[KAFT]
[Plakbriefje:]
Algemeen Rijksarchief
Grafelijkheidsrekenkamer
van HOLLAND
REKENINGEN
5181
1711
CORNELIS SPRUIJTS
Veertiende Rekeninge als
Penningmeester van den
ZUIJD-HOLLANDSEN-POLDER
Omme t' Hoff,

Overgelevert bij Cornelis
Spruit penningmeester van
de Zuijd-Hollandse polder aen
de Heer Commissaris van de
Camer van Reeckeningh der
domeijnen van de Heeren Staten
van Hollant en Westv: ten
bij wesen van de Gecommitteerdens
van de gemelde polder aengestelt,
mitsgaders de presente Ingelanden
deser ondertijckent hebbende
in St: Joris Doele op den 29 April
1712.

xiiii Reeckeningh van den
Rendant,
Vervolgt wel den tijt van de
laest voorgaende Rekeningh
als dese d' A 1710

Reeckeninghe
ende bewijs die doende
is Cornelis Spruijt,
als penningmeester
van den geheelen
Zuijd-Hollandsen
polder; (bedijckt
in den Jare sestien
hondert negen
en 't zeventigh,)
van soodanigen
ontfanck ende uitgeeff als den zelven
heeft gehadt ende

[1r]

[1v]

gedaen, over den
Jare zeventien hondert
ende elff, gestelt in ponden
van veertigh grooten
schellingen ende deniers
naer advenant.
Ontfanck
Ende eerstelijck
over den hoogen
ende lagen omslagh
die alhier (volgens
de hercalculatie
door den lantmeter
Mattheus van Nispen,
in den Jare sestien
hondert twee en
tagtigh gedaen)
begroot werden op twaelff
hondert vijff en dertigh
mergen vijff hondert
negen en vijftigh
roeden landts, in de
voorschreve dijckagie
binnen bedijckt,
volgens de laeste
gedane metinge, het
verbael ende de caerte
daer van sijnde
zegge:
1235 : 559 : 00

[2r]

[2v]

Waer van in den
Jare sestien hondert
twee ende tagtigh
uijtgeput sijn tot
het maecken van den
doorgebroken Zeedijck als in de Rekeninge, folio xlii
1235 : 559 : 00
et ultra staet
geexpresseert
Zoo dat nu alleenlijck
moet werden verantwoort ingevolge
van de acte van
omslagh de resterende

2: 463: 00

[3r]

contribuwerende
mergentalen bedragende
de selve als nogh:
Blijkt hier van
bij acte van omslagh
in dato den 1 Meij
1711 bij de heer
Commissaris en Gecommitteerdens nevens de
particuliere ingelande
gearresteert.

1233: 96: 00

Op den eersten
Meij zeventien
hondert elff
hebben de Heeren
Gecommitteerdens
van den Zuijd-hollandsen
polder naer het
sluijten van des
Gemeenlandts
rekeninge van den
Jare zeventhien
hondert thien,
nevens de presente
Ingelanden ommegeslagen
een somme van
twee ponden te
xl: grooten 't pondt,
per mergen, over
den jare zeventien
hondert en elff,
tot lasten van de Heeren
Eijgenaren, soo tot
voldoeninge van 't
gene het Gemeenelandt aen den Rendant
bij de laeste gedane
reekeninge is schuldigh
gebleven; de reparatien
aen den Zeedijck, als
de ordinarisse binnelandsche nootsakelijckheden, welcken
omslagh den voorn:
penningmeester
alhier is verantwoordende
over de voorschreve
twaelff hondert
drie en dertigh
mergen ses en negentigh roeden lants,
de somme van twee
duijsent vier hondert
ses en zestigh ponden
ses schell: ses deniers
munte voornoemt dus
de voors:
iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

[3v]

[4r]

[4v]

[5r]

Prima Summa van Ontfangh
iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D
[vacat]
Anderen Ontfank,
over den lagen Omslagh
van den Jare zeventien
hondert elff,
bij acte van
omslagh

Ingevolge van de voors:
acte van Omslag
in dato den eersteen
Meij zeventien hondert
elff, tot lasten
van de respective
Bruijckers ommegeslagen twee ponden
per mergen tot betalinge
van de binnelandse
nootsakelijckheden,
bedragende over den
geheelen Zuijd-hollandsen polder groot twaelff
hondert drie en dertigh
mergen ses en negentigh
roeden landst, de somme
van twee duijsent
vier hondert ses en
sestigh ponden ses
schellingen ses denier
te xl: grooten 't pondt,
die den Rendant
alhier mede is ten
vollen verantwoordende
dus de voors:
iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

[5v]
[6r]

[6v]

[7r]

ii Summa van den Ontfank
iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D
[vacat]
Anderen Ontfank
van de verpagtinge,
gedaen bij d' Ed:
Heeren gecommitteerdens van

[7v]
[8r]

den Zuijd-Hollandsen
polder, op den
negentiende september
zeventien hondert
en vijff, van het
gras, liesen ende
biesen mitsgaders
het riet staende
ende wassende in de
dijckputten ofte
gorssen tusschen
den tee van den
dijck ende de
agter cade buijten
en rondomme
den Zeedijck
van den voorschreven polder,
beginnende aen
den nieuwen Althenasen polder
tot aan den Dussensen
dijck toe,
Volgens cohier
van verhuringe
't laeste vie: jaer

De eerste partije
beginnende aen
den dijck van
den nieuwen
Althenasen polder,
tot aen de Eerste
sluijs toe, langh drie
hondert 't negentigh
roeden, gepagt
voor ses jaren
bij Marcus Cijndertse
s' jaers om ses
ponden te veertigh
grooten 't pondt,
blijckende bij de
conditie der gedane
verpagtinge in date
den negentiende
zeptember zeventien
hondert en vijff,
dus alhier over het
laeste sesde jaer
pagts verschenen
kersmis zeventien
hondert elff de voors:

[8v]

[9r]

[9v]
#schouten

[10r]

vi L

De tweede partije
van de voornoemde
sluijs, tot de sluijs
van de Cornse Gantel
toe, lanck ontrent
drie hondert vijfftigh roeden, gepagt
voor ses jaren
bij Maerten Wouterse s' jaers om
vijff ponden thien
schellingen munte
als vooren, dus
alhier over het
laeste ses-de jaer
pagts verschenen
kersmis zeventien
hondert elff, de
voorschreve somme
van
De derde partije
van de voornoemde
sluijs tot den houck
van den dijck,
bij het landt van
Cornelis den Ruijmen,
lanck twee
hondert en agt
en veertigh roeden,
gepagt voor
ses jaren bij
Theunis Ariense
van der Pluijm, s'
jaers om ses ponden thien schellingen
munte voorschreve,
dus alhier over
het laeste sesde
jaer pagts, verschenen kersmis
zeventien hondert
elff, de voorschreve
somme van
De vierde

[10v]
#maerten-wouters

v L x Sch

[11r]
#den-ruijmen

[11v]
#van-der-pluijm

[12r]

vi L x Sch

partije, van den
voornoemde houck
aff, tot de sluijs
in 't Peerboomse
gadt, lanck ses
hondert dertigh
roeden, gepagt voor
ses jaren bij Jan
Theunisse Bestebier,
s' jaers om thien
ponden thien
schellingen munte
deser rekeninge,
dus alhier over
't laeste ses-de
jaer pagts verschenen
kersmis zeventien hondert
en elff, de
voorschreve somme
van
De vijffde partije
van de voornoemde
sluijs tot den
houck van den dijck,
bij het Staecksken,
lanck vier
hondert roeden,
gepagt voor ses
jaren, bij de heer
Adriaen Stevense
Krillaerts, s' jaers
om thien ponden
munte deser
rekeninge, dus
alhier over het
laeste ses-de
jaer pagts verschenen
kersmis zeventien hondert
en elff, de
voorschreve somme
van
De ses-de ende
laeste partije van
't voornoemde Staecks-

[12v]
#bestebier

[13r]

x L x Sch

[13v]
#crillaerts

[14r]

xL

ken aff, tot aen
het eijnde van
de nieuwe dijkagie,
aen den ouden
Dussensen Dijck,
van den grooten
Waert van ZuijdHollandt, lanck
vier hondert en
vijftigh roeden
gepagt voor ses jaren
bij den voornoemden
heer Adriaen Stevensen
Krillaerts 's jaers
om zeventien ponden
munte als vooren,
dus alhier over het
laeste ses-de jaer
pagts verschenen kersmis
zeventien hondert en
elff, de voors:

[14v]
#crillaerts

[15r]

xvii L

iiie: Summa van den Ontfangh
lv L x Sch

blijkt bij de conditie
van verkoopinge
in dato den 2 april
1712 hier op naergesien
en over genomen

[vacat]
Anderen ontfank
wegens 't verkogte
rijs-gewas, gestaen
hebbende op de
respective cadens
en dijck-putten
van den gemelten polder.
Ontfangen Pleun
Jacobse van Crimpen,
de somme van vier
en twintigh ponden
te veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saecke van de
Eerste partije van
't verkogte rijs-gewas,
zijnde den rijsch
staende op de agter
cade, beginnende van de
uijtwateringe van de

[15v]
[16r]
#van-crimpen

[16v]

Ganswijckse-sluijs
aff, en compte tot de
tweede haegcade toe,
dus alhier volgens
de conditie der
gedane verkoopinge
in dato den tweeden
April zeventien
hondert en twaelff
daer van sijnde, de voors:

[17r]
#vinck

xxiiii L

Ontfangen van
Willem Vinck, de
somme van elff
vijf schell: te xl: grooten
't pondt, over & in voldoeninge van de tweede
partije van 't verkogte
rijs-gewas daeraenvolgende,
sijnde den rijsch staende
op de eerste 2. 3. en vierde
haegcade aldaer, dus
volgens de voorn: conditie
de voors:
xi L v Sch
Ontfangen van Theunis
@ van der Pluijm,
de somme van sestien
ponden vijftien schell:
munte voorschreve,
over ende ter saecke
van de derde partije
van 't verkogte rijsgewas, begint van de vierde
haegcade aff, is de
achter cade, en tweede
haegcade, van de voorgaende koop suijtwaers op
tot de uijtwateringe van de
Vierbanse sluijs toe,
dus alhier volgens
de voorschreve conditie
van verkoopinge de
voorn: somme van
xvi L xv Sch
Ontfangen van Antonij
Aertse Verhoeve, de somme

[17v]

[18r]
#van-der-pluijm

[18v]
#verhoeven

van veertoen ponden
munte deser rekeninge,
over ende in voldoeninge
van de vierde partije
van 't verkogte rijs-gewas,
is den tweeden acker
van agteren aff,
beginnende van een
haegcade tegens het
Erff van Theunis
Bestebier aff, zuijdwaers op
tot seker gatie om de cromte
van den dijck toe, dus
volgens de gemelte conditie
de voors:
xiiii L
Ontfangen van Hendrick
Thomas 't Uppel, de
somme van nege
ponden tien schell:
munte deser rekeninge, over ende ter
saecke van de vijffde
partije van 't verkogte
rijchs-gewas, is mede
den tweeden acker
van agteren van de
voorgaende partij aff,
en kompt tot het
Camerse-gat toe,
dus alhier volgens
gemelte conditie van
verkoopinge de voors:
somme van
Ontfangen van Theunis
Lammertse Vos, de
somme van veertien
ponden thien schell:
te xl: grooten 't pondt,
over ende ter saecke
van de ses-de partije
van 't verkogte rijsgewas, is de agter
cade beginnende vant
voors: Camerse-gat aff
en compte tot de
loijinge vant Erff

[19r]
#bestebier

[19v]
#uppel

[20r]
#vos

ix L x Sch

[20v]
#lensvelt

van Wouter Lensvelt
toe, dus alhier
volgens de meergemelte conditie
van verkoopinge
de voorschreve somme
van
xiiii L x Sch
Ontfangen van
Willem Vinck, de
somme van thien
ponden munte
deser rekeninge,
over ende ter saecke
van de zevende partije
van 't verkogte rijsgewas, beginnende van
Jan de Bonts-sloot aff
en compte suijtwaers
aen tot het Wijtvliets
gat toe, sijnde de tweede
cade van agteren
dus volgens conditie
de voors:
Ontfangen van Jan
van Tichel, de somme
van drie en twintigh
ponden vijff schell:
munte voorschreve,
over ende ter saecke
van de agste partije
van t' verkogte rijsgewas, sijnde den
tweeden acker
van agteren aff,
begint aen 't voors:
Wijtvliets-gat en gaet
zuijtwaers op tot
het Cromme gat
toe, dus hier volgens
de conditie van verkoopinge de voors:
somme van
Ontfangen van
Pieter Willem Dingemans,

[21r]
#vinck

[21v]

xL

[22r]
#van-tichel

[22v]
#dingemans

xxiii L v Sch

de somme van
agtien ponden thien
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende in voldoeninge van de negende
partije van 't verkogte
rijs-gewas, is den
derden acker van
agteren aff, begint
weder aen 't voorn:
Wijtvliets-gat en
compt tot het
voornoemde cromme
gat toe, dus alhier
volgens conditie van
verkoopinge de voors:
somme van
Ontfangen van
Bastiaen Janse
Koekoeck, de somme
van thien ponden
thien schellingen te
veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van de
thiende partije van 't
verkogte rijs-gewas,
is den derden en vierden
acker van agteren aff,
mede van 't voornomede
cromme-gat aff en
gaet zuijd-waers op
tot een haegcade gelegen
op den noorden houck
Van de Corte Raij toe,
dus volgens conditie
van verkoopinge de
voorschreve
Ontfangen van Crijn
Lammertse Vos, de
somme van twaelff
ponden munte voors:
over ende ter saecke
van de elfde partije van 't

[23r]

[23v]
#koeckoeck

xviii L x Sch

[24r]

[24v]
#vos

x L x Sch

vercogte rijs-gewas,
zijn eerstelijck den 2.e
acker van den dijck aff
en dan nogh de 2. 3. en 4.
en 5. haegcaden, beginnende aen de tweede haegcade om den noorden houck
van de voornoemde
korte Raije, en gaet
zuijd-waers op tot
het Prince gat toe,
dus alhier volgens
de meergemelte
conditie van verkoopinge
de voorschreve
xii L
Ontfangen van den
selven Crijn Lammertse
Vos, de somme van
acht ponden munte
deser rekeninge, over
ende ter saecke van
de twaelffde partije
van 't verkogte rijs-gewas,
is den vierden acker
van agteren, met nogh
een haegcade die men
aenwijsen sal, gelegen
tusschen het Prince
gat, en den Dienders
sloot, dus volgens conditie
van verkoopinge de voors:
Ontfangen van Aert
Bastiaense 't Kint,
de somme van zeve
ponden thien schell:
munte voorschreve
over & in voldoeninge
van de dertiende ende
laeste partije van't
verkogte rijs-gewas
is de eerste, derde,
vijffde en ses-de haegcade van den voors:
Diendersloot aff en van
daer zuijd-waerts
op, dus volgens conditie

[25r]

[25v]
#vos

[26r]

viii L

[26v]
#'t-kint

[27r]

der gedane verkoopinge
de voors: somme van

vii L x Sch

iiiie: Summa van den ontfangh
ie: lxxix L xv Sch
Summa Totalis van den ontfangh deser
rekeninge bedraegt
vm: ic: lxvii L xviii Sch
[vacat]
[vacat]
[vacat]
Uijtgeeff jegens
den voorschreven ontfanck,

wert hier wel
gebragt volgens
de laest voorgaende
rekeningh d' A:
1709 fol:162 al waer
het selve is gedoot

wert hier mede
gebragt

[27v]
[28r]
[28v]
[29r]

Ende eerstelijck
wegens het slodt der
laeste gedane rekeninge
van den jare zeventhien
hondert thien;
Den rendant brengt
alhier de somme
van elff hondert
vijff en zeventigh
ponden twee schell:
drie deniers te xl:
grooten 't pondt,
sijnde 't gene hij bij
slote sijner voorgaende
rekeninge d' Ao: xviic:
thien, gedaen den eersten
meij zeventien hondert
elff te boven is
gekomen, ende het
gemeenelandt aen de
selven schuldigh gebleven,
blijckende in de selve
rekeninge fol: 204
dus alhier de voors: xic: lxxv L ii Sch iii D
Ende over intrest
van de voorschreve
elff hondert vijff

[29v]

[30r]

en zeventigh ponden
twee schell: drie denier
a vijff per cent, de
somme van aght
en vijftigh ponden
vijftien schellingen
dus de voors:
lviii L xv Sch

[30v]

ie: Summa van den uijtgeeff
xiic: xxxiii L xvii Sch iii D

Blijckt van dese
bestedinge bij conditie
ordonnantie en
quitantie

Anderen Uitgeeff
over het verhoogen
ende verswaren van
eenige bestedinge aen
den Zeedijck, het
repareren der Zeebraken
mitsgaders 't verhoogen en verswaren
van eenige cadens &
t' gene verder den
Zeedijck concerneert.
Betaelt aen Jan
Goverde, de somme
van hondert dertien
ponden agt schell:
te veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saecke van het
verhoogen van een
eijnde dijcx in den
Zuijd-Hollandsen
polder, te maecken
volgens conditie
van bestedinge
dato den sestienden
Junij zeventien
hondert elff, daer
van sijnde, bij hem
aengenomen tot
twee ponden sestien
schellingen, munte
voorschreve de roede,
beloopende over
veertigh en een
halve gemete
roede, volgens

[31r]

[31v]
#jan-goverde

[32r]

ordonnantie
ende quitantie de
voorschreve somme
van
Betaelt aen
Cornelis Willemse
den Haen, de somme
van drie en tagtigh
ponden veertien
schelllingen munte
deser rekeninge
over ende in voldoeninge van de
tweede bestedinge
daer aenvolgende,
sijnde mede 't vergoogen van een
eijnde dijcx, te maken
volgens de conditie
van bestedinge
daer van sijnde, bij
hem aengenomen
om twee ponden
veertien schellingen
munte voorschreve
de roede, en lanck
bevonden een en
dertigh gemete roeden,
dus bij ordonnantie
ende quitantie de voor:
somme van
Betaelt aen
Huijgh Janse van
Heert, de somme
van twee hondert
't zestigh ponden
twee schellingen te
veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saecke van het
maecken van de
derde bestedinge
daer aenvolgende
bij hem aengenomen
om drie ponden agt

cxiii L viii Sch

[32v]
#den-haen

[33r]

[33v]

lxxxiii L xiiii Sch

[34r]
#van-heert

schellingen munte
voorschreve de roede,
en lanck bevonden
ses en zeventigh
gemete roeden, dus
bij ordonnantie & quit:
de voorschreve somme
van
Betaelt aen
Pieter Willem Dingemanse, de somme
van twee hondert
agt en twintigh
ponden munte
deser rekeninge,
over & ter saecke
van het maecken
van de vierde bestedinge daer aenvolgende bij hem
aengenomen om
vier ponden vijftien
schellingen munte
als vooren, de roede,
en lanck bevonden
agt en veertigh
gemete roeden, dus
bij ordonnantie &
quitantie de voors:
Betaelt aen
Hendrick Tomasse
't Uppel, de somme
van hondert agtien
ponden sestien schell:
munte voorschreve,
over ende in voldoeninge van het maken
van de vijffde bestedinge daer aenvolgende, te maken
volgens de conditie
daer van sijnde
bij hem aengenomen
om vier ponden agt
schellingen munte voors:
de roede, beloopende

[34v]

iic: lx L ii Sch

[35r]
#dingemans

[35v]

iic: xxviii L

[36r]
#uppel

[36v]

over zeven en
twintigh gemete
roeden, volgens ordonnantie & quitantie de
voorschreve
Betaelt aen
Jacob Tonisse Daggelder,
de somme van
twee en zestigh
ponden veertien
schellingen te xl:
grooten 't pondt,
over ende ter saecke
van het maecken
van de ses-de ende
laeste bestedinge
daer aen volgende,
bij hem aengenomen
om drie ponden
sestien schellingen
munte als vooren
de roede, en lanck
bevonden sestien
en een halve gemete
roeden, dus bij ordonnantie ende quitantie
de voorschreve
Betaelt aen
Thonij Aertse Verhoeve,
de somme van
een en veertigh
ponden twaelff
schellingen te veertigh
grooten 't pondt, over
ende ter saecke
van het opschieten
van een oude sloot,
beginnende van den
noorderhouck van de
korte Raij, tot den
Diender-sloot toe;
te maecken volgens
conditie van bestedinge
dato den twaelffden
meij zeventien
hondert elff

cxviii L xvi Sch

[37r]
#daggelder

[37v]

lxii L xiiii Sch

[38r]
#verhoeven

[38v]

daer van sijnde,
bij hem aengenomen
om ses en een halve
schell: munte deser
rekeninge de roede,
beloopende over
hondert acht en
twintigh gemete
roeden de voorschreve
somme van
Betaelt aen
Willem Cornelisse
Vinck, de somme
van agtien ponden
thien schelingen
te veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
tweede bestedinge
beginnende van den
zelven houck, en
korte raij, en komende
tot den eersten volgende
houck toe, sijn drie
ackers van veertien
voeten aenlegts,
weersijts een voet barms
en ses voeten cruijns;
te verhoogen tot gelijcx
een kerff aen een
willigenboom gesneden,
bij hem aengenomen
den hoop, om de voors:
agtien ponden thien
schellingen dus bij
ordonnantie & quitantie
de voors:
Betaelt aen
Philp de Gouw, de
somme van zeven
en twintigh ponden
vier schellingen te
veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van

xli L xvii Sch

[39r]
#vinck

[39v]

[40r]

xviii L x Sch

[40v]
#de-gouw

het maecken van de
derde bestedinge
daer aenvolgende
sijnde 't leggen
van twee nieuwe
ackers in den tweeden
put om den houck
van de Corte raij,
dese te maecken volgens
conditie daer van
sijnde, bij hem
aengenomen om
vier en dertigh
schellingen munte
deser rekeninge de
roede, dus alhier
over sestien
gemete roeden volgens
ordonnantie ende
quitantie de voorschreve
somme van
Betaelt aen
Jan Simonse Lensveld,
de somme van
vier en twintigh
ponden munte deser
rekeninge over &
ter saecke van het
maecken van de vierde
bestedinge daer
aenvolgende, sijnde
't leggen van twee
ackers in den derden
put, te maecken, als
vooren bij hem
aengenomen om
twee en dertigh
schell: munte voorz:
de roede beloopende
over vijftien gemete
roeden volgens ordonnantie ende quitantie
de voors: somme
van
Betaelt aen
Huijgh Janse van

[41r]

xxvii L iiii Sch

[41v]
#lensvelt

[42r]

[42v]
#van-heert

xxiiii L

Heert, de somme
van dertigh ponden
te veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saecke van het
maecken van de
vijffde bestedinge
daeraenvolgende,
sijn mede twee ackers
in den vierden put,
te leggen als vooren,
bij hem aengenomen
om vijff en twintigh
schell: munte voors:
de roede beloopende
over vier en twintigh
gemete roeden, bij
ordonnantie & quitantie
de voorschreve somme
van
Betaelt aen
Steven Monseur,
de somme van
vier en twintig ponden
ses schellingen te
veertigh grooten 't
pondt, over ende
ter saecke van het
maecken van de ses-de
bestedinge daer
aenvolgende sijn
mede twee ackers
in den vijffden put
te leggen als vooren,
bij hem aengenomen
om zeven en twintigh
schellingen munte
deser rekeninge
de roede, beloopende
over agtien gemete
roeden bij ordonnantie
ende quitantie de voors:
Betaelt aen
Huijbert Janse Sloot,
de somme van

[43r]

[43v]
#monsieur

xxx L

[44r]

[44v]
#sloot

xxiiii L vi Sch

[45r]

vijff en veertigh
ponden agt schell: vi D
te veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saecke van het
maecken van de
zevende bestedinge
daer aenvolgende,
sijnde mede twee
ackers in den ses-den
put tegens het
Prince gat aen, en
te leggen als vooren,
bij hem aengenomen
om drie en twintigh
schell: munte voors:
de roede, beloopende over
negen en dertigh en een
halve gemete roeden, bij
ordonnantie & quitantie
de voors:
Betaelt aen
den zelve Huijbert
Janse Sloot, de somme
van twee en twintigh
ponden vier schell:
munte deser rekeninge, over ende ter
saecke van het leggen
van eenen nieuwen
acker, den tweeden
onder den dijck,
ontrent het Erff
van Maerten Wouterse,
van Wijth-vliets-gat
zuijdwaers aen, ter
lengte van ontrent
twintigh roeden, te
maecken volgens de
conditie daer van
sijnde, bij hem
aengenomen om
vier en twintig schell:
munte voorschreve
de roede, beloopende
over achtien en
een halve gemete
roede, bij ordonnantie

[45v]

xlv L viii Sch vi D

[46r]
#sloot
#maerten-wouters

[46v]

ende quitantie de
voorschreve somme
van
Betaelt aen
Willem Prse Dubbelt,
de somme van vier
en negentigh ponden
sestien schellingen
te veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saecke van
het maecken van een
gedeelte van een buijten
bermsloot in den
Zuijd-Hollandsen polder
buijten dijcx, beginnende
van het huijs van
Hendrick Wildemans
aff, en voortgaende
van daer tot den
ouden Dussensen dijck toe,
zijnde een lengte van
ontrent zeven hondert
roeden, dese te maecken
volgens de conditie van
bestedinge, bij hem
aengenomen om
agt schellingen munte
voorschreve de roede,
beginnende aen 't voorn:
huijs, en compt tot
het Staecxken toe,
en lanck bevonden
twee hondert zeven
en dertigh gemete
roeden, dus alhier
bij ordonnantie ende
quitantie de voors:
Betaelt aen
Antonij Aertse Verhoeven,
de somme van
zeven en zeventigh
ponden drie schellingen
ses deniers te xl:
grooten 't pondt
over ende ter saecke

[47r]
#dubbelt

xxii L iiii S

[47v]
#wildemans

[48r]

[48v]
#verhoeven

xciiii L xvi Sch

[49r]

van het maecken
van de tweede bestedinge sijnde de
wederhelfte van de
voorgaende bestedinge
komende tot het
Staecxken toe, bij
hem aengenomen
om zeve schellingen
munte voorschreve
de roede, beloopende
over twee hondert
twintigh en een halve
gemete roeden, volgens
ordonnantie & quitantie
de voors: somme
van
Betaelt aen
Cornelis Willemse
Rijke, de somme
van vijff en vijftigh
ponden vijff schell:
munte deser rekeninge over ende
ter saecke van het
maecken van de
derde betsedinge
der voorn: Barmsloot,
beginnede vant
Staecxken aff, tot
halff wegen den
voornoemden dijck
bij hem aengenomen
om ses en een halve
schell: munte voors:
de roede beloopende
over hondert zeventigh
gemete roeden bij ordonnantie & quit: de voors:
Betaelt aen
Pieter Willem
Dingemans, de somme
van vier en tagtigh
ponden agt schell:
te veertigh grooten
't pondt, over ende

[49v]

lxxvii L iii Sch vi D

[50r]
#rijke

[50v]

lv L v Sch

[51r]
#dingemans

in voldoeninge van
het maecken van de
vierde en laetste
bestedinge daer
aenvolgende, compt
tot den ouden
dijck toe, bij hem
aengenomen om
agt schellingen
munte als vooren
de roede, beloopende
over twee hondert
en elff gemete roeden
bij ordonnantie & quit:
de voors: somme van
Betaelt aen
Jan Cornelisse van
Leeuwen, de somme
van vijftien ponden
te veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saexke van het
maecken van de
eerste bestedinge
van het affsmacken
van de wallen, gekomen
uijt de nieuwe gegrave
Barmslooten, te
maecken volgens
conditie daer van
sijnde, begint aen den
Barmsloot gelegen
ten suijde de sluijs
op Hillekens-gat, en
gaet suijden aen
tot ontrent het
erff van Dirck
Wouterse de Bot toe,
aengenomen bij
den hoop, volgens
conditie & besteck
in dato den agsten
April zeventien hondert
elff, mitsgaders
concent ende ordonnantie de voorschreve
somme van

[51v]

lxxxiiii L viii Sch

[52r]
#van-leeuwen

[52v]
#de-bot

[53r]
#van-der-stelt

xv L

Betaelt aen
Willem van der Stelt,
de somme van
elff ponden munte
deser rekeninge,
over ende ter saecke
van het maecken
van de tweede
bestedinge daer
aenvolgend, begint
ontrent het erff
van Wouter Lensveld,
en gaet zuijden
aen tot de nieuwe
stege toe, aengenomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie concent
ende ordonnantie
de voorschreve
Betaelt aen
Pieter Giele Soetert,
de somme van
veertien ponden
thien schellingen te
veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
derde bestedinge
daer aenvolgende
begint aen de voorz:
nieuwe steegh, en
compt tot voorbij
de wiel tegens
d corte raeij, bij
een esse-boomken
aldaer op den Barmstaende, aengenomen
bij den hoop, dus
volgens conditie concent
ende ordonnantie de
voorschreve somme
van
Betaelt aen

[53v]
#lensvelt

[54r]
#soetert

xi L

[54v]

[55r]

xiiii L x Sch

Jacob Janse van Dalen,
de somme van twaelff
ponden thien schellingen
munte voorschreve,
over & ter saecke
van het maecken
van de vierde bestedinge daer aen
volgende, begint
van de voorgaende aff
en compt tot de
Peerboomse-sluijs
toe, aengenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens conditie
concent & ordonnantie de voors:
Betaelt aen
Huijgh Janse van
Heert de somme
van thien ponden
vijftien schellingen
te veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
vijffde bestedinge
daer aenvolgende,
begint aen de voorn:
Peerboomse-sluijs
en gaet oost aen
tot bijna het Staecxken
toe, aengenomen
bij den hoop, dus
volgens ordonnantie
ende quitantie voors:
somme van
Betaelt aen
Tonis Lammertse Vos,
de somme van
thien ponden vijff
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende ter saecke
van het maecken
van 't resterende

[55v]
#van-dalen

[56r]
#van-heert

xii L x Sch

[56v]

[57r]
#vos

x L xv Sch

[57v]

gedeelte der voors:
vijffde bestedinge,
komende tot het
Staecxken toe, aengenomen bij den hoop,
dus alhier volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders
concent ende
ordonnantie de voors:
somme van

[58r]

x : v Sch

iie: summa van uijtgeeff
xiiiic: lxxxv L xi Sch
[vacat]
Anderen uitgeeff,
van binnenlandtse
nootsakelijckheden,
Bij rekeningh
ordonnantie en
quitantie

Betaelt aan Cornelis van Nispen
Mr: metselaer, de
somme van vier
hondert drie en
sestigh ponden te
veertigh grooten t' pondt,
over & in voldoeninge
van dat volgens de
conditie van bestedinge in dato den
sestienden Julij xviic:
elff aengenomen
en loffelijck
gemaeckt heeft,
het vernieuwen van
een oude steene heul,
in den gemelten
Zuijd-Hollandsen polder
leggende in de nieuwe
steegh, met de
noodige materialen,
(hier inne begrepen
drie gelijcke ponden
voor treckgelt,)
dus alhier volgens
ordonnantie & quitantie
de voors:
iiiic: lxiii L

[58v]
[59r]
#van-nispen

[59v]

[60r]

Betaelt aan
Nicolaes Kleij-kluijt, ,
de somme van
drie ponden zeve
schellingen ses denier
te veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
sijne declaratie wegens
leverantie van een
houte goot, ten
behouven van het
Gemeenelands huijs
aen den Nieuwendijck,
lanck zeven en
twintigh voet tot
vijff schell: munte voors:
de voet, dus alhier
voor de helft, bij
quitantie de voors:
somme van
Betaelt aen Corstiaen
Janse van de Wercken,
Timmerman, de somme
van drie en veertigh
ponden dertien
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende in voldoeninge
van sijne declaratie
wegens leverantie
van hout en spijckers,
op ordre van de gemelte
Heere Gecommitteerdens
tijde deser rekeninge
gedaen, mitsgaders
gedaen mitsgaders
arbijtsloonen als anders,
dus alhier bij declaratie
ordonnantie & quitantie
de voors: somme van

[60v]
#kleikluijt

[61r]
#van-de-werken

iii L vii Sch vi D

[61v]

[62r]

xliii L xiii Sch

iiia: Summa van den uitgeeff
vc: x L vi Sch

[vacat]
[vacat]
[vacat]
Anderen Uitgeeff
van het schoonmaecken van des
gemeenlands
watergangen soo
van kreecken,
killen, berm,
ban, en wechslooten, alle
gelegen in den ZuijdHollandsen Polder,
besteedt ende
gemaeckt in 't
voor jaer zeventien
hondert elff,
Blijckt van dese
bestedinge bij ordonnantie en quitantie
van dese en volgende
partijen,

Betaelt aen
Jan Tonisse Bullen,
de somme van
nege ponden te
veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
van het maecken
van de eerste
bestedinge sijnde
den Barmsloot
beginnende van den
Dussensen-dijck tot
aen den houck
van den nieuwen
dijck, bij het staeckie
van den heer van
Wevelinckhoven,
lanck ontrent vier
hondert en veertigh
roeden aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie ende besteck in dato den
sestienden Junij seventien hondert elff,
mitsgaders concent ende ordonnantie slaende op

[62v]
[63r]
[63v]
[64r]

[64v]
#bullen

[65r]
#van-wevelinkhoven

[65v]

dese ende de naervolgende vier en
dertigh posten
dus alhier de voors:
somme van
Betaelt aen
Willem Dingemans
de somme van
vijff ponden
ses schellingente
veertigh grooten
t' pondt, over ende
in voldoeninge
van het maecken
van de tweede
bestedinge daer
aenvolgende, kompt
tot de Peerboomse
sluijs toe; lanck
ontrent vier
hondert roeden,
aengenomen bij den
hoop, dus volgens
conditie concent
ende ordonnantie
de voors: somme
van
Betaelt aen
Huijgh Janse van
Heert, de somme
van vier ponden
veertien schellingen
te veertigh grooten
t' pondt, over ende
in voldoeninge
van het maecken
van de derde bestedinge daer
aenvolgende, beginnende van de voornoemde Peerboomsesluijs tot aen de
verlengde nieuwe
Stege toe, lanck
ontrent vijff hondert

[66r]
#dingemans

ix L

[66v]

[67r]
#van-heert

v L viii Sch

[67v]

[68r]

roeden aengenomen
bij den hoop, dus volgens
conditie concent &
ordonnantie de voorschreve
Betaelt aen
Aert Dircxe Groeneveld,
de somme van
vier ponden te
veertigh grooten
't pondt, over &
ter saecke van
het maecken der
vierde bestedinge
daer aenvolgende
beginnende van
de voornoemde
nieuwe Steegh
en komende tot
de Suijdelijkste-sluijs
op de Cornse
Gantel, lanck
ontrent vijff
hondert vijftien
roeden, aengenomen bij den
hoop, dus alhier
volgens de meergemelte conditie
mitsgaders concent ende ordonnantie de
voorschreve somme
van
Betaelt aen
Jan Huijberde Sloot,
de somme van
drie ponden agtien
schellingen munte
deser rekeninge
over & in voldoeninge
van het maecken
van de vijffde
bestedinge daer
aenvolgende, beginnende van de voor-

iiii L xiiii Sch

[68v]
#groenevelt

[69r]

iiii L

[69v]
#sloot

[70r]

noemde Cornse
sluijs aff, tot de
Emmickhovense toe,
lanck ontrent twee
hondert en tachtigh
roeden aengenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens conditie
concent & ordonnantie
de voorschreve somme
van
Betaelt aen
Huijgh Janse Sloot,
de somme van
vijff ponden te
veertig grooten
t' pondt, over ende
ter saecke van het
maecken van de
ses-de bestedinge
daer aenvolgende,
kompt tot den ouden
dijck bij de weduwe
van Dirck Groeneveld
toe; lanck ontrent
drie hondert roeden,
aengenomen bij den
hoop, dus alhier
volgens conditie concent
ende ordonnantie
de voors:
Betaelt aan
Jan Huijberde Sloot,
de somme van
twee ponden veertien
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende in voldoeninge van het
maecken van de
zevende bestedinge daer aenvolgende, beginnende
aen de voorgaende
sijnde den Barm
sloot loopende langs

[70v]
#sloot

iii L xviii Sch

[71r]
#groenevelt

[71v]
#sloot

vL

[72r]

den Bleeckwaert
ende Gijsbert,
tot aen de oude
Cornse voor-sluijs,
ofte het huijs van de
Bruijn toe, lanck
ontrent drie hondert roeden
aengenomen bij
den voornoemden
Jan Huijbert Sloot,
den hoop om de
voorschreven twee
ponden veertien
schellingen, dus
hier volgens conditie
consent ende ordonnantie de voornoemde
somme van
Betaelt aen
Antonij Govertse van de
Pijl, de somme
van zeve ponden
agtien schellingen
te veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken der
agste bestedinge
daer aenvolgende
beginnende aen de
voornoemde voorsluijs, en loopt
langs de Gantel
cade tot aen den
ouden Dussensen
dijk, lanck bij na
ses hondert roeden,
aengenomen bij den
hoop, volgens conditie
concent ende ordonnantie de voorschreve
somme van
Betaelt aen
Theunis Lammertse

[72v]
#de-bruijn

[73r]
#van-der-pijl

ii L xiiii Sch

[73v]

[74r]

vii L xviii Sch

[74v]
#vos

Vos, de somme
van ses ponden
agtien schellingen
munte deser rekeninge, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
negende bestedinge
daer aenvolgende
zijnde den sloot
genaempt Jan
Pieterse sloot, beginnende
aen de voornoemde
Gantel cade, en loopt
langs den ouden
Dussensendijck,
tot aen de nieuwe
Stege agter het
huijs van Cornelis
Ariensen Schalcken,
lanck ontrent vijff
hondert vijff en
dertigh roeden
aengenomen bij
den hoop, dus alhier
volgens conditie
consent ende ordonnantie de voorschreve
somme van
Betaelt aen
Balten Theunisse van
Bommel, de somme
van zeve ponden
twaelff schellingen
munte voorschreve,
over ende ter saecke
van het maecken
van de thiende
bestedinge daer
aenvolgende zijnde
de wegslooten weersijts
de nieuwe Steegh
van den voorschreven
ouden dijck aff,
tot de Pleune ofte
Kerck stege toe,
de selve Pleune
steegh van de Nieuwe

[75r]
#schalken

[75v]
#van-bommel

vi L xviii Sch

[76r]

[76v]

Stege aff tot het
oude Stratie toe,
(t welcke daer inne
begrepen is geworden,)
lanck te zamen
ontrent drie hondert
dubbelde roeden,
aengenomen bij
den hoop, volgens
conditie mitsgaders
concent ende ordonnantie de voorschreve
somme van
Betaelt aen
Steven Janse Monseur,
de somme van
agt ponden sestien
schellingen te xl:
grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge van het
maecken van de
elffde bestedinge
daer aenvolgende,
zijnde de slooten
weersijts de nieuwe
Steegh van de
voornoemde Pleune
steegh aff, tot de
Cortveldse toe,
lanck ontrent vijff
hondert vijff en
zestigh dubbelde
roeden, aengenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens ordonnantie & quitantie
de voors: somme
van
Betaelt aen
Willem Pieterse
Dubbelt, de somme
van twee en
twintigh schellingen
munte voorschreve,
over & in voldoe-

[77r]
#monsieur

vii L xii Sch

[77v]

[78r]

viii L xvi Sch

[78v]
#dubbelt

ninge van het
maecken van de
twaelffde bestedinge daer
aenvolgende
beginnende van het
Peerboomse-gat
aff, langs het
Erff van Willem
Vinck, tot het
steene heultjen
toe in de nieuwe
Steegh, lanck
ontrent dertigh
enckelde roeden,
aengenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens de
meergemelte conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voorschreve
Betaelt aen
Ijsbrant Pieterse
Oliphant, de somme
van zeve ponden
te veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saecke van
het maecken
van de dertiende
bestedinge daer
aenvolgende beginnende aen de
voornoemde Cortveldse Steegh, en
gaende ten eijnden
uijt tot in den
Barmsloot aen den
Zeedijck wesende
dese in twee partijen
aff gedeelt, waer van
de eerste helfte ter
lengte van ontrent
twee hondert sestigh
dubbelde roeden aengenomen bij den hoop,
volgens conditie concent &

[79r]
#vinck

xxii Sch

[79v]
#oliphant

[80r]

[80v]

ordonnantie de voors:
somme van
Betaelt aen
den zelven Oliphant,
de somme van
zeve ponden thien
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende ter
saecke van het
maecken van de
veertiende bestedinge daer aenvolgende,
zijnde de wederhelfte
van de voornoemde
steegh, en gaet tot
den Dijck toe, lanck
als vooren, aengenomen bij den hoop,
dus volgens conditie
concent ende ordonnantie de voorschreve
somme van
Betaelt aen
Pjilips de Gou, de
somme van vier
ponden veertien
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende in voldoeninge van het
maecken van de
vijfftiende bestedinge daer aenvolgende, sijnde de
slooten weersijts de
Voogtwerffse Steegh
van de Zeedijck
aff tot de nieuwe steegh
toe, lanck ontrent
twee hondert twintigh
dubbelde roeden aengenomen bij den hoop,
volgens conditie concent
& ordonnantie de voors:
somme van

vii L

[81r]
#oliphant

[81v]

vii L x Sch

[82r]
#de-gouw

[82v]

iiii L xiiii Sch

Betaelt aan
Willem Prse: Dubbelt,
de somme van
vier ponden twaelff
schellnigen te xl:
grooten 't pondt,
over ende in
voldoeninge van
het maecken
van de sestiende
bestedinge
daer aenvolgende
zijnde de Cortveldse
Steegh ter wedersijde van 't oude
Stratie aff, tot
de nieuwe Stege
toe, lanck ontrent
twee hondert
ende veertigh
roeden, aengenomen bij den
hoop, dus alhier
volgens de meergemelte conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voorschreve somme
van
Betaelt aen
Huibert Janse
Sloot, de somme
van ses ponden
te veertigh grooten
't pondt, over ende
In voldoeninge
van het maecken
van de zeventiende
bestedinge daer
aenvolgende beginnende van de voornoemde Cortveldse
Stege tusschen het
gescheij van de Domainen ende de
particuliere west-

[83r]
#dubbelt

[83v]

iiii L xii Sch

[84r]
#sloot

[84v]

waers aen tot
op den hoeck van de
noort sijde van de
nieuwe Steegh
't eijnde op de punt
van 't Cortveld,
lanck ontrent
drie hondert en
vijftigh roeden
aengenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders
concent ende
ordonnantie de voors:
somme van
Betaelt aen
Willem Hend: van den
Heuvel, de somme
van thien ponden
ses schellingen te
veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
agtiende bestedinge
daer aenvolgende,
sijnde het schoonmaecken van 't
geheele Peerboomsegat, van de nieuwe
steegh aff tot de
Peerboomse sluijs
toe, lanck ontrent
hondert en vijftigh
roeden, aengenomen
bij den hoop, dus alhier
volgens conditie
concent ende ordonnantie de voors: somme
van
Betaelt aen
Huijbert Janse Sloot,
de somme van

[85r]

vi L

[85v]
#van-den-heuvel

[86r]

[86v]

x L vi Sch

[87r]
#sloot

ses ponden te
veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
van het maecken
der negentiende
bestedinge daer
aenvolgende, sijnde
den Ban-sloot
loopende door den
geheelen Peerboom
en Langewerff, van
't Peerboomse-gat
aff, langs de oude
cade heenen tot
in den Barmsloot,
lanck ontrent
drie hondert roeden,
aengenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens de
meergemelte conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voorschreve somme
van
Betaelt aen
Pieter Jeronimus
van Bazel, de somme
van agt ponden
agtien schellingen
te veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saecke van
het maecken der
twintigste bestedinge daer aenvolgende, sijnde de
weg-slooten wedersijts 't oude stratie,
beginnende aen den
ouden Dussensen
dijck, tot den
Westersen-sloot
van den Langen Camp,
lanck ontrent
drie hondert
dubbelde roeden
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[89r]

aengenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders concent
ende ordonnantie de voornoemde somme
van

Betaelt aen
Ijsbrant Pieterse,
de somme van
ses ponden agt
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende in voldoeninge van het
maecken van de
een en twintigste
bestedinge daer
aenvolgende, komt
tot de nieuwe
Cortveldse stege
toe; lanck ontrent twee
hondert dubbelde
roeden aengenomen
bij den voornoemde
Ijsbrant Pieterse
den hoop, om de
voorschreve ses
ponden agt schell:
dus alhier volgens conditie concent & ordonnantie
de voornoemde
somme van
Betaelt aen
Jan Willem
Dingemans, de somme
van vijff ponden
ses schellingen te
veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
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[90v]
#dingemans

[91r]

van het maecken
van de twee en
twintigste bestedinge daer aenvolgende, zijnde
het resterende
gedeelte weersijts
van 't oude Stratie,
van de voornoemde
Cortveldse stege
aff, tot aan de
eerste cromte
van den wech
bij de Camerse
steegh, ofte wel
bij den westersen-sloot van den
klijnen Brasser,
lanck ontrent
hondert tagtigh
dubbelde roeden,
aengenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens de
gemelte conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voorschreve somme
van
Betaelt aen
Willem Dingemans,
de somme van
vier ponden thien
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende ter
saecke van het
maecken van de
drie en twintigste
bestedinge daer
aen volgende, sijnde
de slooten weersijts
de Camerse Steegh
van de voornoemde
kromte aff tot aen den
Zeedijck toe; lanck
ontrent twee hondert
en ses dubbelde roeden,

[91v]
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[93r]

aengenomen bij den
hoop, volgens conditie
concent ende ordonnantie de voors:
Betaelt aen
Ijsbrant Pieterse,
de somme van
vijff ponden ses
scjellingen te veertigh
grooten 't pondt,
over ende ter
saecke van het
maecken van de
vier en twintigste
bestedinge daer
aenvolgende, sijnde
de slooten weersijts
de nieuwe Cortveldse
Steegh van
't oude Stratie aff,
tot aen de Brugge
gelegen over Bregte
geut, lank ontrent twee hondert en 't sestigh
dubbelde roeden
aengenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens de
voornoemde conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie de
voorschreve somme
van
Betaelt aen
Marcus Jacobse
Liervaert, de somme
van drie ponden
ses schellingen te
veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
van het maecken
der vijff en
twintigste bestedinge
daer aenvolgende,

iiii L x Sch
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zijnde de slooten
weersijts de selve
steegh, van Bregte
geut aff, tot de
Cornse gantel
cade toe; lanck
ontrent hondert en
veertigh dubbelde
roeden aengenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens conditie concent ende
ordonnantie de
voorschreve
Betaelt aen
Willem Hend:
van den Heuvel, de
somme van dertien
ponden te veertigh
grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken der
ses en twintigste
bestedinge daer
aenvolgende, zijnde
de kille ofte uijtwateringe genaempt
Hillekens-gat,
beginnende aen
't Oude Stratie en
gaende tot de
Zuijdelijkste Sluijs
op de Cornse Gantel
gelegen, hier mede
is onder begrepen
de uijtwateringe
buijten dijcx, tot
in den Gantel toe;
lanck ontrent
vier hondert en
dertigh roeden
aengenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens conditie concent ende
ordonnantie de
voorschreve somme
van
xiii L
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Betaelt aen
Jan Janse Ramen,
de somme van
zeve ponden agt
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende ter
saecke van het
maecken van de
zeven en twintigste
bestedinge daer
aenvolgende sijnde
den Middelt van
't Laer-dijckie aff,
en vervolgens
tot aen den
westersen sloot
van Bregte
veertigh mergen,
lanck ontrent
drie hondert
sestigh roeden
aengenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders
concent ende ordonnantie de voors:
somme van
Betaelt aen
Jan Huijbertse Sloot,
de somme van
vijff ponden agtien
schellingen te veertigh
grooten 't pondt,
over ende in
voldoeninge van
het maecken
van de agt en
twintigste bestedinge daer
aenvolgende, sijnde
de kille genaempt
Bregte geut,
beginnende van

[97v]
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den westersen
sloot van Bregte
veertigh mergen
aff, tot aen het
eijnde van Hillekens-gat, door
de Cortveldtse
Steegh, lanck
ontrent drie
hondert en
thien roeden,
aengenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens
conditie concent
ende ordonnantie
de voorschreve somme
van
Betaelt aen
Aert Dircxe Groeneveldt, de somme
van thien ponden
te veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
van het maecken
van de negen en
twintigste bestedinge daer aenvolgende, zijnde
de slooten weersijts de Calversteegh beginnende
aen den Ouden
Dussensen Dijck
tot bij den Oostersloot van Baijen
poel, lanck ontrent drie hondert en vijftien
dubbelde roeden,
aengenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders concent
ende ordonnantie

[99v]
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[100v]

[101r]

de voors: somme
van
Betaelt aen
Pleun Adriaense
Groeneveld, de
somme van ses
ponden twaelff
schellingen munte
deser rekeninge
over ende ter
saecke van het
maecken van de
dertigste bestedinge
daer aenvolgende,
zijnde de slooten
weersijts de selve
steegh, van de voors:
Oostersloot aff,
tot aen de nieuwe
Kortveldse Stege
toe, lanck ontrent
twee hondert
en tagtigh dubbelde
roeden, aengenomen bij den
voorneomden Pleun
Adriaense Groenevelt,
den hoop, om
de voorschreve
ses ponden twaelff
schellingen, dus
alhier volgens
conditie concent
ende ordonnantie
de voorschreve somme
van
Betaelt aen
Ijsbrant Pieterse,
de somme van
drie ponden vier
schellingen te veertigh
grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge van
het maecken
van de een en
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#ijsbrant-pieters

[103v]

dertigste bestedinge daer aenvolgende, zijnde
den Middelt,
beneden den
Omloop van de
Laer, beginnende
van Jan Pietersensloot westwaers op tot
aen de Calver
steeg, lanck
ontrent twee
hondert sestigh
roeden aengenomen bij den
hoop, dus alhier
volgens de meergemelte conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voors: somme
van
Betaelt aen
Jacob Jansen van
Dalen, de somme
van vier ponden
te veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
van het maecken
van de twee en
dertigste bestedinge
daer aenvolgende,
sijnde den sloot
langs de Gantel
cade beginnende
van de Oude Cornse voor-sluijs
westwaers op tot
aen het eijnde
van de Bregte
geut, lanck ontrent
twee hondert sestigh
roeden aengenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens conditie,
concent ende ordon-
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#van-dalen

[105r]
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nantie de voorschreve
somme van
Betaelt aen
Willem Ockerse
Schip, de somme
van ses ponden
ses schellingen te
veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saecke van
het maecken
van de drie en
dertigste bestedinge
daer aen volgende,
zijnde de kille
loopende door den
Boerenverdriet
van de verlaetse
Gantel Cade aff,
door het oude sluijsie,
ende de Cade
tot aen het heultien,
uijtwaterende op
de Cornse Gantel
en van daer langs
de Cade van den
Boerenverdriet,
westwaers op tot
in den Barmsloot
van den Nieuwen
Dijck, te zamen
lanck ontrent twee
hondert tagtigh roeden,
aengenomen bij den
hoop, volgens conditie
concent ende ordonnantie, de voorschreve
somme van
Betaelt aen
Jacob Janse van
Dalen, de somme
van ses en twintigh
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende ter saecke
van het maecken
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van de vier en dertigste bestedinge
daer aenvolgende,
beginnende van de
voorgaende bestedinge
aff, tot den ouden
dijck aan 't huijs van
Gijsbert Prs de Hoogh
langs de Gijsbert Cade,
lanck intrent hondert
roeden aengenomen
bij den hoop, dus alhier
volgens conditie concent
ende ordonnantie de voors:
Betaelt aen
Ott Willemse Walraven, de somme
van twaelff ponden
te veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken der
vijff en dertigste
zijnde de laeste
bestedinge daeraen volgende bestaende
in het uijtsnijden ende
schoonmaecken van de
uijtwateringe van de
sluijs-vliet beginnende
aen de Peerboomse
sluijs buijten dijcx,
tot aen de Maze
toe, gesneden ende
schoongemaeckt tot
op den ouden harden
grondt, ter breete van
vier en twintig voeten
drijvens water,
aengenomen bij
den hoop, dus volgens
conditie concent ende
ordonnantie de voors:
somme van
iiiia: Summa van uijtgeeff
iic: xvi L x Sch
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[vacat]
[vacat]
Anderen Uitgeeff,
van het schoonmaecken van des
Gemeenelandts
watergangen, soo
van kreecken,
killen, Berm,
Ban en Wechslooten, alle
gelegen in den
Zuijd-Hollandsen
polder besteedt
ende gemaeckt
in 't na jaer zeventhien hondert en
elff,
Blijckt van dese
bestedinge bij ordonnantie en quitantie
soo van dese als
verdere aengetoge
partijen

Betaelt aen
Aert Dircxe Groeneveld, de somme
van zeve ponden
thien schellingen te
veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saecke van het
maecken van de
Eerste bestedinge,
sijnde den Barmsloot beginnende
van den Dussensen
Zeedijck aff, tot
aen den houck
van den nieuwen
dijck, bij het staeckie
van de heer van
Wevelinckhoven,
lanck ontrent
vier hondert en
veertigh roeden
aengenomen bij den
hoop, volgens conditie ende besteck
in dato den eersten
September zeventhien hondert en
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[112v]

elff, mitsgaders
concent ende ordonnantie slaende
op dese ende de
volgende vier en
dertigh posten,
de voors: somme
van
Betaelt aen
Willem Dingemans
de somme van
vier ponden thien
schellingen te veertigh
grooten t pondt,
over ende in voldoeninge van het
maecken van de
tweede bestedinge
daer aen volgende,
komt tot de Peerboomse sluijs toe,
lanck ontrent
vier hondert
roeden aengenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens de
geseijde conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voors: somme
van
Betaelt aen
Huijgh Janse van
Heert, de somme
van vijff ponden
vijff schellingen te
veertigh grooten 't
pondt, over ende
ter saecke van het
maecken van de
derdde bestedinge
daer aenvolgende,
beginnende van de
voornomede Peerboomse sluijs tot
aen den verlengde nieuwe

[113r]
#dingemans
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Steegh toe, lanck
ontrent vijff hondert
roeden aengenomen
bij den hoop volgens
conditie concent ende
ordonnantie de voors:
somme van
Betaelt aen
Jan Huijberde Sloot
de somme van
vier ponden te
veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
van het maecken
van de vierde
bestedinge daer
aenvolgende,
van de voornoemde
nieuwe steegh
aff, tot de
suijdelijckste sluijs
op de Cornse
gantel, lanck
ontrent vijff
hondert vijftien
roeden aengenomen bij
den voornoemde
Jan Huijberde
Sloot, den hoop
om de voorschreve
vier ponden
munte als vooren,
dus alhier volgens
conditie concent
ende ordonnantie
de voorschreve somme
van
Betaelt aen
Bastiaen Zegertse
Canis, de somme
van drie ponden
ses schellingen te
veertigh grooten
't pondt, over ende
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ter saecke van het
maecken van de
vijffde bestedinge
daer aenvolgende,
van de Cornse-sluijs
aff, tot de Emmickhovense toe,
lanck ontrent twee
hondert en tagtigh
roeden aengenomen
bij den hoop volgens
conditie concent
ende ordonnantie
de voorschreve somme
van
Betaelt aen
jan Huijberde Sloot,
de somme van
drie ponden vier
schellingen munte
deser rekeninge
over ende in voldoeninge van het
maecken der ses-de
bestedinge daer
aenvolgende,
komt tot den
ouden dijck bij
de weduwe van
Dirck Groeneveldt,
lanck drie hondert
roeden aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie concent &
ordonnantie de voors:
somme van
Betaelt aen
denzelven Jan
Huijberde Sloot, de
somme van twee
ponden vier schellingen
te veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saecke van
het maecken
der zevende

[117v]
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[119r]

bestedinge daer
aenvolgende, beginnende aen de
voorgaende is den
Barmsloot loopende
langs den Bleeckwaert
ende Gijsbert, tot
aen de Oude Cornse
voorsluijs ofte het
huijs van Maerten
Wouterse toe;
lanck ontrent drie
hondert roeden
aengenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens de
meergemelte
conditie mitsgaders
concent ende
ordonnantie de
voorschreve somme
van
Betaelt aen
Jan Cornelisse van
Leeuwen, de somme
van ses ponden
thien schellingen
te veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
van het maecken
van de agste
bestedinge daer
aenvolgende,
beginnende aen de
voornoemde voorsluijs, ende loopt
langs de Gantel cade,
tot aen den ouden
Dussensen-dijck, lanck
bij na ses ses hondert
roeden, aengenomen bij den hoop,
volgens conditie
concent ende
ordonnantie de
voors: somme van

[119v]
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Betaelt aen
Pieter van Delden,
de somme van
vijff ponden thien
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende in voldoeninge van het
maecken van de
negende bestedinge
daer aenvolgende
sijnde den sloot
genaempt Jan
Pietersen sloot,
beginnende aen de
voornoemde Gantel
Cade, en loopt
langs den Ouden
Dussensen Dijck,
tot aen de nieuwe
Steegh agter het
huijs van Cornelis
@ Schalcken, lanck
ontrent vijff hondert
vijff en dertigh
roeden, aengenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens conditie
concent ende ordonnantie de voors:
somme van
Betaelt aen
Steven Janse Monseur,
de somme van
agt ponden vijff
schellingen te veertigh
grooten 't pondt,
over ende ter
saecke van het
maecken van de
thiende bestedinge
daer aenvolgende
zijnde weg-slooten
weersijts de nieuwe
Steegh van den
voorschreven Ouden
dijck aff, tot de
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Pleune ofte Kerckstege toe, de selve
Pleune steegh van de
nieuwe aff tot het
Oude Stratie toe
('t welck daer inne
begrepen is gewerden,)
te zamen lanck
ontrent drie hondert
dubbelde roeden,
aengenomen bij
den hoop, dus alhier
volgens conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voorchreve somme
van
Betaelt aen
Willem Ockers Scheps,
de somme van
zeve ponden vijff
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende ter
saecke van het maecken
van de eerste bestedinge daer aenvolgende, zijnde de
slooten weersijts
de nieuwe steegh
van de voornoemde
Pleune steegh aff,
tot de Cortveldse
stege toe, lanck
ontrent vijff hondert
vijff en zestigh
dubbelde roeden,
aengenomen bij
den hoop, dus volgens
conditie concent ende
ordonnantie de voors:
somme van
Betaelt aen
Willem Prse Dubbelt,
de somme van
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[125v]
#dubbelt
#vinck

veertien schellingen
munte voornoemt,
over ende ter saecke
van het maecken
der twaelffde bestedinge daeraenvolgende
beginnende van 't
Peerboomse gat aff,
langs het Erff van
Willem Cornelisse Vink,
tot het steene heultjen
toe, in de nieuwe
steegh, lanck ontrent
dertigh enkelde roeden,
aengenomen bij den
hoop, dus volgens
conditie concent &
ordonnantie de voors:
Betaelt aen
Antonij Janse Verhoeve,
de somme van
ses ponden te
veertigh grooten
't pondt, over
ende ter saecke
van het maecken
van de dertiende
bestedinge daer
aenvolgende, beginnende aen de
voornoemde Cortveldse Steegh
en gaende ten eijnde
uijt tot in den
Barmsloot aen den
Zeedijck, wesende
dese in twee partijen
aff gedeelt waer van
de Eerste helfte
ter lengte van
ontrent twee
hondert sestigh
dubbelde roeden
aengenomen bij den
hoop, dus alhier
volgens conditie
concent ende
ordonnantie de voors:
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somme van
Betaelt aen
Jan Lensveldt,
de somme van
ses ponden te
veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
van het maecken
van de veertiende
bestedinge daer
aenvolgende, sijnde
de wederhelfte van de
voornoemde
steegh, en komt
tot den dijck toe,
lanck als vooren
aengenomen bij
den hoop, volgens
conditie concent
ende ordonnantien
de voors: somme
van
Betaelt aen
Willem Dingemans
De somme van
drie ponden ses
schellingen munte
deser rekeninge, over
ende ter saecke van
het maecken van de
vijftiende bestedinge
daer aenvolgende,
zijnde de slooten
wwrsijts de Voodtwerfse Steegh van den
Zeedijck aff tot de
nieuwe Steegh toe;
lanck ontrent twee
hondert twintig dubbelde
roeden aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie concent ende
ordonnantie de voors:
somme van
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Betaelt aen
Philips de Gouw,
de somme van
vier ponden te
veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
van het maecken
van de sestiende
bestedinge daer
aenvolgende, sijnde
de Cortveldse Steegh
ter weder seijde
van 't Oude Stratie
aff tot de nieuwe
stege toe, lanck
ontrent twee hondert
veertigh roeden,
aengenomen bij
den hoop, volgens
conditie concent &
ordonnantie de voorz:
Betaelt aen
Huijbert Janse
Sloot, de somme
van vier ponden
vijftien schellingen
te veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saecke van
het maecken der
zeventiende bestedinge daer aenvolgende, beginnende
van de Cortveldse
steegh tusschen het
gescheij van de domijnen
ende de particulieren
westwaers tot op
den hoeck aen de
noortseijde van de
nieuwe steegh t'
eijnde op de punt
van 't Cortveld,
lanck ontrent drie
hondert vijftigh roeden
aengenomen bij
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den hoop, volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders
consent & ordonnantie
de voors: somme
van
Betaelt aen
Steve Janse Monseur,
de somme van
zeve ponden vijff
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende ter saecke
van het maecken
der agtiende
bestedinge daeraenvolgende, sijnde
het schoonmaecken
van 't geheele Peerboomse-gat, van de
Nieuwe Steegh aff,
tot de Peerboomse
Sluis toe lanck ontrent
hondert en vijftigh
roeden aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie concent
ende ordonnantie
de voorschreve somme
van
Betaelt aen
Huijbert Janse Sloot,
de somme van
vier ponden te
veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saecke van
het maecken
der negentiende
bestedinge daer
aenvolgende, sijnde
den Ban-sloot
loopende door den
geheele Peerboom
en Langewerff van
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't Peerboomse-gat
aff, langs de oude
cade heenen tot
in den Barmsloot,
lanck ontrent
drie hondert roeden
aengenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voors: somme
van

[134v]
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Betaelt aen
Ssimon Cornelisse Botermaet,
de somme van
zeve ponden thien
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende ter saecke
van het maecken
der twintigste
bestedinge daer
aenvolgende, sijnde
de wech-slooten
weersijts 't oude
Stratie, beginnende
aen den ouden
Dussensen-dijck,
tot den Westersloot
van den Langen Camp,
lanck ontrent drie
hondert dubbelde
roeden aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie concent
ende ordonnantie
de voorschreve somme
van
vii L x Sch
Betaelt aen
Bastiaen Zegertse
Canis, de somme
van vijff ponden
te veertigh grooten

[135r]

[135v]

[136r]
#canis

't pondt, over ende
in voldoeninge
van het maecken
der een en twintigste
bestedinge daer
aenvolgende, komt
tot de nieuwe Cortveldse Stege toe,
lanck ontrent twee
hondert dubbelde
roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie concent ende
ordonnantie de
voorschreve somme
van
Betaelt aen
Bastiaen Hendr:
Metselaer, de somme
van vijff ponden
munte voorschreve,
over ende ter
saecke van het
maecken der
twee en twintigste
bestedinge daer
aenvolgende, sijnde
het resterende
gedeelte weersijts
van 't oude Stratje,
tot aen de eerste
kromte van den wegh
bij de Camerse Steegh
ofte wel bij den
westersen sloot
van den klijnen
Brasser, lanck
ontrent hondert
tagtigh dubbelde
roeden aengenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voorschreve
somme van

[136v]

vL

[137r]
#metselaer

[137v]

[138r]
#dingemans

vL

Betaelt aen
Jan Willemse
Dingemans, de somme
van drie ponden
vijftien schellingen
munte deser rekeninge, over ende
ter saecke van
het maecken der
drie en twintigste
bestedinge daer
aenvolgende, sijnde
de slooten weersijts
de Camerse-steegh,
van de voornoemde
cromte aff, tot
den Zeedijck toe,
lanck ontrent twee
hondert en ses dubbelde
roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie concent
ende ordonnantie
de voorschreve somme
van
Betaelt aen
Pieter Janse Baas,
de somme van
drie ponden ses
schellingen munte
deser rekennge
over ende ter
saecke van het
maecken van de
vier en twintigste
bestedinge daer
aenvolgende, zijnde
de slooten weersijts de nieuwe
Cortveldse steegh
van 't Oude Stratje
aff, tot aen de
Bregge gelegen
over Bregte Geut,
lanck ontrent
twee hondert en
sestien dubbelde
roeden, aenge-

[138v]

[139r]

iii L xv Sch

[139v]
#baes

[140r]

nomen bij den hoop,
dus alhier volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders
consent ende ordonnantie de voorschreve
somme van
Betaelt aen
Jan Wijnantse, de
somme van twee
ponden thien
schellingen te veertigh
grooten 't pondt,
over ende ter
saecke van het
maecken van de
vijff en twintigste
bestedinge daer
aenvolgende, sijnde
de slooten weersijts
de selve Steegh,
van de Bregte geut
aff tot de Cornse
Gantel cade toe;
lanck ontrent
hondert veertigh
dubbelde roeden aengenomen bij den
hoop, volgens conditie
concent ende ordonnantie de voors:
Betaelt aen
Bastiaen Zegertse
Canis, de somme
van zeve ponden
thien schellingen
te veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
van het maecken
van de ses- en
twintigste bestedinge daer aenvolgende, zijnde
de kille ofte uijt-

[140v]
#wijnants

iii L vi Sch

[141r]

[141v]

ii L x Sch

[142r]
#canis

wateringe genaempt
Hillekens-gat,
beginnende aen
het oude Stratie
en gaende tot de
Suijdelijckste sluijs
op de Cornse Gantel
gelegen, hier mede
is onder begrepen
de uijtwateringe
buijten dijcx, tot
in de Gantel toe,
lanck ontrent
vier hondert dertigh
roeden, aengenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens de
gemelte conditie
concent & ordonnantie
de voors: somme van
Betaelt aen
Bastiaen Hend: Camp,
de somme van
vier ponden thien
schellingen te veertigh
grooten 't pondt,
over ende in
voldoeninge van
het maecken
van de zeven en
twintigste bestedinge daer
aenvolgende, zijnde
den Middelt
van 't Laardijckie
aff, en vervolgens
tot aen den westersen-sloot van
Bregte veertigh
mergen, lank
ontrent drie
hondert sestigh
roeden aengenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens de
gemelte conditie
concent ende
ordonnantie de voors:

[142v]

[143r]

vii L x Sch

[143v]
#camp

[144r]

[144v]

somme van
Betaelt aen
Huijbert Janse
Sloot, de somme
van twee ponden
veertien schellingen
te veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken der
agt en twintigste
bestedinge daer
aenvolgende, sijnde d
e kille genaempt
Bregte geut,
beginnende van den
westersloot
van Bregte
veertigh mergen aff,
tot aen het
eijnde van Hillekens-gat door
de Cortveldse steegh,
lanck ontrent
drie hondert
vijftien dubbelde
roeden aengenomen bij den
hoop, dus alhier
volgens de meergemelte conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voorschreve somme
van
Betaelt aen
Hendr: Wijsenbergh,
de somme van
vier ponden
vijftien schellingen
te veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken der
negen en twintigste bestedinge

iiii L x Sch

#sloot

[145r]

[145v]

[146r]
#weissenbergh

ii L xiiii Sch

[146v]

daer aenvolgende,
zijnde de slooten
weersijts de Calversteegh, beginnende
aen den Ouden
Dussensen dijck,
tot bij den
oostersloot van
Baijen poel, lanck
ontrent drie
hondert vijftien
dubbelde roeden
aengenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens
de meergemelte conditie
mitsgaders concent ende ordonnantie de
voorschreve somme
van
Betaelt aen
Pleun Andriesse
Groeneveld, de somme
van vijff ponden
munte deser
rekeninge, over
ende ter saecke
van het maecken
van de dertigste
bestedinge daer
aenvolgende zijnde
de slooten weersijts
de selve steegh
van den voorschreven
oostersloot aff,
tot aen de nieuwe
Cortveldse stege
toe, lanck ontrent
twee hondert en
tagtigh dubbelde
roeden aengenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens
conditie concent
ende ordonnantie
de voors: somme

[147r]

iiii L xv Sch

[147v]
#groenevelt

[148r]

[148v]

van
Betaelt aen
Arien Prse: Straff,
de somme van
twee ponden vier
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende ter
saecke van het
maecken van de
een en dertigste
bestedinge daer
aenvolgende sijnde
den Middelt beneden
den Omloop van de
Laer, beginnende van
Jan Pietersen sloot
westwaers op tot
aen de Calversteegh,
lanck ontrent
twee hondert en
sestigh roeden,
aengenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens
de meergemelte
conditie concent
ende ordonnantie
de voors: somme
van
Betaelt aen
Jan Wijnande, de
somme van twee
ponden veertien
schellingen te veertigh
grooten 't pondt,
over ende ter
saecke van het
maecken van de
twee en dertigste
bestedinge daer
aenvolgende sijnde
de slooten langs
de Gantel Cade,
beginnende van de
Oude Cornse

vL

[149r]
#straff

[149v]

ii L iiii Sch

[150r]
#wijnants

[150v]

voorsluijs, westwaers op tot aen
het eijnde
van de Bregte geut,
lanck ontrent twee
hondert sestigh roeden
aengenomen bij den
hoop, dus volgens
conditie concent &
ordonnantie de voors:
Betaelt aen
Willem Ockerse Scheps,
de somme van
vier ponden munte
deser rekeninge,
over ende ter saecke
van het maecken
der drie en dertigste
bestedinge daer
aenvolgende, zijnde
de kille loopende
door den Boerenverdriet van de
verlaetse Gantel
Cade aff, door het
Oude Sluijsie ende de
Cade tot aen het
Heultien uijtwaterende
op de Cornse Gantel,
en van daer langs
de Cade van den
Boerenverdriet,
westwaers op tot
in den barmsloot
van den Nieuwen
Dijck te zamen
lanck ontrent twee
hondert en tagtich
roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie concent ende
ordonnantie de
voors: somme van
Betaelt aen Antonij
Aertse Verhoeve,

[151r]

ii L xiiii Sch

[151v]
#scheps

[152r]

[152v]
#verhoeven

iiii L

de somme van
twee en twintigh
schellingen munte
deser rekeninge
over ende ter saecke
van het maecken
der vier en dertigste
bestedinge daer
aenvolgende, sijnde
den sloot loopende
aen de noortseijde
langs de Gijsbert cade
beginnende van den
Dijck tot de kil
van den Boerenverdriet,
lanck ontrent hondert
roeden aengenomen
bij den hoop, volgens
conditie concent &
ordonnantie de voors:
somme van
Betaelt aen
Ott Willemse
Walraven, de somme
van twaelff ponden
te veertigh grooten
pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken
van de vijff en
dertigste sijnde
de laeste bestedinge
daer aenvolgende,
bestaende in het
uijtsneijden ende
schoonmaecken van
de uijtwateringe
van de sluijsvliet,
beginnende aen de
Peerboomse-sluijs
buijten dijcx, tot
in de Maze toe, tot
op den ouden
harden grondt ter
breete van vier
en twintigh voeten
drijvens water,
aengenomen en

[153r]

[153v]

xxii Sch

[154r]
#walraven

[154v]

schoongemaeckt
als vooren, bij den
voornoemden Oth
Willemse Walraven,
den hoop om de
voornoemde twaelff
ponden, dus alhier
volgens conditie
der generale
bestedinge in
dato den eersten
September zeventien
hondert en elff,
mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voors:

[155r]

[155v]

xii L

ve: summa van den uitgeeff
ic: lxvi L xix Sch

Blijckt van dese
betalinge bij ordonnantie en quitatntie
behalven daer anders
voor hooft getijckent
staet

[vacat]
[vacat]
Anderen Uijtgeeff
van verschijde saecken
volgens declaratie
ordonnantien ende
quitantien

[156r]
[156v]
[157r]

Betaelt ten
comptoire van den
heer Borgemeester
Mr: Hugo Eelbo,
Raad ende Rentmeester generael
van Zuijd-Hollandt,
de somme van
twintigh ponden
te veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
van it vijftiende
provisioneel jaer
pagts, van de
dijck-putten ofte
gorssen leggende
tusschen den tee
van den Dijck

[157v]
#eelbo

[158r]

van den meergenoemden polder,
tot aen de agter
cade rondomme
den zelven polder,
de achter cade
daer inne begrepen
verschenen kersmisse
zeventien hondert
en elff, dus alhier
volgens quitantie
de voors: somme
van
Betaelt aen
de weduwe Hendrick
Lense, de somme
van twaelff ponden
twaelff schellingen
munte deser rekeninge, over ende
ter saeke van
een jaer weddens
ofte salaris voor
het opsigt ende
waernemen van de
Peerboomse Sluijs,
verschenen April
zeventien hondert
en twaelff, dus
alhier volgens
quitantie de voors:
somme van
Betaelt aen
Marcus Cuijndertse
Schouten, de somme
van twintig ponden
munte voorschreve
over & in voldoeninge
van een Jaer tractement,
van 't opsigt ende
het waernemen
van de vierbanse sluijs,
verschenen April
zeventien hondert
twaelff, dus bij
quitantie de voors:

[158v]
#lense

xx L

[159r]

xii L xii Sch

[159v]
#schouten

[160r]

xx L

Betaelt aen Ott
Willemse Walraven,
de somme van
twintigh ponden
te veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het waernemen
soo van de Emmickhovense sluijs
als die bij de
Cornse Gantel is
leggende dus alhier
over hett Jaer
tractement verschenen zeventien
hondert en twaelff,
dus bij quitantie de
voorschreve somme
van
Betaelt aen
den zelven Ott
Willemse Walraven
over ende in voldoeninge van sijne
declaratie van
verdient salaris
ende gedaen verschodt,
ten dienste van den
gemelten polder,
zedert den
eertsen meij
zeventien hondert
elff tot den
tweeden April
zeventien hondert
twaelff, dus alhier
bij declaratie ordonnantie van de
Heeren Gecommitteerdens van
den voors: polder ende
quitantie de somme van
Betaelt aen den

[160v]
#walraven

[161r]

xx L

[161v]
#walraven

[162r]

xliiii L xiiii Sch

zelven Ott Willemse
Walraven, over ende
in voldoeninge van
zijne declaratie
van het hacken
ende weder inplanten
van het houdt
staende op de ackers
ende cade voor den
dijck van den
voorschreven polder,
alles gedaen ende
verrigt in 't voor jaer
zeventien hondert
twaelff, dus alhier
bij ordonnantie
ende quitantie de
somme van
Betaelt aen den
voornoemden Ott
Willemse Walraven,
over ende ter saecke
van 't gunt ten
zijnen huijse tijde
deser rekeninge is
verteert bij den
bode, knegts, voerluijden mitsgaders
eenige andere
persoonen daer
't collegie mede
te doen heeft gehadt,
volgens gehoude
notitie der halven
alhier de somme
van
Betaelt aen
Huijgh Ariense van
Wingerden, over
ende in voldoeninge
van sijne declaratie
van wagevragten
ten dienste van den
voorn: polder tijde
deser rekeninge gedaen,
dus alhier bij declaratie

[162v]
#walraven

[163r]

l L ii Sch

[163v]
#walraven

[164r]
#van-wingerden

cxviii L vi Sch

[164v]

ordonnantie & quitantie
de somme van
Betaelt aan den
Lantmeter Mattheus
van Nispen, over
ende ter saecke
van sijne declaratie van vacatie
ende verschodt,
tijde deser rekeninge
ten behouven van
den gemelten polder
gehadt ende gedaen,
dus alhier bij de
declaratie mitsgaders ordonnantie
ende quitantie de
somme van
Betaelt aen den
Fabrijck Jan Pluijm,
over ende in voldoeninge van sijne
declaratie van
vacatie ende verschodt,
ten dienste van
den voorschreven
polder tijde deser
rekeninge gedaen
ende verdient, dus
alhier bij declaratie
ordonnantie ende
quitantie de somme van
Betaelt aen
Adriaen de Bruijn
Franse Cramer, de
somme van ses en
sestigh ponden te
veertigh grooten
't pondt, over ende
ter saecke van
dat den zelven
gemaeckt ende
gelevert heeft
een dubbelt

lix L x Sch

[165r]
#van-nispen

xliiii L xv Sch

[165v]
#pluijm

[166r]

xliii L xiii Sch

[166v]
#de-bruijn

polders kussen,
dus alhier bij sijne
declaratie & quitantie
de voors: somme van
Den Rendant brengt
alhier over ende ter
saecke van de teerkosten, bij den
wel Ed: Heer
Commissaris van
de Camere van de
Ed: Mogende Heeren
raden ende meesters
van de Rekeninge
der Domijnen der
Ed: groot mogende
Heeren Staten van
Hollandt ende
West vrieslandt,
de Ed: Heeren
Gecommitteerdens
ende eenige particuliere Ingelanden
gedaen ende gevallen
soo op de visitatie
als het doen van
de reekeninge, dus
alhier als in voorgaende rekeninge
de somme van
Nogh wert alhier gebragt
de somme van
drie ponden drie
schellingen munte voors:
over & ter saecke van de
Bellechiere, voor het
doen deser rekeninge
dus de voors:
Den rendant heeft
op ordre ende met
kennisse van de Ed:
Heeren Gecommitteerdens
betaelt verschijde noodige

[167r]

lxvi L

[167v]

[168r]

cL

[168v]

iii L iii Sch

[169r]

klijnigheden bedragende
de somme van

xi L xvi Sch

via: Summa van den uijtgeeff
vic: xviii L i Sch
[169v]

[vacat]
Anderen uitgeeff,
van tractementen
Dese en volgende
ende verschodt, van
aengehaalde partije
werden hier wel gebragt de Ed: Heeren
Gecommitteerdens
en sijn gereguleert en
gestelt ingevolge van de den Penningmeester
provisionele
ende Bode,
reglementen, en verders
bij declaratie
en quitantie, behalve
daer anders voort hooft
getijkent staet.

[170r]

Betaelt aen de
Heer Borgemeester
Mr: Hugo Eelbo, als
Raad ende Rentmeester
generael der domainen
van Zuijdt-Holland,
de somme van
hondert en twintigh
ponden te veertigh
grooten 't pondt,
over een jaer
tractement als
Eerste Gecommitteerde van
den gemelten polder,
dus alhier de voorz:
somme van
De rijs-kosten
ende het verschodt
van den welgemelten Heer tijde
deser rekeninge
gedaen bedragen
de somme van
De Heer Borgemeester
Mr: Herman van den
Honert mede Gecommitteerde

[170v]
#eelbo

[171r]
#eelbo

cxx L

[171v]
#van-den-honaert

– niet -

van de Ed: Mogende
Heere van de rekeninge over een
jaer tractement
tijde deser rekeninge
gelijcke hondert en
twintigh ponden
dus de voors:
De Reijs-kosten
ende het verschodt
van den gemelten
heer tijde deser
rekeninge gedaen
bedragen
De Heer Mr
Sebastiaen Leerse,
mede over een Jaer
Tractement als
gecommitteerde
de somme van
tagtigh ponden munte
voorn: dus alhier
de voors: somme
van
De reijskosten ende
het verschodt bij
sijn Ed: tijde deser
rekeninge gedaen
bedragen de somme
van
De Heer Dirck
Spruijt, mede over
een jaer tractement
als Gecommitteerde
tijde deser rekeninge
gelijcke somme van
De reijs-kosten
ende het verschodt
bij den voornoemden

[172r]

cxx L

[172v]
#van-den-honaert
#leerse

– niet –

[173r]

lxxx L

[173v]
#leerse
#spruijt

lxx L vii Sch

[174r]
#spruijt

lxxx L

heere tijde deser
rekeninge gedaen
bedragen de somme
van
De Heer Hendrick
Balthaser van
Wevelinckhoven,
mede over een
Jaer tractement
als Gecommitteerde
tijde deser rekeninge
gelijcke somme
van
De reijs-kosten
ende het verschodt
bij den voornoemden
heere tijde deser
rekeninge gedaen,
bedragen de somme
van
De heer Michiel
Pompe van Meerdervoort,
Heer van Meerdervoort,
mede over een
Jaer tractement
als Gecommitteerde
tijde deser rekeninge
gelijcke somme
van
De reijs-kosten
ende het verschodt
bij den voornoemden
Heere tijde deser
rekeninge gedaen
bedragen de somme
van
De Heer Jacob van
Weezel, mede over
een jaer tractement

[174v]
#van-wevelinkhoven

– niet -

[175r]
#van-wevelinkhoven

lxxx L

[175v]
#van-meerdervoort

xii L x Sch

[176r]
#van-meerdervoort

lxxx L

[176v]
#van-wezel

– niet –

als Gecommitteerde tijde deser
rekeninge gelijcke
somme van
De Reijs-kosten
ende het verschodt
bij den voornoemden
Heere tijde
deser rekeninge
Gedaen bedragen
de somme van
Cornelis Spruijt
compt als Penningmeester van
den Zuijd-hollandsen
polder voor sijnen
ontfanck ende uijtgeeff deser rekeninge, (in gevolge
van het provisioneel
reglement,) den
twintigsten penningh
van den ontfanck, tot de
somme van ses
duijsent ponden,
ende 't gene den
ontfanck boven
de ses duijsent
ponden compt te
bedragen den
veertigsten penningh
ende de wijle den
ontfanck d' Anno xvii:
elff, fol:27 maer
compt te bedragen
de somme van
vijff duijsent een
hondert zeven en
zestigh ponden agtien
schellingen, soo wert
alhier gebragt den
twintigsten penningh
van de voornoemde
somme bedragende

lxxx L

[177r]
#van-wezel

– niet –

[177v]
#spruijt

[178r]

[178v]

[179r]

twee hondert agt
en vijftigh ponden
zeve schell: nege denier
dus de voorz:
De reijs-kosten
ende 't verschodt
bij den Rendant
met kennisse ende
door ordre van de
meergemelte Heeren
Gecommitteerdens,
tijde deser rekeninge gedaen ende
betaelt bedragen
volgens declaratie
de somme van
vier en veertigh
ponden vier schell:
munte deser rekeninge, dus alhier
de voors: somme
van
Betaelt aen
Ott Willemse
Walraven de
somme van vijftigh
ponden te veertigh
grooten 't pondt,
over een Jaer
tractement als
Bode van den
voornoemden
polder, verschenen
April zeventien
hondert twaelff,
dus bij quitantie de
voors: somme van

iic:lviii L vii Sch ix D

[179v]
#spruijt

[180r]

xliiii L iiii Sch

[180v]
#walraven

[181r]

lL

viia: Summa van den uijtgeeff
xc: lxxv L viii Sch ix D
[vacat]
[vacat]
[vacat]

[181v]
[182r]
[182v]

transeat als in
voorgaende
rekeningh

[183r]

Anderen uijtgeeff,
van het minuteren
grosseren en doubleren
deser rekeninge met
het appostilleren,
ende 't vergelijcken
van dien mitsgaders de
noodige zegels tot
de selve,
Compt voor het
minuteren, grosseren ende doubleren
deser rekeninge
groot vijff hondert
vier en zestigh
bladeren tot drie
schellingen het bladt
bedragende het
selve een somme
van vier en tagtigh
ponden twaelff
schellingen te xl:
grooten 't pondt, dus
alhier de voorschreve
somme van
Nogh voor het
doubleren van een
rekeninge als dese
omme den rendant
groot een hondert
agt en tagtigh
bladeren mede tot
drie schellingen het
bladt, de somme
van agt en twintigh
ponden vier schell:
munte voorn: dus
de voors:
Compt voor het
appostilleren deser
rekeninge de somme
van twaelff ponden
twaelff schellingen
munte voorz: dus

[183v]

[184r]

lxxxiiii L xii Sch

[184v]

xxviii L iiii Sch

[185r]

de selve
Den Penningmeester
voor het vergelijcken
van de appostillen
op de doublen de
somme van nege
ponden nege schell:
munte als vooren,
dus de voors:
Den rendant brengt
alhier de somme
van veertien
ponden twaelff
schellingen te
veertigh grooten
't pondt, bij hem
betaelt voor
drie distincte
cleijn zegels,
als een van
dertien ponden
vier schellingen
ses deniers geappliceert tot
een omslagh van
de rekeninge
van den Rendant,
en twee ider
van dertien
schellingen nege
deniers, d' eene
tot de rekeninge
voor d' Ed:
Mogende Heeren
van de Rekeningen
ende de andere
tot de rekeninge voor het
gemeenelandt,
(met de thiende
verhooginge,)
bedragende te
samen de voorschreve somme
van veertien
ponden twaelff

xii L xii Sch

[185v]

ix L ix Sch

[186r]

[186v]

[187r]

schellingen, dus alhier
de voornoemde

[187v]

xiiii L xii Sch

Compt voor het
inbinden deser
rekeninge met twee
dubbelen van dien
ider tot dertigh
schellingen munte
voorn: de somme
van vier ponden
thien schellingen
dus de voors:

[188r]

iiii L x Sch

viiia Summa van den uijtgeeff
ic: lxiii L xix Sch
Summa totalis van den uijtgeeff
deser rekeninge bedraegt
vm: iiiic: lx L vi Sch vi D
En den ontfangh hier vooren fol: 27
bedraegt
vm: ic: lxvii L xviii Sch
Vereffent comt meerder uijtgegeven als
ontfangen, en dien volgende den Rendant alhier te
boven, het welcke 't Gemeenelandt aen hem schuldig
blijft bedragende
iic: xcii L viii Sch vi D
Aldus gehoort gereeckent en gesloten ten dage
jare ende plaetse als in't hooft deses staet
geëxpresseert, ten oirconde deses getijckent
ende was getijckent. W. van Lantschodt,
Hugo Eelbo, Sebast: Leerse, D.Spruijt, B. van
Wevelinkhoven. Michiel Pompe van Meerdervoort, Jacob van Wezel,
Gecollationeert tegens sijne
principale, sijnde geschiedt en
geappostilleert en geteijkent als
boven: ende daar mede accorderende
bevonde, bij mij als Penningmeester
van de voorn: polder: op den 28:

[188v]

October 1712.
Cornelis Spruijt

