaald aan Willem
Dingemanse, de somme
van drie ponden thien
schellingen, munte
deser rekeningen; over
ende in voldoeninge
van't maken van de
een en twintigste
bestedinge daar aan
volgende, zijnde het
resterende gedeelte
weerzijds van't Oude
Straatje, van de voorn:
Cortveldse Stege aff, tot
aan de eerste cromte van
den wegh bij de Camerse Steeg,
ofte wel bij den

[76v]
#dingemans

westersen sloot van den
klijnen Brasser; lank
ontrent hondert tagtigh
dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie,
consent ende ordonnantie, de voors:
Betaald aan Cornelis
Cornelisse Deloij, de
zomme van drie
ponden thien schellingen
munte voornoemt;
over ende ter zake
van het maken van de
twee en twintigste
bestedinge daaraanvolgende, zijnde de
slooten weerzijds de
Camerse Steegh, van de
voornoemde cromte
aff, tot aan den Zeedijk
toe; lank ontrent
twee hondert ses dubbelde roeden; aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent
ende ordonnantie
d' voors:
Betaald aan Willem
Dingemanse, de zomme
van drie ponden vier
schellingen, munte
als vore; over ende in
voldoeninge van 't maken
van de drie en twintigste
bestedinge daar
aanvolgende, 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

[77r]
#de-loij

iii L x Sch

[77v]

[78r]
#dingemans

iii L x Sch

[78v]

hoop, volgens conditie,
consent & ordonnantie
d' voors:

iii L iiii Sch

Betaald aan Anthoni
Ariense Verhoeff, de
somme van twee ponden
sestien schellingen,
munte voorschreven,
over ende ter sake
van het maken van
de vier en twintigste
bestedinge daaraan
volgende, zijnde de
slooten weerzijds deselve steegh, van de
Bregte geut aff tot
de Cornse Gantelkade
toe; lank ontrent hondert
en veertigh dubbelde roeden,
aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie,
d' voors:
ii L xvi Sch
Betaald aan Huijbert
Janse Sloot, de
somme van zeven ponden
vijff schellingen, munte
voornoempt, 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 Straatje
en gaande tot de
Zuijdelijckste sluijs,
gelegen op de Cornse
Gantel; hier mede
onder begrepen de
uijtwateringe buijtendijks, tot in
den Gantel; lank ontrent
vier hondert dertigh
Roeden, aangenomen

[79r]
#verhoeven

[79v]
#sloot

[80r]

[80v]

bij den hoop, volgens
conditie, consent
ende ordonnantie
d' voors:

#capiteijn

vii L vSch

Betaald aan Cornelis
Ariense Cappitijn, de
zomme van drie
ponden vier schellingen
munte als voore,
over ende ter zake
van het maken van de
ses en twintigste
bestedinge daaraanvolgende,
zijnde de Middelt,
van't Laardijkje aff,
en vervolgens tot
aan den westersen sloot
van Bregte veertigh
mergen; lank
ontrent drie hondert 't sestig
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent
ende ordonnantie
de voors:
iii L iiii Sch
Betaald aan Hendrik
Camp, de zomme
van drie ponden
agtien schellingen,
munte deser rekeninge, over ende in
voldoeninge van
het maken van de
seven en twintigste
bestedinge daar
aanvolgende, zijnde
de kille genaamt
Bregte geut, beginnende van den westersen sloot van Bregte
veertigh mergen aff,
tot aan't eijnde van
Hillekens gat, door de
Cortveldse stege; lank
ontrent drie hondert tien

[81r]

[81v]
#camp

[82r]

roeden, aangenomen bij
den hoop, volgens conditie,
Consent ende
ordonnantie, de
voors:
iii L xviii Sch
Betaald aan Cornelis
Gerritse Teulingh,
de somme van vier
ponden vier schellingen,
munte als vore;
over en ter zake
van het maken van de
agt en twintigste
bestedinge daar
aanvolgende, zijnde
de slooten weerzijds
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, volgens
conditie, consent
ende ordonnantie,
de voors:

[82v]
#teuling

[83r]

iiii L iiii 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,
somme van ses en
dertigh schellingen,
munte deser rekeninge, over ende ter sake
van het maken van de
dertigste bestedinge

[83v]
#koeckoeck

[84r]

daar aanvolgende, sijnde
de Middelt beneden den
Omloop van de Laar,
beginnende van Jan
Pieterse sloot, westwaards
op tot aan de Kalversteegh;
lank ontrent twee hondert sestigh roeden; aangenomen bij den hoop,
volgens conditie,
consent & ordonnantie
d'voors:
Betaald aan Cornelis
Cornelis Deloij, de
zomme van twee
ponden veerthien
schellingen, munte
als vore, over ende
in voldoeninge van
het maken van de
een en dertigste
bestedinge daar aan
volgende, zijnde den
sloot langs de
Gantelkade, beginnende
van de oude Cornse
voorsluijs westwaarts op,
tot aan het einde van
de Bregte geut, lank
ontrent twee hondert
sestigh roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie,
consent ende ordonnantie de voors:
Betaald aan Cornelis
Cornelisse Camp, de
zomme van twee
ponden veerthien
schellingen, munte
deser rekeninge,
over ende ter sake
van het maken van
de twee en dertigste
bestedinge daar aan
volgende, zijnde de

[84v]

xxxvi Sch

[85r]
#de-loij

[85v]
#camp

ii L xiiii Sch

[86r]

kille loopende door
den Boerenverdriet,
van de verlaatse Gantelkade aff door
het oude Sluijsje,
ende de cade 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
ontrent twee hondert
taghtigh roeden;
aangenomen bij den
hoop, ingevolge
van de generale
conditie der gedane
bestedinge, consent ende ordonnantie de voorz:
Betaald aan Oth
Willemse Walraven,
de zomme van
twaalff ponden,
munte voornoemt,
over ende in
voldoeninge van
de drie ende dertigste,
zijnde de laatste
bestedinge daar
aanvolgende,
bestaande in het
uijtsnijden ende
schoonmaken van de
uijtwateringe van de
sluijsvliet, beginnende
aan de Peerboomse sluijs
buijtendijcx, tot aan
de Maze toe, te
snijden en schoon
te maken tot op
den ouden harden
grond, ter breedte

[86v]

[87r]
#walraven

ii L xiiii Sch

[87v]

[88r]

van vier en twintigh
voeten drijvens water,
aangenomen bij den
hoop, volgens conditie
consent ende ordonnantie, d' voors:

xii L

iiii: summa van den uitgeeff
cxliiii L iii Sch
[88v]

[vacat]
Anderen uitgeeff
van verscheijde zaken,
volgens declaratien,
ordonnantien ende
quitantien,
Betaald ten comptoire
van den Ed: heer
Barthout van Slingelandt,
Raad en Rentmeester
Generaal van ZuijdHolland, de somme van
twintigh ponden, te
veertigh grooten 't pond,
over ende in voldoeninge
van het vierde provisioneel jaar pagts van de
dijkputten ofte
gorsen, leggende
blijkt van betalinge
tussen den tee
deser en volgende
van den Zeedijk van
aangehaalde
parthije bij declaratien den meergenoemden
ordonnantien en
polder, tot aan de
quitantien, behalven
agterkade rontomme
daar anders voor 't
denselven polder, de
hooft getekent staat
agterkade daarinne begrepen
dus alhier bij quitantie
de voors:

Betaald aan Hendrik
Lense, de somme
van twaalff ponden
twaalff schellingen,
munte deser rekeninge, over ende ter
sake van een jaar
weddens ofte

[89r]
#slingelant

[89v]

xx L

[90r]
#lense

tractement, voor
het opsigt ende waarnemen van de Peerboomse Sluijs, verschenen
April seventhien hondert
hondert twee; dus
bij quitantie de voorz:

Betaald aan Oth
Willemse Walraven,
de somme van
twintigh ponden,
munte als voren;
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 twee,
volgens quit: d' voorz:

Betaald aan den selven
Oth Willemse Walraven,
de somme van vijff en
't seventigh ponden vijftien
schellingen, te xl
grooten t'pond, over
ende ter sake van
zijne declaratie van
verdient zalaris en
verschot, ten diensten
van den gemelten polder
t' sedert den vii Meij
1701, totten xvii Maart
1702 gedaan, volgens
zijne declaratie,
ordonnantie ende
quitantie, de
voorz:
Betaald aan Huijgh
Ariense van Wingerden,
de somme van veertigh
ponden, munte voornt;

xii L xii Sch

[90v]
#walraven

xx L

[91r]
#walraven

lxxxv L xv Sch

[91v]
#van-wingerden

bij kennisse van de
gecommitteerdens
tot directie van
dese polder aangestelt

over ende in voldoeninge
van sijne declaratie van
wagevragten, ten dienste
van den voornoemden
polder tijde deser rekeninge gedaan, volgens
sijne declaratie, ordonnantie ende quitantie
d' voors:
Betaald aan den selven
Huijg @ van Wingerden
de somme van hondert
sestien ponden ses
schellingen ses denier,
te veertig grooten 't pond,
over ende in voldoeninge van't gunt ten
zijnen huijse tijde deser
rekeninge is verteert,
bij den bode, knegts,
voerluijden, mitsgaders
eenige andere personen,
daar het Collegie mede
te doen ende gebesoigneert
heeft gehad; volgens
notitie, d' voorz:
Betaald aan Floris
van der Staal, de somme
van vijff en veertigh ponden
munte als vore; over
ende in voldoeninge sijner
declaratie van wagevragten,
in dienste van den voorz:
polder, tijde deser
rekeninge gedaan,
dus volgens declaratie,
ordonnantie ende
quitantie, de voors:
Betaald aan den fabrijcq
Hendrik de Vos, de somme
van vijf en dertig ponden
ses schellingen, munte
voornt: over ende in
voldoeninge van sijne decla-

[92r]
#van-wingerden

xl L

[92v]
#van-der-staal

cxvi L vi Sch vi D

[93r]
#de-vos

xlv L

ratie van zalaris en verschot,
ten dienste van de gemelten
tijde deser rekeninge
gedaan ende verstrekt,
dus alhier bij declaratie,
d' voors:
Betaald aan den Landmeter Mattheus van
Nispen, de zomme van
twee en 't sestigh ponden
drie schellingen, munte
deser rekeninge, over
ende ter sake van sijne
declaratie van vacatien
ende verschot, ten dienste
van den gemelten polder,
tijde deser rekeninge
gedaan ende verdient;
dus alhier bij declaratie,
ordonnantie & quitantie,
d' voors:
Betaald aan Willem
Raalhoff conchiergie
in de St Joris Doele,
de somme van tagtigh
ponden, munte deser
rekeninge; over ende ter
zake 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:
Betaald aan den zelven
Raalhoff, de zomme
van drie ponden drie
schellingen, munte als
vore, over ende in
voldoeninge van dat
dese rekeninge in den

[93v]
#van-nispen

xxxv L vi Sch

[94r]
#raalhoff

lxii L iii Sch

[94v]

lxxx L

[95r]
#raalhoff

Doele is gedaan, d' voorz:
Den rendant heeft
op ordre & met kennisse
van de Ed: Heeren Gecommitteerdens betaaldt
verschijde noodige
klijnigheden, volgens
notitie, bedragende
de somme van

iii L iii Sch

[95v]

xv L xvi Sch

v: Summa van den uijtgeeff
vc: xxvi L i Sch vi D
[96r]

[vacat]
[vacat]
Anderen uitgeeff
van tractementen
ende verschoth, van de
Ed: Heeren Gecommitteerdens, den
Penningmeester ende
Bode.
Den Edele heer Burgemeester
Barthout van Slingelandt, Raad ende
Rentmeester generaal
van Zuijdhollandt,
als Eerste Gecommitteerde
van wegen d' Edele
Mogende Heeren
Dese en volgende aanRaden ende Meesters
gehaalde parthije
van de rekeningen
werden alhier wel
der domainen van de
gebragt, en zijn
gereguleert ende
Ed: Groot Mo: Heeren
gestelt in gevolge
Staten van Hollandt
van het provisioneel
en Westvrieslandt;
reglement en
verders bij declaratien de somme van hondert
en quitantien, behalven twintigh ponden, te
daar anders voort
veertigh grooten t' pond;
hooft getekent staat
over een jaar tractement, volgend het
provisioneel reglement,
tijde deser rekeninge
de somme van

[96v]
[97r]
#slingelant

[97v]

cxx L

[98r]

#slingelant

De reijskosten ende het
verschoth van den
welgemelten Heer,
tijde deser rekeninge
gedaan

i L x Sch

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

[98v]
#hallinck

cxx L

De reijskosten ende
het verschoth, bij zijn
wel Ed: tijde deser
rekeninge gedaan,
ende door den Rendant
gerestitueert, bedragen
de somme van

vii L xvi Sch

D' Heer Mr. Johan
van Wevelinkhoven,
over een jaar tractement als gecommitteerde
tijde deser rekeninge;
dus alhier d' somme van

lxxx L

[99r]
#van-wevelinkhoven

De reijskosten en 't verschot,
bij zijn Ed: tijde deser
rekeninge gedaan ende
door den rendant
gerestitueert, bedragen
iiii L
d'Heer Mr. Sebastiaan
Leerse, over een
Jaar Tractement
als gecommitteerde
tijde deser rekeninge, dus alhier

[99v]
#van-wevelinkhoven
#leerse

gelijke zomme
van

lxxx L

De reijskosten ende t'
verschoth bij zijn Ed: tijde
deser rekeninge gedaan,
ende door den rendant
op ordonnantie ende bij
quitantie betaald, bedragen de somme van

lxv L xvii Sch

Cornelis Spruijt
komt als penningmeester van den
Zuijdhollandsen Polder,
voor zijnen ontfank
en uitgeeff deser rekeninge, (ingevolge van
het provisioneel reglement) den twintigsten penningh van
den ontfank tot de
szomme van ses duijsent ponden; ende
't gene den ontfank
boven de ses
duijsent ponden comt
te bedragen den
veertigsten
penningh, ende
dewijle den ontfank
hiervoren fol: viii verso;
(afgetrocken het
sloth van de laatste
gedane rekeninge,)
maar comt te bedragen een somme van
drie duijsent, negen
hondert, negen en
sestigh ponden, negen
schellingen, negen
denier, munte deser
rekeninge; soo werd
vervolgens alhier
in uijtgeeff
gebragt de somme
van een hondert
agt ende t' negentigh

[100r]
#leerse
#spruijt

[100v]

[101r]

[101v]

ponden, negen schellingen ses deniers,
munte als voren;
zijnde gerekent
jegens den penningh
twintigh, ingevolge
van't voorschreve
provisioneel Reglement; dus alhier
de voors: zomme
van
d' Reijskosten ende
het verschoth, bij den
rendant met kennisse ende door ordre
van de meergemelte
heeren gecommitteerdens
tijde deses gedaan,
ende betaald, bedragen
volgens declaratie,
ordonnantie ende
quitantie,
Betaald aan Oth
Willemse Walraven,
de somme van vijftigh
ponden, te veertigh
grooten t' pond; over
een Jaar tractement
als Bode van den
voornoemde polder,
dus bij quitantie, de
voors:

[102r]
#spruijt

cxcviii L ix Sch vi D

[102v]
#walraven

lxvi L x Sch

[103r]

lL

via: Summa van den uijtgeeff
viic: xciiii L ii Sch vi D
[vacat]
Anderen uijtgeeff
van het minuteren,
grosseren ende het
doubleren deser rekeninge,
met het appostilleren
ende het vergelijken
van dien, mitsgaders

[103v]
[104r]

de nodige zegels tot
dezelve.

transeat als in
voorgaande rekeningh

Comt voor het minuteren,
grosseren ende doubleren
van dese rekeninge,
groot drie hondert
vier en twintigh
bladeren, tot drie
schellingen het blad,
als in voorgaande rekeninge, bedragende het
selve d' somme van
Noch voor het doubleren
van een rekeninge als
deze, omme den
Rendant, groot een
hondert en agt bladeren,
mede tot drie schellingen
ijder blad, de zomme
van sesthien ponden
vier schellingen, te
veertigh grooten het
pond; dus werd alhier
gebragt d' voorz:
Comt voor het appostilleren van dese rekeninge,
de zomme van twaalf
ponden twaalff
schellingen, munte
deser rekeninge,
dus de voorz: somme
van
Den Penningmeester
voor het vergelijken
van de appostillen op de
doublen, als in voorgaande rekeningen,
de zomme van
negen ponden negen
schellingen, te veertigh
grooten het pondt,
dus alhier

[104v]

xlviii L xi Sch

[105r]

xvi L iiii Sch

[105v]

xii L xii Sch

[106r]

de voorz: somme
van

bij affirmatie

ix L ix Sch

Den rendant brengt
alhier de somme
van veerthien ponden
twaalff schellingen,
munte deser rekeninge,
bij hem betaald voor
drie distincte kleijnzegels; als een van
derthien ponden, vier
schellingen, ses deniers,
geappliceert tot een
omslagh van de rekeninge van den Rendant,
en twee ijder van
derthien schellingen
negen deniers, d' eene
totte rekeninge voor
d'Edele Mogende Heeren
van de Rekeningen,
en d'andere totte
rekeninge voor het
gemeene Land; (met de
thiende verhooginge,)
bedragende te samen
de voors: somme van

[106v]

xiiii L xii Sch

Comt voor het
inbinden dezer rekeninge
met twee doublen van dien,
ijder tot dertigh schellingen,
munte voors: de
somme van
iiii L x Sch
viia Summa van den uijtgeeff
L 105:19:0

cv L xix Sch

Summa Totalis van den uijtgeeff deser Reken:
iiiim: iic: xxiiii L xix Sch
Ende den ontfank hiervoren folio 9 verso
bedraagt
viiim: iic: xii L iiii Sch ix D
Vereffent jegens den anderen comt meerder

[107r]

ontfange als uijtgegeve en blijft
den rendant overzulx bij slote deser
Rekening aan den gemeene polder schuldig
de Summe van drie duijsent nege hondert
seven en tagtig ponden vijf schell: nege denier

[107v]

iiim: ixc: lxxxvii L v Sch ix D
Aldus gehoort gereekent ende geslote ten dage
jare en plaatse als in het hooft deser
geëxpresseert staat, ende ten oirconde
desen ondertekent, ende was ondergetekent,
A. Boetselaar,
Johan Hallincg,
Sebastiaan Leerse
Gecollationeert jegens zijne principale, sijnde geschreven, geappostilleert
en geteijkent als voore: ende daar
mede accorderende bevonden, bij mij
als Penningmr van den voorn: Polder
op den 30 Meij 1702,
Cornelis Spruijt

[108r]

