[KAFT]
[Plakbriefje:]
Algemeen Rijksarchief
Grafelijkheidsrekenkamer
van HOLLAND
REKENINGEN
5182
1712
CORNELIS SPRUIJTS
Vijftiende Rekening als
Penningmeester van den
ZUIJD-HOLLANDSEN-POLDER
Omme t' Hof.

Overgelevert bij Cornelis Spruijt
penningmeester van den Zuijt-Hollandse polder aan de Heer
Commissaris van de Rekeningen
der Domainen van de Heeren
Staten van Holland en West
Vriesland, ten bijwesen
van de gecommitteerdens
van den gemelten polder
aangesteld, mitsgaders
de presente ingelanden
desen ondertijckend hebbende
in St: Joris Doelen op
den 28 April 1713
xv Reekening
Vervolgt wel den tijd van de
laast gedane Rekening
als dese dato A 1711

Rekeninge
ende bewijs die doende
is Cornelis Spruijt
als penningmeester
van den gehelen Zuijthollandsen polder (bedijkt in den Jare
sestien hondert
negen en seventig) van soodanigen ontfangh
ende uitgeef als den
selven heeft gehadt

[1r]

[1v]

ende gedaan over den
Jare seventien hondert
en twaalf gesteldt
in ponden van veertig
grooten schellingen
en deniers naar
advenant
Ontfank
Ende eerstelijck
over den hoogen
ende lagen omslag
die alhier (volgens
de hercalculatie
door den lantmeter
Mattheus van Nispen
in den Jare sestien
hondert twee en
tagtig gedaan)
begroot werden op
twaalf hondert vijff
en dertig mergen
vijff hondert negen en vijftigh
roeden lands, in de
voors: dijckagie binnen bedijkt, volgens de
laast gedane metinge het verbaal
en de kaarten daar
van zijnde
zegge:
1235 : 559 : 00

[2r]

[2v]

Waar van in den
Jare sestien hondert
twee en tagtig uijtgeput sijn, tot het
maken van den doorgebroken Zeedijck
als in de Rek: fol
1235 : 559 : 00
xlii et ultra staat
geexpresseert
Soodat nu alleenlijk
moet werden verantwoord ingevolge
van de acten van

2: 463: 00

[3r]

omslag de resterende
contribuwerende
mergentalen bedragende
de selve als nog:

Blijkt hier van bij
acte van omslag
in dato den
29 april 1712
bij den heer
Commissaris en
Gecommitteerdens
nevens de particuliere ingelanden
gearresteert.

Op den negen en
twintigsten April
seventien hondert
twaalf, hebben de
Heeren Gecommitteerdens van den
Zuijdhollandsen
polder naar het
sluijten van des
Gemeenelands rekeninge van den
Jare seventien
hondert elff
nevens de presente
Ingelanden ommegeslagen een somma van
twintig schellinge
munte deser Rek:
per mergen, over
den jare seventien
hondert en twaalf
tot lasten van de
Heere Ijgenaren
soo tot voldoeninge
van 't gene het
Gemeeneland aan
den Rendant bij de
laaste gedane rekeninge
is schuldig gebleven,
de reparatien aan
den Zeedijk als de
ordinaire binnelantse
nootsakelijkheden
welken omslagh
den voornoemden
penningmeester
alhier is verantwoordende
over de voorbeschreve
twaalf hondert
drie en dertigh
mergen ses en negentig roeden lants
de somme van
twaalf hondert

1233: 96: 00

[3v]

[4r]

[4v]

[5r]

drie en dertig ponden
drie schellingen
drie denier munte
voorn: dus de voorchreve
xiic: xxxiii L iii Sch iii D
Prima Summa van
Ontfangh
xiic: xxxiii L iii Sch iii D
[vacat]
Anderen Ontfank,
over den lagen Omslag van den Jare
seventien hondert twaalf
bij acte van
omslag

Ingevolge van de voors:
acte van Omslag
in dato den negen
en twintigsten
April seventien
hondert twaalf
tot lasten van de
respective bruijckers
ommegeslagen twee
ponden per mergen tot betaling van de
binnelandse noodsakelijkheden, bedragende over den
geheelen Zuijdthollandsen polder
groot twaelff hondert
drie en dertig mergen
ses en negentig roeden lands, de
somma van twee
duijsent vier hondert ses en sestig
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
ii Summa van den Ontfank

[5v]
[6r]

[6v]

[7r]

iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D
[vacat]
Anderen Ontfang
van de verpagtinge
gedaan bij d' Ed:
Heeren gecommitteerdens van den ZuijdHollandsen polder, op den dertigsten september
seventien hondert
elff, van het
gras, liesen ende
biesen mitsgaders het
riet staende
ende wassende in de
dijkputten ofte gorssen
tusschen den
tee van den dijck
ende de agter
kade buijten
ende ronttomme
den Zeedijck
van den voors:
polder, beginnende aan
den nieuwen Althenaassen polder
tot aan den Dussense
dijk toe
Volgens conditie
van verhuringe
in dato den
30 Sept 1711
ie: vie: jaer

De eerste partije
beginnende aan
den dijk van
den nieuwen
Althenasen polder,
tot aen de Eerste
sluijs toe, lang drie
hondert negentigh
roeden gepagt
voor ses jaren
bij Markus Cuijndertse
Schouten s' jaars
om seven ponden
thien schellingen

[7v]
[8r]

[8v]

[9r]

[9v]
#schouten

te veertig grooten
't pondt, blijkende
bij de conditien
der gedane verpagtinge
in dato den dertigste
september seventien
hondert en elf,
dus alhier over het
eerste sesde jaer
pagts verschenen
kersmis seventien
hondert twaalf
de voors:
De tweede partije
van de voornoemde
sluijs tot de sluijs
van de Cornse Gantel
toe, lank ontrendt
drie hondert vijftig
roeden gepagt voor
ses jaren bij Maerten Wouterse s' jaers
om ses ponden
thien schellingen
munte als vore
dus alhier over het
eerste sesde jaar
pagts verschenen
kersmis seventien
hondert twaalf
de voors: somme
van
De derde partije
van de voornoemde
sluijs tot den houck
van den dijck bij
het landt van
Huijbert Sijlmans
lang twee
hondert agt en
veertig roeden
gepagt voor ses
jaren bij Theunis
Ariense van der Pluijm
s' jaars om seven
ponden thien

[10r]

vii L x Sch

[10v]
#maerten-wouters

vi L x Sch

[11r]
#zijlmans

[11v]
#van-der-pluijm

schellingen munte
voors: dus alhier over 't eerste
sesde jaar pagts
verschenen kersmis
seventien hondert
twaalf de voor:
somme van
De vierde partije van den voornoemde houck
af tot de sluijs
in 't Peerboomse
gadt, lank ses
hondert dertigh
roeden gepagt voor
ses jaren bij Jan
Theunisse Bestebier
s' jaars om elff
ponden thien
schellingen munte
deser rekeninge,
dus alhier over
't eerste sesde
jaar pagts verschenen
kersmis seventien
hondert en
twaelf, de
voorschreve somme
van
De vijfde partije
van de voornoemde
sluijs tot den
houk van den dijc,
bij het Staexken,
lank vier
hondert roeden
gepagt voor ses
jaren, bij Adriaan
Adriaanse Krillaert
's jaars om veertien
ponden munte deser rekeninge, dus
alhier over het
eerste sesde jaar

[12r]

vii L x Sch

[12v]
#bestebier

[13r]

xi L x Sch

[13v]
#crillaerts

pagts verschenen
kersmis seventhien hondert
en twaalf, de
voors: somma
van
Deselfde ende
laaste partije van
't voornoemde Staaxken af tot aan
het eijnde van
de nieuwe dijkagie,
aan den ouden
Dussensen Dijck,
van den grooten
Waar van ZuijdtHollandt, lanck
vier hondert en
vijftigh roeden
gepagt voor ses
jaren bij den voorn:
Adriaan Adriaanse
Krillaarts 's jaars
om twintig ponden munte als
voren, dus alhier over 't eerste
sesde jasr pagts
verschenen kersmis
seventien hondert
en twaalf, de voors:

[14r]

xiiii L

[14v]
#crillaerts

[15r]

xx L

iiie: Summa van den Ontfang
lxvii L

blijkt bij conditie van verkooping in
dato 1 april
1713 hier op naargezien en overgenomen

[vacat]
Anderen ontfang
wegens 't verkogt
rijsgewas, gestaan
hebbende op de
respective kadens
en dijkputten van
den gemelten polder.

[15v]
[16r]
#van-der-staal

Ontfangen van
Floris van den Staal,
de somme van
negen en twintig
ponden te veertigh
grooten 't pondt
over ende ter sake
van de eerste partije
van 't verkogte
rijsgewas sijnde den
rijsch beginnende
van de Ganswijksesluijs zuijdtwaarts
op tot de eerste
haagkade toe dus
alhier volgens
de conditie der
gedane verkoopinge
in dato den eersten
April seventien
hondert dertien
daar van sijnde de
voors: somma van
Ontfangen van
Jan Hendrikse
Craijman, de somma
van dertien ponden
thien schellingen
te veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van de
tweede partije van 't
verkogte rijsgewas
daaraanvolgende, is
den rijs beginnende
van de eerste haagkade tot de vierde haagkade toe
dus alhier volgens
de voornoemde conditie
van verkoopinge
de voors: somma
van
Ontfangen van Aart
Willemse van Dinteren
de somme van agt

[16v]

[17r]
#craijman

xxix L

[17v]

xiii L x Sch

[18r]
#van-dinteren
#bestebier

ponden tien schellingen
te xl grooten 't pond,
over ende ter sake
van de derde partije
van 't verkogte rijsgewas,
beginnende onder den
dijk van Teunis Bestebier
tot den houk van Jan
Rijerveld toe dus
volgens de voorn:
conditie de voors:
Ontfangen van Marcus
Cuijnderts, de somme
van agtien ponden
te xl grooten 't
pondt over ende ter
sake van de vierde
partije van 't verkogte rijsgewas
staande op den 3e acker
van agteren, van Betsebier af, tot den houk
van Jan Rijenveld toe;
dus volgens de voorn:
conditie de voors:
Ontfangen van Hend:
Thomas, de somma
van elf ponden te xl
grooten 't pondt
over ende ter sake
van de vijfde partije van 't verkogte rijsgewas
staande op den 3e acker
van agteren beginnende
van den voors: Hoek
tot de Kamersen geut
toe, dus alhier volgens de gemelde conditie de voors: somma van
Ontfangen van Corn:
van den Wal, de somme
van een en twintig

[18v]
#schouten

viii L x Sch

[19r]
#bestebier
#hendrik-thomas

xviii L

[19v]
#van-de-wal

xi L

ponden te xl: grooten
't pondt over ende
ter sake van de sesde
partije van 't verkogte
rijsgewas, begint
tegen de dijkstal
van Dirk de Cat(?),
ende drie ackers, tot
de sloot leggende
tegen 't Erff van Wouter
Lensveld toe, dus volgens de voorn: conditie
de voors: somma van
Ontfangen van Willem
Vink, de somma van
seventien ponden
vijftien schellingen
te xl grooten 't pond
over ende ter sake
van de sevende partije
van 't verkogte rijsgewas
staande op den acker
onder den dijck beginnende van't Erf
van Lensveld voors:
tot Jan Sijmonsz
toe dus alhier volgens
de gemelde conditie
van verkoopinge
de voors: somma
van
Ontfangen van Peter
Jeronimus van Bazel
de somme thien
ponden vijff schellingen
te xl grooten 't pondt
over ende ter sake
van de agtste partije
van 't verkogte rijs-gewas
op den acker onder
den dijck, begint van den
Post sloot af tot de
haagkade op den hoek
toe, dus hier volgens
de gemelte conditie
de voors:

[20r]
#de-cat
#lensvelt

xxi L

[20v]
#vinck
#lensvelt
#jan-simons

xvii L xv Sch

[21r]
#van-bazel

[21v]
#dingemans

x L v Sch

Ontfangen van Pieter
Willem Dingemans,
de somme van vijftien
ponden thien schellingen te xl: grooten
't pondt, over ende
ter sake van de
negende partije van
't verkogte rijsgewas
staande op de 2e acker
van agteren beginnende van den Postsloot
tot den Bons-sloot
toe, dus alhier volgens de gemelte
conditie de voorschreve
Ontfangen van Moses
Mosesz: Lagrouw, de
somme van dertien
ponden vijff schellinge
munte voors: over
ende ter sake van
de thienden partije
van 't verkogte rijsgewas,
staande op den acker
onder den dijck, van
den hoek af tot de
haagkade die tegen de
brug leijt van de
nieuwe steegh
dus volgens conditie
van verkoopingen
acker van agteren aff,
mede van 't voornomede
cromme-gat aff en
gaet zuijd-waers op
tot een haegcade gelegen
op den noorden houck
de voorschreve somma
van
Ontfangen van Aart
Bastiaanse 't Kint
de somme van negen

[22r]

xv L x Sch

[22v]
#la-grouw

xiii L v Sch

[23r]
#'t-kint

ponden te xl: grooten 't
pond, over ende ter
sake van de elfde partije van 't verkogte rijsgewas, staande op den acker
onder den dijck
beginnende van de
voorn: haagkade, tot tegen Jan Bestebier
toe, dus alhier volgens
conditie van verkoping
de voors: somma van
Ontfangen van den
Jan Donkersloot,
de somme van twee
en twintig ponden
te veertig grooten
't pondt, over ende
ter sake van de
twaalfde partije
van 't verkogte rijsgewas, is den rijsch
staande op de agterkade van Wijtvliet
af zuijdwaarts op
tot de Oude Boomen
toe, dus alhier
volgens de gemelte
conditie van verkoopinge
de voors: somma van
Ontfangen van
Arien Willemse van de
Looij, de zomma van
negen ponden te xl:
grooten 't pond, over
ende ter sake
van de dertiende
ende laaste partije
van't verkogte rijsgewas, is den rijsch
staande op den vierden
acker van agteren, beginnendevan het Princegat af om den hoek

[23v]
#bestebier
#donkersloot

ix L

[24r]

xxii L

[24v]
#de-loij

[25r]

van de korte Raije,
tot de eerste haagkade toe, dus
alhier volgens de
meergemelte
conditie der gedane
verkooping de voors:
somma van
ix L

[25v]

iiiie: Somma van den ontfang
ie: xxvii L xv Sch
Somma Totalis van den
ontfang bedraegt
iiim: ixc: lxiiii L iiii Sch ix D
[vacat]
[vacat]
[vacat]
[vacat]
Uijtgeeff jegens
den voors: ontfank

wert hier
wel gebragt volgens 't slot van
de laast voorgaande rek:
d' A: 1711 fol:188
en aldaar gedoot

[26r]
[26v]
[27r]
[27v]
[28r]

Ende eerstelijk
wegens het slodt der
laaste gedane rekeninge
van den jare seventien
hondert elf
Den rendant brengt
alhier de somme van
twee hondert twee
en negentig ponden
agt schellingen
ses deniers te xl:
grooten 't pondt
sijnde het gene
hij bij sloote sijner voorgaande
rekeninge d' Ao: xviic:
elf, gedaan den
nege en twintigste April
seventien hondert en twaalf
te boven gekomen is

[28v]

[29r]

ende het gemeenelant
aan den selven schuldig
gebleven, blijkende
in de selve rekeninge
fol: 188 dus alhier
de voors:
iic: xcii L viii Sch vi D
wert hier
wel gebragt

Ende over intrest
van de voorschreve
twee hondert twee
en negentig ponden
agt schellingen
ses denier a 5 per cent
de somme van
veertien ponden twaalf
schellingen, drie denier, dus de voors:
xiiii L xii Sch iii

[29v]

ie: Somma van den uijtgeef
iiic: vii L ix Sch

Blijckt van
dese bestedinge
bij conditie ordonnantie en quitantie

Anderen Uitgeeff
over het verhoogen
ende verswaren van
eenige bestedinge
aan den Zeedijck het
repareren der Zeebraken mitsgaders 't verhoogen en verswaren
van eenige kadens
en't gene verder
den Zeedijk concerneert.
Betaald aan
Frans van Breugel
de somme van
hondert veertien
ponden agtien schell:
te veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het verwijden ende
opschieten van de
eerste bestedinge
sijnde den Barmsloot
beginnende van de

[30r]

[30v]
#van-breugel

Gansewijkse sluijs af,
tot de Vierbantse
toe, bij hem aangenomen volgens conditie
van bestedinge dato
den dertiende junij
seventien hondert
twaalf tot ses
schellingen munte
voors: de roede,
bedragende over
drie hondert drie
en tagtig gemete
roede, volgens
ordonnantie ende
quitantie de voors:
somma van
Betaald aan
Arie Doloij, de
somma van seventien ponden
dertien schellingen ses denier
te veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
van het verwijden
ende opschieten
van de tweede bestedinge sijnde
den Barmsloot
gelegen aan de Oostseijde van de Pleunesteeg, bij hem
aangenomen tot
drie schellingen en ses
denier munte voors:
de roede bedragende
over hondert
en een gemete roeden bij ordonnantie
en quitantie de
voors:
Betaald aan
Ijsbrant P: Olephant,

[31r]

[31v]
#de-loij

cxiiii L xviii Sch

[32r]

[32v]
#oliphant

xvii L xiii Sch vi D

de somme van
vijff en dertigh
ponden seven schell:
munte voorschreve
over ende ter sake
van de derde besteding
Barmsloot, sijnde
den sloot aan de
Westzijde van de PleuneSteeg beginnende van't
Oude Straatje aff
tot de nieuwe Steeg
toe, te maken
volgens conditie daar
van sijnde, bij hem
aangenomen tot
seven schellingen
munte voors:
de roede, bedragende over 101 gemete
roede, bij ordonnantie ende quit:
de voors:
Betaald aan
Pleun Adriaansz:
Groeneveld, de somma
van een en vijftig
ponden twaalf schell:
te veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van de
helfte van de vierde
bestedinge, sijnde
den Barm sloot
aan de Noordseijde
van de Nieuwe
Steeg van de
Pleune-Steegh
af westwaarts op
tot de Kortveldse
Stege toe te maken
volgens conditie
van bestedinge
daar van sijnde,
bij hem aangenomen
tot ses schellingen
munte voorschreve
de roede, beloopende

[33r]

[33v]

xxxv L vii Sch

[34r]
#groenevelt

[34v]

over hondert
twee en seventig gemeten roede, dus alhier
bij ordonnantie ende
quitantie de voorn:
somma van
Betaald aan den
selven Pleun Adriaansz:
Groeneveldt, de somma
van een en vijftigh
ponden twaalf schell:
te veertig grooten
't pondt, over ende
ter sake van de
wederhelft van de
vierde bestedinge,
sijnde den Barmsloot
aan de Noordzeijde
van den nieuwe steeg,
van de Pleun steeg
af, westwaarts op tot
de Korteveldse steeg
toe, te maken volgens conditie
daar van sijnde, in voldoeninge van het maken
van de vijffde bestedinge daer aenvolgende, te maken
volgens de conditie
daer van sijnde
bij hem mede aangenomen tot ses
schellingen munte
voors: de roede, bedragende over hondert
twee en seventig
gemete roeden,
bij ordonnantie ende
quitantie, de voors:
Betaald aan
Willem Hend: van den
Heuvel, de somma
van seven en veertig
ponden vijff schellingen

[35r]
#groenevelt

li L xii Sch

[35v]

[36r]

li L xii Sch

[36v]
#van-den-heuvel

te veertig grooten
't pondt, over ende
ter sake van de
helft van de vijfde
bestedinge, sijnde
het graven, weijde,
en verdiepen van de
wegsloot, langs
de Zuijdtkant
van de nieuwe
Steeg etc te
maken volgens
conditie daar van
sijnde, bij hem aangenomen tot drie
schellingen ses denier
munte voors:
de roede, beloopende
over twee hondert
en seventigh
gemete roeden
volgens ordonnantie
ende quitantie
de voors: somma
van
Betaald aan
Cornelis @ Capiteijn,
de somma van
een en veertigh
ponden derthien
schellingen munte
deser rekeninge
over ende ter sake
van't verweijden
ende opschieten
van de wederhelft
van de vijfde besteding
Barmsloot beginnende
van de nieuwe steeg
af tot den dijk
toe, bij hem aangenomen tot drie
schellingen ses denier munte
voorschreve de roede
bedragende over twee
hondert agt en dertig gemeten roede,

[37r]

xlvii L v Sch

[37v]
#capiteijn

[38r]

[38v]
#dingemans

volgens ordonnantie
en quitantie de voors:
somma van
Betaald aan
Jan Willem Dingemans
de somma van
drie en dertig ponden
vijftien schelingen
te veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van't
verwijden ende opschieten van de helft
van den sesde bestedinge barmsloot,
beginnende aan den
noordseijde van de
nieuwe Steegh
en eijndigende als de
voorgaande bij hem
aangenomen tot twee
schellingen ses denier
munte voors: de roede,
bedragende over
twee hondert en
seventig gemeten roede,
volgens ordonnantie
en quitantie de
voors:
Betaald aan
Evert Lodewijcxe de
somma van negen
en twintig ponden
vijftien schellingen
munte dezer rek:
over ende ter sake
van't verwijden en
opschieten van de
wederhelfte van de
sesde bestedinge
Barmsloot, komt
tot den dijk toe,
bij hem mede aangenomen
tot twee schellingen
ses denier munte
voors: de roede,

xli L xiii Sch

[39r]

[39v]

xxxiii L xv Sch

[40r]
#evert-lodewijks

[40v]

bedragende over twee
hondert agt en
dertig gemeten roede,
bij ordonnantie en
quitantie de voors:

xxix L xv Sch

Betaald aan
Huijbert Janse Sloot
de somma van
vier en vijftig ponden
agtien schellingen
te veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van de
eerste bestedinge
sijnde het verhoogen van eenen
acker, gelegen onder den dijk
aldaar, beginnende
van het Erff van
Maarten Wouterse af,
tot den Noorderhouk
van de Korte Raije,
te maken volgens
de generale conditie
in dato den vier en
twintig Meij
seventien hondert
twaalf, daar van
sijnde bij hem aangenomen
tot negen schellinge
munte voorz:
de roede bedragende
over hondert twee
en twintig gemete
roeden bij ordonnantie ende quitantie
de voors: somma
van
liiii L xviii Sch
Betaald aan
Pieter Janse Baas
de somma van
seven en twintigh
ponden negen schellinge
munte deser rek:
over ende ter sake
van de tweede beste-

[41r]
#sloot

[41v]
#maerten-wouters

[42r]
#baes

[42v]

dinge, bestaande
in twee ackers, gelegen en te maken
als de conditie daar
van is mede brengende
bij hem aangenomen tot nege
schellingen munte als vooren
de roede, beloopende
over een en zestig
gemeten roeden, bij
ordonnantie en quitantie de voor: somma van
Betaald aan
Cornelis Botermaet
de somme van drie
ende dertigh ponden
veertien schellingen
ses denier te veertig
grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge van de derde besteding sijnde den
vierden acker
van agteren beginnende van de eerste
haagkade gelegen
om den houck
van de Korte Raije
bij hem aangenomen
tot negen schellinge
ses denier munte
voors: de roede,
beloopende over
een en seventigh
gemete roeden volgens ordonnantie en
quitantie de voorschreve
Betaald aan
Willem Hend: van den
Heuvel, de somme
van agtien ponden
sestien schellinge

[43r]
#botermaet

xxvii L ix Sch

[43v]

[44r]

xxxiii L xiv Sch vi D

[44v]
#van-den-heuvel

munte deser rek:
over ende ter sake
van de vierde bestedinge sijnde den
acker gelegen
naast den dijck
beginnende van de
eerste haagkade
besuijden het Princegat, en komt
en komt tot den Diendersloot
toe, bij hem aangenomen tot agt schell:
de roede, bedragende
over seven en veertig
gemete roeden bij
ordonnantie ende
quitantie de voors:
somma van
xviii L xvi Sch
Betaalt aan
Jan Sijmonse Lensveld,
de zomme van vijf
en twintigh ponden agt schellinge
ses denier te veertig
grooten 't pondt,
over ende in voldoening
van de vijfde besteding
sijnde den derden
acker van agteren af beginnende van den
Diendersloot tot de
voornoemde haagkade
toe, bij hem aangenomen tot negen schell:
munte voors: de
roede bedragende over
56 ½ gemeten roeden,
volgens ordonnantie
ende quitantie, de
voors: somma van
Betaaldt aan
Krijn Kuijnderse Kint
de somma van
een en twintigh

[45r]

[45v]
#lensvelt

[46r]

xxv L viii S vi D

[46v]
#'t-kint
#wildemans

ponden negentien
schellingen te
veertigh grooten 't
pondt over ende ter
saaken van de
sesde bestedinge,
sijnde de Haagkade komende
tegens het Hijn,
van Dirk Wildemans,
bij hem aangenomen
om seven schellinge
ses denier munte voors:
de roede, bedragende
over agt en vijftig
en een halve gemete
roeden, bij ordonnantie
ende quitantie de
voors:
Betaelt aen
Teunis Lammerts
Vos, de somma van
negentien ponden
agt schellingen ses
deniers te xl: grote
't pont over ende
in voldoeninge van de
sevende sijnde de
laatste bestedinge
bestaande in drie
haagkadens komende tot tegen
het Erff van
Dirk Wildemans
bij hem aangenomen
om seven schellingen
munte voors: de
roede, bedragende
over 55 ½ gemete roede
bij ordonnantie en
quitantie de voors:
Betaalt aan Gerret
Faasse de somme van
veertien ponden te xl:
grooten 't pondt, over &
ter saecke van het af

[47r]

xxi L xix Sch

[47v]
#vos
#wildemans

[48r]
#faessen

xix L viii Sch vi D

[48v]

werken van de aarde
leggende op den berm
langs den Barmsloot
beginnende van de
Ganswijkse sluijs af
tot bij Arien Bestebier
toe, dus alhier volgens
bestek, ordonnantie
en quitantie de
voors:

#bestebier

xiiii L

iie: Somma van den
uijtgeef
vic: xxxix L iiii Sch
Anderen uit
geeff, van binnenlandse
noodsakelijkheden

[49r]

Betaald aan
iiie: Somma van uijtgeef
niet
[vacat]
[vacat]
[vacat]
[vacat]
[vacat]
[vacat]
[vacat]
[vacat]
[vacat]
Anderen Uit
geeff van het schoonmaken van des
gemeenelandts
watergangen soo
van kreecken,
killen, berm,
ban, en wechslooten alle gelegen in den ZuijdHollandsen Polder,
besteed ende

[49v]
[50r]
[50v]
[51r]
[51v]
[52r]
[52v]
[53r]
[53v]
[54r]

gemaakt in 't
voor-jaar seventien hondert
twaalf
Blijckt van dese
bestedinge bij
ordonnantie
en quitantie
van dese en
volgende partije

Betaald aan
Arien Pts: Straff,
de somme van
agt ponden tien
schelligen te xl:
grooten 't pondt
over ende in voldoeninge van het
maken van de
eerste besteding
sijnde den Barmsloot beginnende
van den Dussense
Zeedijck tot aan den
houck van den nieuwendijck bij het
staekje van den
Heer van Wevelinkhoven
lank ontrend vier
hondert en veertig
roeden aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie ende bestek in dato den
vier en twintigsten
Meij zeventien
hondert twaalf
mitsgaders consent
ende ordonnantie
slaande op dese
en naarvolgende
vier en dertig posten
dus alhier de voors:
somma van
Betaalt aan
Marcus Jacobse
Liervaart, de somma
van vijff ponden
vijff schellingen te
veertig grooten

[54v]
#straff

[55r]
#van-wevelinkhoven

[55v]

[56r]
#liervaert

viii L x Sch

[56v]

t' pondt, over ende
in voldoeninge
van het maken
van de tweede
bestedinge daar
aanvolgende, komt
tot de Peerboomse
sluijs toe, lank
ontrent vier
hondert roeden,
aangenomen bij
den hoop, dus volgens
conditie, consent
ende ordonnantie
de voors: somma
van
Betaald aan
Willem Dingemans
de somme van
vier ponden thien
schellingen munte
deser rekeninge
over ende in voldoeninge van het
maken van de
derde besteding
daar aanvolgende,
beginnende van de
voornoemde Peerboomse-sluijs
tot aan de verlengde
nieuwe Stege toe
lank ontrent vijff
hondert roeden
aangenomen bij den
hoop, dus volgens
conditie, consent,
ende ordonnantie
de voors:
Betaaldt aan
Arien Pieters Straf
de somma van
vijff ponden vijftien
schellingen te veertig
grooten 't pondt
over ende in vol-

[57r]
#dingemans

v L v Sch

[57v]

[58r]

iiii L x Sch

[58v]
#straff

doeninge van
het maken der
vierde bestedinge daar aanvolgende beginnende van de
voornoemde
nieuwe Steegh
en komende tot
de Suijdelijkste sluijs
op de Kornse Gantel,
lank ontrent
vijff hondert
vijfftien roeden, aangenome
bij den hoop,
dus alhier
volgens de meergemelte conditie
mitsgaders consent
ende ordonnantie
de voorschreve
somma van
De vijfde bestedinge
daar aanvolgende
beginnende van de
voornoemde Cornse
sluijs af, tot de
Emmikhovense toe,
lank ontrend twee
hondert en tagtig
roeden, dese is tijde
deser rekeinge
niet besteedt vermits moest werden
gegraven dus aangenomen
bij den hoop, dus
Betaaldt aan
Hendrik Tonis: Sagt
de somma van
vijff ponden te
veertig grooten
t' pondt, over ende
ter sake van het
maken van de
ses-de bestedinge

[59r]

[59v]

v L xv Sch

[60r]

Memorie

[60v]
#sagt
#groenevelt

daar aanvolgende,
komt tot den ouden
dijck bij de weduwe
van Dirck Groeneveldt toe, lank ontrent
drie hondert roeden
aangenomen bij den
hoop, dus alhier
volgens conditie
consent ende ordonnantie de voors:
somma van
Betaaldt aan
Tijs Gerretse Teuling
de somme van
twee ponden thien
schellingen te veertig
grooten 't pondt
over ende in voldoeninge van het
maken van de
sevende bestedinge daar aanvolgende beginnende
aen de voorgaande, sijnde
den Barmsloot
loopende langs den
Bleekwaart ende
Gijsbert, tot aan de
oude Kornse voorsluijs ofte het
huijs van de Bruijn
toe, lank ontrent drie hondert
roeden, aangenomen
bij den hoop dus
alhier volgens conditie
consent, ende
ordonnantie de
voors: somma van
Betaald aan
Hendrik Krijne
Kamp, de somma
van zeve ponden
vijff schellingen

[61r]

vL

[61v]
#teuling

[62r]
#de-bruijn

ii L x Sch

[62v]
#camp

te veertig groten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maken der
agste bestedinge
daar aanvolgende
beginnende aan de
voornoemde voorsluijs, en loopt
langs de Gantel
cade tot aen den
ouden Dussensen
dijck, lang bij na
ses hondert roeden
aangenomen bij den
hoop, volgens conditie
consent ende ordonnantie de voors: somma
van
Betaaldt aan
Pieter van Deldere
de somma van
ses ponden thien
schellingen munte
deser rekeninge
over ende ter
saken van het
maken van de
negende besteding
daar aanvolgende
sijnde den sloot
genaamt Jan
Pieterse sloot
beginnende aan de
voorn: Gantel
kade, en loopt
langs den ouden
Dussensen dijck,
tot aan de nieuwe
Stege agter het
huijs van Cornelis
Ariens Schalken
lang ontrent
vijff hondert vijff en
dertigh roeden
aengenomen bij
den hoo dus alhier

[63r]

[63v]

vii L v Sch

[64r]
#van-delden

[64v]
#schalken

[65r]
#van-heert

volgens conditie
consent, ende ordonnantie de voors:
somma van
Betaald aan
Huijg Janse van Heert
de somma van
ses ponden thien
schellingen, te veertig
grooten 't pondt
over ende in voldoeninge van het
maken der thiende bestedinge
daar aanvolgende
sijnde de wegsloten
weersijts de nieuwe
Steeg van den voorschreven ouden
dijck af, tot de
Pleune ofte Kerk
steeg toe, deselve
Pleune steeg van
de Nieuwe Steeg af
tot het oude Straatje toe, (t welk daar
inne begrepen is
geworden,) lank
te samen ontrendt
drie hondert dubbelde roeden
aangenomen bij
den hoop, volgens
conditie mitsgaders
consent ende ordonnantie de voors:
somma van
Betaald aan
Simon Corn: Botermaet
de somma van
vijj ponden te
veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maken van de
elfde bestedinge

vi L x Sch

[65v]

[66r]

[66v]
#botermaet

vi L x Sch

[67r]

daar aanvolgende,
zijnde de slooten
weerzijts de nieuwe
Steeg van de voornoemde Pleune
steeg af, tot de
Cortveldse toe,
lank ontrent vijff
hondert vijff en
sestig dubbelde
roeden, aangenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens ordonnantie & quitantie de voors: somme
van
Betaald aan
Aart Dirkse Groeneveld
de somme van
agtien schellingen
munte voors:
over ende in voldoeninge van het
maken van de
twaalfde bestedinge daar aanvolgende, beginnende van
het Peerboomse
gat aff, langs
het Erf van
Willem Vink
tot het steene
heultjen toe
in de nieuwe
Steeg lank ontrendt dertigh
enkelde roeden,
aangenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens de
meergemelte conditie
mitsgaders consent
ende ordonnantie
de voors:
De dertiende be-

[67v]

vL

[68r]
#groenevelt

[68v]
#vinck

[69r]

xviii Sch

stedinge daar
aanvolgende beginnende aan de
voorn: Cortveldse
Steeg, en gaande
ten eijnden uijt
tot in den Barmsloot aan den
Zeedijk wesende
dese in twee partije
afgedeelt, waar van
de eerste helfte
ter lengte van ontrend twee hondert
en zestig dubbelde
roeden, is
tijde deser rekeningen
niet besteedt, vermits
deselve moest werden
gegraven, dus
De veertiende bestedinge daar
aanvolgende, sijnde
de wederhelft van de
voorn: steeg en
gaat tot den dijk
toe, lank als voren
is mede tijde deser
rekeningen niet besteed
vermits deselve moest
werden gebraven
dus
Betaelt aen
Philips de Gou, de
somma van drie
ponden vijff schellingen
te veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maken van
de vijfftiende
bestedinge daar
aan volgende, sijnde
de slooten weersijts
de Voogtwerfse Steeg
van de Zee-

[69v]

[70r]

Memorie

[70v]
#de-gouw

Memorie

[71r]

dijck af tot de
nieuwe steeg
toe, lank ontrendt
twee hondert twintig
dubbelde roeden
aangenomen bij den
hoop, dus alhier volgens conditie, consent
ende ordonnantie de
voors: somma van
Betaaldt aan
Pleun @ Groeneveld
de zomma van
vijff ponden munte
deser rekeninge
over ende in voldoeninge van het
maken van de
sestiende bestedinge
daar aanvolgende
sijnde de Kortveldse
Steeg ter wedersijde van 't oude
Stratie af, tot
de nieuwe Stege
toe, lank ontrent
twee hondert
ende veertig
roeden, aangenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders consent
ende ordonnantie, de
voorschreve somma
van
Betaald aan Aart
Willemse Groeneveld de somma
van ses ponden vijftien schellingen
munte deser rekeninge

[71v]

iii L v Sch

[72r]
#groenevelt

[72v]

vL

[73r]
#groenevelt

over ende in voldoeninge van het
maken van de
seventiende bestedinge, daar aanvolgende, beginnende
van de voornoemde
Cortveldse Steegh
tusschen het gescheij
van de Domainen
ende de particuliren
westwaarts aan
tot op den hoek
van de noord zeijde
van de nieuwe
Steeg 't eijnde
op de punt van
't Cortveld, lank
ontrend drie
hondert en vijftig roeden
aangenomen
bij den hoop
dus alhier volgens de meergemelte conditie mitsgaders consent
ende ordonnantie de voorschreve
somma van
Betaald aan
Bastiaan Hend: Camp
de somma van
elff ponden tien
schellingen te veertig
grooten 't pond, over
ende in voldoening
van het maken
van de agtiende
bestedinge daar
aanvolgende, zijnde
het schoonmaken
van 't geheele Peerboomse- gadt
van de nieuwe steeg
af tot de Peerboomse sluijs toe
lank ontrendt
hondert en vijftig

[73v]

[74r]

vi L xv Sch

[74v]
#camp

[75r]

roeden aangenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens conditie, consent ende
ordonnantie de voors:
zomma van
Betaald aan
Zimon Corn: Bottermaet
de somme van
seven ponden te
veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maken der
negentiende bestedinge daar aanvolgende, sijnde
den Ban-sloot
loopende door den
geheelen Peerboom
en Langewerf, van
't Pereboomse-gat
af langs de oude
kade heenen tot
in den Barm-sloot,
lank ontrendt
drie hondert roeden
aangenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens de
meergemelte conditie
mitsgaders consent, ende
ordonnantie de voors:
somma van
Betaald aan
Pieter Jeronimus
van Bazel, de somma
van negen ponden
te veertig grooten
't pondt, over ende
ter sake van het
maken van de
twintigste bestedinge daar aanvolgende
sijnde de wegslooten

[75v]

xi L x Sch

[76r]
#botermaet

[76v]

vii L

[77r]
#van-bazel

[77v]

wederzijts 't oude
stratie, beginnende
aan den ouden
Dussensen dijck
tot den Westersen
sloot van den Langen
Camp, lanck ontrendt
drie hondert dubbelde
roeden, aangenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens conditie
consent, ende ordonnantie de voors:
somma van
Betaald aan
Willemse Pieterse
Dubbeld, de somme
van agt ponden
munte voornoemt
over ende ter sake
van het maken
van de een en twintigste bestedinge
daar aanvolgende
komt tot de nieuwe
Cortveltse stege
toe, lank ontrent
twee honderdt
dubbelde roeden
aangenomen bij
den hoop, dus alhier
volgens conditie
consent ende ordonnantie de voornoemde
somme van
Betaald aan
Hend: Ariens de Jong
de somme van
seven ponden munte
deser rekeninge
over ende ter
sake van het
maken van de
twee en twintigste
bestedinge daar aanvolgende, sijnde

[78r]

ix L

[78v]
#dubbelt

[79r]

vi L viii Sch

[79v]
#de-jong

het resterende
gedeelte weersijts
van 't oude Straatje,
van de voornoemde
Cortveldse stege
af tot aan de
eerste kromte van den
weg bij de Camerse
steeg, ofte wel bij
den westersen sloot
van den klijnen Brasser lank ontrendt
hondert tagtig
dubbelde roeden aangenomen bij den
hoop, dus
alhier volgens conditie
consent ende ordonnantie de voors:
somma van
Betaald aan
Gerret Faasse
de somma van
vijff ponden thien
schellingen te veertig
grooten 't pondt
over ende in voldoeningen van het
maken van de
drie en twintigste
bestedinge daar
aanvolgende, sijnde
de slooten weerzijts
de Kamerse Steeg
van de voornoemde
kromte af tot aan den
Zeedijk toe, lank
ontrent twee hondert
en ses dubbelde roeden
aangenomen bij den
hoop, volgens conditie
consent, ende ordonnantie de voors:
Betaaldt aan

[80r]

[80v]
#faessen

vii L

[81r]

[81v]

v L x Sch

Ijan Goverts van der
Pijl de somma
van vijff ponden
vijf schellingen
te veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maken der
vier en twintigste
bestedinge daer
aanvolgende
sijnde de slooten weerzijts de
nieuwe Cortveldtse
Steegh van 't oude
Straatje af tot
aan de Brugge
gelegen over Bregte
geut, lanck
ontrent twee
hondert en sestig
dubbelde roeden
aangenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens
de meergemelte
conditie, mitsgaders
consent, ende ordonnantie de voors:
zomma van
Betaald aan
Anthonij Aartse Verhoeff
de zomme van
drie ponden thien
schellingen te veertig
grooten 't pondt
over ende ter sake van het
maeken van de
vijff en twintigste
bestedinge daar
aanvolgende, sijnde
de slooten weerzijts
deselve steegh,
van de Bregte geut
af tot de Cornse
gantel-kade toe
lank ontrendt

[82r]
#van-der-pijl

[82v]

[83r]
#verhoeven

v L v Sch

[83v]

hondert en veertigh
dubbelde roeden
aangenomen bij
den hoop, dus alhier
volgens conditie
consent ende ordonnantie
de voors:
Betaald aan
Tijs Gerretsen Teuling
de somma van
derthien ponden
thien schellingen
te veertigh grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maken der
ses en twintigste
bestedinge daar
aanvolgende, sijnde
de kille ofte uijtwatering genaamt
Killekens-gat, beginnende aan 't Oude
Stratie en gaande
tot de Suijdelijkste
Sluijs op de Kornse
Gantel gelegen, hier
mede is onder begrepen de uijtwateringe
buijten dijcx, tot
in den Gantel toe
lank ontrendt
vier hondert en
dertigh roeden
aangenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens conditie consent ende
ordonnantie de
voors: somma
van
Betaald aan
Anthonij Gerretse
Liervaart, de zomme
van seven ponden
munte voorn:

[84r]

iii L x Sch

[84v]
#teuling

[85r]

[85v]

xiii L x Sch

[86r]
#liervaert

over ende in voldoeninge van het
maken van de
zeven en twintigste bestedinge
daar aanvolgende
sijnde den Middelt van 't Laardijke aff, en
vervolgens tot
aan den westersen sloot van
Bregte veertig mergen
lank ontrendt
drie honderdt
't sestig roeden
aangenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders
consent ende ordonnantie de voors:
somma van
Betaald aan
Bastiaan Segertse
Canisz: de somme
van ses ponden
te veertigh grooten
't pond over ende
in voldoeninge
van het maecken der aght
en twintigste
bestedinge daar
aanvolgende,
sijnde de kille
genaamt Bregte
geut, beginnende
van den westersen
sloot van
Bregten veertig
mergen af, tot aan
het eijnde van
Hillekens-gadt
door de Kordtveldse Steegh

[86v]

[87r]
#canis

vii L

[87v]

[88r]

lank ontrendt
drie hondert en
thien roeden,
aangenomen
bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie consendt
ende ordonnantie
de voors: somma
van
Betaald aan
Pieter van Deldere
de somma van
negen ponden vijff
schellingen munte
deser rekeninge
over ende in voldoeninge van het
maken van de
negen en twintigste
bestedinge daar
aanvolgende sijnde
de slooten weerzijts de Kalversteeg, beginnende
aan den Ouden
Dussensen Dijk
tot bij den Oostersloot
van Baijenpoel
lank ontrendt
drie hondert en
vijftien dubbelde
roeden aangenomen bij den
hoop, dus alhier
volgens de meergemelte conditie mitsgaders concent en
de ordonnantie
de voors: somma
van
Betaald aan
Huijgh Jansz van
Heert de somma
van seven ponden

[88v]
#van-delden

vi L

[89r]

[89v]

ix L v Sch

[90r]
#van-heert

te veertig grooten
't pondt, over ende
In voldoenine van
het maeken der
dertigste besteding
daar aanvolgende
sijnde de slooten
weerzijts de selve
steegh, van de voors:
Oostersloot aff,
tot aan de nieuwe
Kortveldse Stege
toe, lank ontrend twee
hondert en
tagtig dubbeldt
roeden, aangenomen bij den
hoop, volgens conditie
concent ende ordonnantie de voors:
somma van
Betaaldt aan
Marcus Jacobs Liervaert
de zomma van
drie ponden thien
schellingen te veertig
grooten 't pondt
over en in voldoeninge
van het maken
van de een en dertigste bestedinge daar aanvolgende, sijnde
den Middelt
beneden den
Omloop van de
Laar, beginnende
van Jan Pietersensloot westwaarts
op tot aan de
Kalversteegh lank
ontrend, twee
hondert sestigh roeden
aangenomen
bij den hoop, dus alhier volgens de ge-

[90v]

[91r]

vii L

[91v]
#liervaert

[92r]

melte conditie mitsg:
concent ende ordonnantie de voorschreve
somm van
Betaald aan
Pieter van Deldere
de somma van vier
ponden te veertigh grooten
't pond, over ende
in voldoeninge van
het maacken
van de twee en
dertigste bestedinge
daar aanvolgende,
sijnde den sloot
langs de Gantel
cade beginnende
van de Oude Cornse
voor-sluijs westwaarts op tot
aan het eijnde
van de Breghte
geut, lanck
ontrendt twee
hondert sestigh
roeden, aangenomen bij den
hoop, dus alhier
volgens de meergemelte conditie
mitsgaders
consent ende
ordonnantie
de voorschreve
somma van
Betaald aan
Cornelis den Geut
de somme van
vier ponden vijff
schellingen munte
deser rekeninge
over ende ter
sake van het
maaken van de

[92v]
#van-delden
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[93r]

[93v]
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[94r]
#den-geut

[94v]

drie en dertigste
bestedinge daar
aanvolgende, sijnde
de kille loopende
door den Boerenverdriet van de
verlaatse Gantel
Kade af, door het
oude sluijsje
ende de Kade
tot aan't Heultien
uijtwaterende op de
Cornse Gantel
en van daar langs
de Cade van den
Boerenverdriet,
westwaarts op tot
in den Barmsloot
van den Nieuwen
Dijck, te samen
lank ontrendt
twee hondert
en tagtig roeden
aangenomen bij
den hoop, volgens
conditie concent
ende ordonnantie
de voors: somma
van
Betaald aan
Jacob Janse
van Dalen de somma
van vijff en dertig
schellingen munte
deser rekeninge
over ende ter
sake van het
maken van de
vier en dertigste
bestedinge daar
aanvolgende, beginnende van de voorgaande bestedinge
aff tot den ouden
Dijk aan 't huijs
van Gijsbregt Prs
de Hoogh langs de
Gijsbert Kade lank

[95r]

[95v]
#van-dalen
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[96r]

[96v]
#de-hoogh

ontrend hondert
roeden aangenomen
bij den hoop, volgens conditie, concent en ordonnantie de voorschreven
Betaald aan
Ott Willemsen
Walraven, de zomma
van twaalf ponden
te veertig grooten
't pond, over ende
ter sake van het
maken van de
vijff en dertigste
zijnde de laeste
bestedinge sijnde
de laaste daar aanvolgende, bestaande
in het uijtsnijden
ende schoonmaken
van de uijtwatering
van de sluijsvliet
beginnende aan de
Peerboomse sluijs
buijten dijcx tot
aan den Maaze toe
gesneden ende schoongemaakt tot op
den ouden harden
grondt ter breete
van vier en twintig
voeten drijvens
water aangenomen bij
den hoop, dus volgens conditie consent
ende ordonnantie
de voors: somma
van

xxx v Sch

[97r]
#walraven

[97v]

[98r]
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iva: Somma van uijtgeef
ic: xcvii L xiii Sch
[vacat]

[98v]

Anderen Uit
geeff van het schoonmaecken van des
Gemeenelandts
watergangen, soo
van kreken, killen, Bermen
Ban en Wechslooten, alle gelegen in den
Zuijd-Hollandsen
polder besteedt
ende gemaakt
in 't najaar seventien hondert
twaalf
Blijckt bij dese
bestedinge bij
ordonnantie
en quitantie
van dese als
verdere aangetoge partijen

Betaaldt aan Arij
Pietersen Straf,
de somma van
vijff ponden te
veertig grooten
't pondt, over
ende in voldoeninge
van het maeken
van de Eerste
bestedinge, sijnde
den Barmsloot
beginnende van
den Dussensen
Zeedijck af, tot
aan den hoek
van den nieuwen
dijck, bij het
staakje van de
heer van Wevelinkhoven,
lanck ontrendt
vier hondert en
veertigh roeden
aangenomen bij
den hoop, volgens
conditie ende bestek in dato den
sestiende September
seventien hondert
en twaalff mitsgaders consent ende
ordonnantie slaan-

[99r]

[99v]
#straff

[100r]
#van-wevelinkhoven

[100v]

de op dese ende de
volgende vier en
dertig posten de
voors: somma
van
Betaalt aan
Aart Dirxe Groeneveld, de somme van
vier ponden thien
schellingen munte
deser rekeninge
over ende ter
sake van het maken van de tweede
bestedinge daar
aanvolgende,
komt tot de Peerboomse sluijs toe,
lank ontrent vier
hondert roeden aangenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens
de gezeijde conditie
mitsgaders consent
ende ordonnantie
de voors: somma van
Betaald aan
Arien @ van Hofwegen
de somme van
vijf ponden te
veertigh groote
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maken der
derde bestedinge
daar aanvolgende,
beginnende van de
voornoemde Peerboomse sluijs tot
aan de verlengde
nieuwe Steeg toe
lank ontrendt
vijff honderdt
roeden aangenomen

[101r]
#groenevelt
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[101v]

[102r]
#van-hofwegen
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[102v]

[103r]

bij den hoop volgens
conditie, consent
ende ordonnantie
de voorsz: somma
van
Betaald aan
Moses Pieterse
de Bergh, de somma
van vier ponden
thien schellingen
te veertig grooten
't pond, over ende
in voldoeninge
van het maken
van de vierde bestedinge daar aanvolgende, van de
voornoemde nieuwe
steegh aff, tot
de suijdelijckste
sluijs op de Cornse
gantel, lank ontrend
vijff hondert vijftien
roeden aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie concent ende
ordonnantie de voors:
Betaaldt aan
Hendrick Tonisse Sagt,
de somma van
drie ponden te
veertigh grooten
't pondt over ende
ter sake van
het maeken der
vijffde bestedinge
daar aanvolgende
van de Cornse sluijs
af, tot de Emmikhovense toe, lank
ontrendt twee
hondert en tagtig
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent, en
ordonnantie de voors:

vL

[103v]
#de-bergh

[104r]

iiii L x Sch

[104v]
#sagt

[105r]

somma van
Betaaldt aan
denselven Hend:
Tonisse Sagt, de somme
van drie ponden
thien schellingen
te veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeningh
van het maken van
de sesde besteding
daar aanvolgende
komt tot den
ouden dijck bij de
weduwe van Dirk
Groeneveld, lank
drie hondert roeden
aangenomen bij den
hoop, volgens conditie,
consent, ende ordonnantie de voors:
somma van
Betaaldt aan
Gerrit Gerritse Teuling
de zomma van
twee ponden te
veertig grooten
't pondt, over ende
ter sake van
het maken der
sevende bestedinge
daar aanvolgende
beginnende aan de
voorgaande is den
Barmsloot loopende
langs den Bleekwaart
ende Gijsbert, tot
aan de Oude Kornse
voorsluijs, ofte het
huijs van Maarten
Wouterse toe,
lank ontrendt
drie honderdt
roeden, aangenomen
bij den hoop,
dus alhier volgens

iii L

[105v]
#sagt

[106r]
#groenevelt

iii L x Sch

[106v]
#teuling

[107r]
#maerten-wouters

de meergemelte
conditie mitsgaders
consent ende
ordonnantie de
voors: somma
van
Betaalt aan
Hen: Wijtenberg
de somma van
vijff ponden vijff
schellingen munte
deser rekeninge
over ende in voldoeninge van het
maken van de
agtste besteding
daar aanvolgende
beginnende aan de
voornoemde voorsluijs ende loopt
langs de Gantel
cade, tot aan den
ouden Dussensen
Dijck, lank bijna
ses hondert roeden
aangenomen bij
den hoop, volgens
conditie concent &
ordonnantie de
voors: zomma
van
Betaaldt aan
Hend: @ de Jong
de zomma van
vijff ponden te
veertig grooten
't pondt over ende
in voldoening van
het maken van de
negende besteding
daar aanvolgende
sijnde den sloot
genaamt Jan
Pietersen sloot,
beginnende aan de

[107v]
#weissenbergh
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[108r]

[108v]

v L v Sch

[109r]
#de-jong

voornoemde Gantel
Cade, en loopt
langs den Ouden
Dussensen Dijk
tot aan de nieuwe
Steeg agter het
huijs van Cornelis
@ Schalken, lank
ontrendt vijff
hondert vijf en
dertig roeden
aangenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens conditie
concent ende
ordonnantie de
voors: zomma van
Betaaldt aan
Steven Monseur,
de zomma van
ses ponden munte
deser rekeninge
over ende in voldoeninge van het
maken van de
thiende besteding
daar aanvolgende
sijnde wegsloten
weerzijts de nieuwe
Steeg van den
voorschreven Ouden
dijck af, tot de
Pleune ofte Kerkstege toe, deselve
Pleune steeg van de
nieuwe af, tot het
Oude Stratie toe,
('t welk daarinne
begrepen is geworden)
te samen lanck
ontrend drie hondert
dubbelde roeden,
aangenomen bij
den hoop, dus alhier volgens conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voors: somma

[109v]
#schalken

[110r]
#monsieur
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[110v]

[111r]

[111v]
#scheps

van
Betaald aan
Willem Ockerse Schep,
de zomma van
vijff ponden tien
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende ter
sake van het
maken van de
elfde besteding
daar aanvolgende,
sijnde de slooten
weerzijts de nieuwe
steeg van de voornoemde Pleune
steeg af, tot de
Cortveldse stege
toe lang ontrend
vijff hondert vijff
en sestig dubbelde
roeden aangenomen
bij den hoop, volgens conditie concent ende ordonnantie de voors:
somme van
Betaald aan
Aart Dirkse Groeneveld de somma van
veertien schellingen
munte voornoemt,
over ende ter sake
van het maken
van de twaalfde
bestedinge daar
aanvolgende, beginnende
van 't Peerboomse gat
af langs het Erf
van Willem Cornelisse
Vink, tot het steene
heultjen toe, in de
nieuwe steeg lank
ontrend dertig enkelde roeden aangenomen bij den

vi L

[112r]

[112v]
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[113r]
#groenevelt
#vinck

[113v]

hoop, volgens conditie consent ende
ordonnantie de voors:
Betaalt aan
Aart Dirxe Groeneveld, de somma
van drie ponden te
veertig grooten
't pond over
ende in voldoeninge van het maken
van de dertiende
bestedinge daar
aanvolgende beginnende aan de
voornoemde Cortveldse Steegh
en gaande ten eijnde
uijt tot in den
Barmsloot aan den
Zeedijk wesende
dese in twee partije
af gedeeld, waar
van de Eerste helfte
ter lengte van
ontrend twee hondert sestigh
dubbelde roeden
aangenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens conditie concent ende ordonnantie de voors:
somma van
Betaald aan
Jan Goverde van der
Pijl, de somma
van twee ponden
ses schellingen munte
deser rekeninge
over ende in voldoeninge van het
maken van de
veertiende bestedinge daar aanvolgende
sijnde de wederhelfte

xiiii Sch

[114r]
#groenevelt

[114v]

[115r]
#van-der-pijl
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[115v]

van de voornoemde
steeg en komt
tot den dijck toe,
lank als voren
aangenomen bij
den hoop, volgens
conditie, consent
ende ordonnantie de voorschreve
somma van
Betaalt aan
Philip de Gouw, de
somma van
drie ponden thien
schellingen te veertig
grooten 't pondt
over ende ter
sake van het
maken van de
vijftiende besteding,
daar aanvolgende,
sijnde de slooten
weerzijts de Voogtwerfse Steegh
van den Zeedijck
af, tot de nieuwe
Steeg toe, langh
ontrent twee
hondert twintig
dubbelde roeden
aangenomen bij den
hoop, volgens conditie
concent & ordonnantie de voors:
Betaaldt aan
Arien @ van Hofwegen
de somma van
drie ponden ses
schellingen munte
deser rekeninge
over ende in voldoeninge van het
maken van de sestiende bestedinge daer
aanvolgende, sijnde
de Cortveldse Steeg

[116r]
#de-gouw
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[116v]
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[117v]
#van-hofwegen

ter wederseijde
van 't Oude Stratie
af, tot de nieuwe
stege toe, lanck
ontrendt twee hondert veertig roeden
aangenomen bij den
hoop, volgens conditie
consent en ordonnantie
de voorz:
Betaald aan
Jan Goverde van der
Pijl, de somma
van vier ponden
te veertig grooten
't pond, over ende
in voldoeninge
van het maken
van de seventiende
bestedinge daar
aanvolgende, beginnende van de
Cortveldse steeg
tussen het gescheij
van de domijnen
ende de particulieren, westwaarts op
tot op den hoek aan de
noordseijde van de
nieuwe steegh
't ijnde op de punt
van 't Kortveldt,
lank ontrendt
drie hondert vijftigh
roeden, aangenomen
bij den hoop, volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders
concent en ordonnantie de voors:
somma van
Betaald aan
Pleun Adriaanse
Groenveldt de somma
van ses ponden

[118r]

iii L vi Sch

[118v]
#van-der-pijl

[119r]

[119v]
#groenevelt
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te veertig grooten
't pond, over ende
in voldoeninge
van het maken
van de agtiende
bestedinge daaraenvolgende sijnde
het schoonmaken
van 't geheele Peerboomsegat van de Nieuwe
Steeg af, tot de
Peerboomse Sluis
toe lank ontrendt
hondert en vijftig
roeden aangenomen
bij den hoop, volgens
conditie, consent
ende ordonnantie
de voors:e somma
van
Betaaldt aan
Philips de Gouw,
de somma van
drie ponden thien
schellingen munte
deser rekeninge,
over ende ter
sake van het
maken van de
negentiende bestedinge daar aanvolgende, sijnde
den Bansloot
loopende door den
geheele Peerboom
en Langewerf
van 't Peerboomse
gat af, langs de
oude kade heenen
tot in den Barmsloot, lank ontrend
drie hondert roeden
aangenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders
consent ende ordon-

[120r]

[120v]
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[121r]
#de-gouw

[121v]

[122r]

nantie de voors:
somma van
Betaald aan
Claas Struijk,
de somma van
ses ponden te
veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maken der
twintigste bestedinge daar aanvolgende, sijnde de
wegslooten weersijts 't oude Straatje
beginnende aan den
ouden Dussensen dijk
tot den Westersloot
van den Langen Camp,
lank ontrend drie
hondert dubbelde
roeden aangenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens conditie
consent ende ordonnantie de voorschreve somma
van
Betaald aan
Arij Ariense van Hofwegen de Jong, de somma
van vijf ponden
thien schellingen te
veertig grooten 't
pond, over ende
ter saake van
het maken der
een en twintigste
bestedinge daar
aanvolgende, komt
tot de nieuwe Kortveltse Stege toe
lank ontrendt
twee hondert dubbelde roede aangenomen bij den hoop

#struijck
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[123r]
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[123v]
#van-hofwegen

[124r]

volgens conditie
concent, ende ordonnantie de voors:
somma van
Betaalt aan
Hendrik Wijzenburg
de somma van
drie ponden munte
deser rekeninge
over ende ter
sake van het
maken van de
twee en twintigste
bestedinge daar
aanvolgende, sijnde
het resterende
gedeelte weerzijts
van 't oude Stratie
van de voornoemde
Kortveldse Steegh
af, tot aan de eerste
kromte van den wegh
bij de Kamerse Steeg
ofte wel bij den
westersen sloot
van den klijnen
Brasser, lank
ontrend hondert
en tagtigh dubbelde roeden aangenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens conditie mitsgaders
consent ende ordonnantie de voors:
somma van
Betaald aan
Jan Willem Dingeman
de somma van
drie ponden twee
schellingen munte
deser rekeninge
over ende ter
sake van het
maken van de
drie en twintigste
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[124v]
#weissenberg

[125r]

[125v]
#dingemans
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[126r]

bestedinge daar
aanvolgende, sijnde
de slooten weerzijts
de Kamerse steeg
van de voornoemde
kromte af tot
den Zeedijk toe,
lank ontrend twee
hondert en ses dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop,
volgens conditie, concent ende ordonnantie
de voors:
Betaaldt aan
Hendrik Wijsenburg
de zomma van
drie ponden te
veertig grooten
't pondt over ende
in voldoeningh
van het maken
van de vier en
twintigste bestedinge daar aanvolgende sijnde
de slooten weerzijts
de nieuwe Kortveltse steegh
van 't Oude Straatje af, tot aan de
Bregge gelegen
over Bregte Geut
lank ontrendt
twee hondert en
sestien dubbelde roeden,
aangenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens de meergemelte conditie
mitsgaders consent
ende ordonnantie
de voors: somma
van

[126v]
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[127r]
#weissenbergh

[127v]

[128r]
#van-dalen
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Betaald aan
Jan Jacobse van
Dalen, de zomma
van twee agt en dertig
schellinge, munte
voorschreve over
ende in voldoeninge van het vijf
en twintigste
bestedinge daar
aanvolgende
zijnde de slooten
weerzijts deselve
Steegh, van de
Bregte geut
af tot de Cornse
Gantel cade toe
lank ontrend hondert
veertig dubbelde
roeden, aangenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens
conditie, consent
en ordonnantie
de voors: somma
van
Betaaldt aan
Huijbert Janse
Sloot, de zomma
van vijff ponden
tien schellingen
te veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maken der
ses en twintigste
bestedinge daar
aanvolgende, sijnde
de kille ofte uijtwateringe genaamt
Hillekens gat
beginnende aan
het oude Straatje
en gaande tot de
Suijdelijkste sluijs
op de Kornse Gantel
gelegen hier mede
is onder begrepen

[128v]

[129r]
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[129v]
#sloot

[130r]

de uijtwateringe
buijten dijcx, tot
in de Gantel toe,
lank ontrendt
vier hondert dertig
roeden aangenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens de
gemelte conditie
consent, ende ordonnantie de voors:
somms van
Betaaldt aan
Bastiaan Hend:
Metselaar, de somme van vier pond
te veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
van het maken
der seven en twintigste bestedinge
daar aanvolgende,
sijnde den Middelt,
van 't Laardijkje
af, en vervolgens
tot aan den westersen
sloot, van Bregte veertigh mergen, lanck
ontrendt drie
hondert en
sestig roeden
aangenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders
consent ende
ordonnantie de voors:
somma van
Betaald aan
Huijbert Janse
Sloot, de somme
van drie ponden
veertien schellingen

[130v]
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[131r]
#metselaer

[131v]
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[132r]
#sloot

te veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maken der
agt en twintigste
bestedinge daar aanvolgende, sijnde
de kille genaamt
Bregte geut,
beginnende van den
westensloot van
Bregte veertigh
mergen aff, tot
aan het eijnde
van het Hillekensgat door de Kortveldse steeg, lank
ontrend drie hondert vijftien dubbelde roeden
aangenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders
concent ende
ordonnantie de
voors: somma van
Betaald aan
Hendr: @ de Jong
de somma van vijf
ponden te veertig grooten 't
pondt, over ende
ter sake van
het maken der
negen en twintigste
bestedinge daar
aanvolgende, sijnde
de slooten weersijts de Kalverstee, beginnende aan den Ouden Dussensen dijk
tot bij den oostersloot
van Baijen poel
lank ontrend drie
hondert en vijftien

[132v]

[133r]

iii L xiv Sch

[133v]
#de-jong

[134r]

[134v]

dubbelde roeden
aangenomen bij den
hoop, dus alhier
volgens consent, conditie
ende ordonnantie
de voor: van
Betaaldt aan
Klaas Struijk, de
somma van vier
ponden agt schell:
over ende ter sake
van het maecken van de dertigste bestedinge
daar aanvolgende,
sijnde de slooten
weerzijts deselve
steeg van den voors:
oostersloot aff
tot aan de nieuwe
Cortveldse stege
toe lang ontrend
twee hondert en
tagtig dubbelde roeden
aangenomen bij
den hoop dus alhier volgens de
meergemelte conditie mitsgaders
consent ende
ordonnantie
de voorschreve
somme van
Betaaldt aan
Jan Goverde van der
Pijl, de somma
van twee ponden
twee schellingen
te veertig grooten
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[135r]
#struijck

[135v]
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[136r]
#van-der-pijl

't pondt over ende
ter sake van
het maken der
een en dertigste
bestedinge daar
aanvolgende, sijnde
den Middelt beneden
den Omloop van de
Laar, beginnende
van Jan Pietersen
sloot westwaarts op
tot aan de Kalversteeg
lank ontrendt

[136v]

twee hondert en
sestig roeden aangenomen bij den hoop
volgens conditie, consent ende ordonnantie de voors: somma
van

[137r]

Betaaldt aan
Arijen Pietersen Straf
de somma van
twee ponden vier
schellingen munte
dezer rekeninge
over ende ter sake
van het maken
van de twee
en dertighste
bestedinge daar
aanvolgende, sijnde
de slooten langs
de Gantel Kaden
beginnende van de
oude Kornse voorsluijs, westwaarts
op tot aan het
eijnde van de Bregte
geut, lank ontrend
twee honderdt
sestigh roeden
aangenomen bij
den hoop, dus
alhier volgens de
gemelte conditie
mitsgaders consent
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[137v]
#straff

[138r]

ende ordonnantie
de voorschreve somma van

[138v]
#groenevelt
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Betaaldt aan Aart
Dirxe Groeneveldt
de somma van
twee ponden sestien
schellinge te veertig
grooten 't pondt
over ende ter saken
van het maecken van de
drie en dertigste
bestedinge daar
aanvolgende zijnde
de kille loopende
door den Boerenverdriet van de
verlaatse Gantel
Cade af, door het
Oude Sluijsje, ende
de Cade tot aan
het Heultien uijtwaterende op de
Cornse Gantel, en
van dasr langs de
kade van den Boerenverdriet, westwaarts
op tot in den barmsloot van den Nieuwen
Dijck, te samen
lank ontrend twee
hondert en tagtig
roeden aangenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens conditie, consent & ordonnantie de voors:
zomma van
ii L xvi Sch
Betaald aan
Anthonij Aarte Verhoef,
de zomma van
agtien schellingen
munte dezer rekeninge, over ende
ter sake van het

[139r]

[139v]

[140r]
#verhoeven

[140v]

maken der vier
en dertigste
bestedinge daar
aanvolgende, sijnde
den sloot loopende
aen de noordzeijde
langs de Gijsbert
kade beginnende van de
Dijck tot de kil
van den Boerenverdriet
lank ontrendt
hondert roeden
aangenomen bij
den hoop, volgens
conditie conzent
ende ordonnantie
de voors:
Betaald aan
Ott Willemsz Walraven de somma van
twaalf ponden te
veertig grooten 't
pondt, over ende
in voldoeninge van
het maken
van de vijff en
dertigste sijnde
de laatste besteding
daar aanvolgende,
bestaande in het
uijtsnijden ende
schoonmaken van
de uijtwateringe
van de sluijsvliet,
beginnende aan de
Peerboomse sluijs
buijtendijcx tot
in de Mase toe, tot
op den ouden
harden grond ter
breette van vier
en twintig voeten
drijvens water,
aangenomen bij
den hoop, dus alhier
volgens conditie consent ende ordonnantie de voors: somma

[141r]

xviii Sch

[141v]
#walraven

[142r]

[142v]

van

xii L
ve: summa van den uitgeef
ic: xl L xii Sch

Blijkt van
dese betaling
bij ordonnantie
en quitantie
behalven daar
anders voor 't
hooft getijckent
staet

[143r]

[vacat]
[vacat]
Anderen Uijt
geeff van verscheijde
saken volgens declaratie ordonnantie
ende quitantie

[143v]
[144r]

Betaaldt ten
comptoire van den
Heer Borgermeester
Mr: Hugo Eelbo
Raat ende Rentmeester generaal
van Zuijtholland,
de zomma van
twintig ponden
te veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge
van't sestiende
provisioneel jaar
pagts, van de
dijkputten ofte
gorssen leggende
tussen den tee
van den Dijck van
den meergemelten polder tot
aan den agter
cade rondomme
denselven polder,
de achter kade daarinne begrepen verschenen kersmisse seventhien hondert
en twalf, dus
alhier volgens quitantie de voors: somma van

[144v]
#eelbo

[145r]

[145v]
#lense

xx L

Betaald aan
de weduwe Hendrik
Lense, de somma
van twaalf ponden
twaalf schellingen
munte deser rekeninge, over ende
ter sake van een
jaar salaris voor
het opsigt ende
waarnemen van de
Peerboomse Sluijs,
verschenen April
seventien hondert
en dertien, dus
alhier volgens
quitantie de voors:
somma van
Betaald aan
Markus Cuijnderts
Schouten, de somma
van twintig ponden munte voors:
over en in voldoening
van een jaar tractement
van 't opzigt ende
het waarnemen
van de Vierbaanse
sluijs verschenen
April seventien
hondert dertien dus,
bij quitantie de voors:
Betaald aan Oth
Willemse Walraven,
de zomma van
twintig ponden
te veertig grooten
't pondt, over ende
in voldoeninge van
het waarnemen
soo van de Emmikhovense sluijs
als die bij de Cornse Gantel is leggende dus alhier

[146r]

xii L xii Sch

[146v]
#schouten

[147r]

xx L

[147v]
#walraven

over het Jaar
tractement verschenen seventien
hondert en dertien,
dus bij quitantie
de voors: somma
van
Betaald aan
denselven Oth
Willemse Walraven
over ende in voldoeninge van sijne
declaratie van
verdient salaris
ende gedaan verschot
ten dienste van den
gemelten polder,
zedert den
twaalfden April
seventien hondert
twaalf, tot den
agsten April
seventien hondert
dertien, dus alhier
bij declaratie ordonnantie van de
Heeren Gecommitteerdens van
den voors: polder
en quitantie de
somme van
Betaaldt aan den
selven Oth Willemse Walraven,
over ende in voldoeninge van sijn declaratie van het hacken en weder inplanten
van het houdt staende op de ackers
ende Kade voor den
dijck van den voorschreven polder,
alles gedaan en verrigt
in 't voor jaar

[148r]

xx L

[148v]
#walraven

[149r]

xxxiii L xviii Sch

[149v]
#walraven

seventien hondert
dertien, dus alhier
bij ordonnantie
ende quitantie
de somma van
Betaald aan den
voornoemden Oth
Willemse Walraven
over ende ter sake
van het gunt ten
sijnen huijsen
tijde deser rekeninge
is verteerdt, bij den
bode, knegts, voerluijden mitsgaders
eenige andere persoonen daar't collegie mede te doen
heeft gehad volgens gehouden
notitie, der halven
alhier de somma
van
Betaald aan
Huijg Ariense van
Wingerden, over
ende in voldoeninge
van sijne declaratie
wagevragten ten
dienste van den
voorn: polder tijde
deser rekeninge
gedaan, dus alhier
bij declaratie ordonnantie en quitantie de zomma
van
Betaaldt aan den
Lantmeter Abel
de Vries, over &
ter sake van
sijne declaratie
van vacatie ende
verschot, tijde

[150r]

xliii Lxvii Sch

[150v]
#walraven

[151r]
#van-wingerden

cviii L xix Sch

[151v]

xliiii L

[152r]
#de-vries

deser rekeninge
ten behoeve van
den gemelten polder
gehad ende gedaan,
dus alhier bij
de declaratie mitsgaders ordonnantie
ende quitantie
de somma van
Betaald aan den
Fabrijk Jan Pluijm
over ende in voldoeninge van sijne
declaratie van vacatie
ende verschot
ten dienste van
den voorschreven
polder tijde deser
rekeninge gedaan
ende verdient, dus
alhier bij declaratie
ordonnantie ende
quitantie de zomme
van
Den Rendant brengt
alhier over ende ter
sake van de
teerkosten, bij
den wel Ed:
Heer Commissaris
van de Camere
van de Ed: Mogende
Heeren Raden
ende meesters
van de Rekeninge
van de der Domainen
der Ed: groot Mogende
Heeren Staten van
Holland ende
West vrieslandt,
de Ed: Heeren
Gecommitteerdens
ende eenige particuliere ingelanden gedaan
ende gevallen

liii L xvi Sch

[152v]
#pluijm

[153r]

viii L xiiii Sch

[153v]

[154r]

soo op de visitatie als het
doen van de
rekeninge, dus
alhier als in
voorgaande rekeninge
de somma van
Nog wert alhier
gebragt de somma
van drie ponden
drie schellingen
munte voors:
over ende 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 Gecommitteer
betaald verscheijde
noodige klijnighede
bedragende de somma
van

[154v]

cL

[155r]

iii L iii Sch

[155v]

xviii L iii Sch

via: Somma van
uijtgeeff
iiiic: lxxxvii L v Sch

Dese en volgende
aengehaalde
partijen werden
hier wel gebragt
en sijn gereguleerd en gesteldt
ingevolge van de
provisionele reglementen, en verders
bij declaratie en
quitantie, behalven
daar anders voort
hooft getijkend staat.

[vacat]
[vacat]
Anderen uijtgeeff, van tractementen ende verschot
van d' Ed: Heeren
Gecommitteerdens den
Penningmeester ende
Bode

Betaaldt aan den
Heer Borgemeester

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

[157v]

Mr: Hugo Eelbo als
Raat ende Rentmeester
Generaal der Domainen
van ZuijdtHollandt,
de somma van
hondert en twintig
ponden te veertig groote
't pondt over
een jaar tractement als Eerste Gecommitteerde van
den gemelten polder,
dus alhier de voorz:
somma van
De rijskosten
ende het verschot
van den welgemelten Heer tijde
deser rekening
gedaan bedragen
de somma van
De Heer Borgemeester
Herman van den
Honert, mede Gecommitteerde van de
Ed: Mogende
Heere van de rekeninge over een
jaar tractement
tijde deser rekeninge
gelijke hondert en
twintig ponden dus
de voors:
De Rijskosten
ende het verschot,
van den gemelten
heer tijde deser
rekeninge gedaan
bedragen
De Heer Mr
Sebastiaan Leerse

#eelbo

[158r]
#eelbo

cxx L

[158v]
#van-den-honaert

– niet -

[159r]

cxx L

[159v]
#van-den-honaert
#leerse

– niet –

mede over een Jaer
Tractement als
gecommitteerde
de somma van
tagtig ponden munte
voorn: dus alhier
de voors: somma
van
De rijskosten en
het verschot bij
sijn Ed: tijde deser
rekeninge gedaan
bedragen de somma van
De Erfgenamen
van de Hr Dirk
Spruijt, mede over
een jaar tractement
als gecommitteerde
tijde deser rekeninge
gelijke somma van
De reijskosten
ende het verschot
bij den voornoemde
heere tijde deser
rekeninge gedaan
bedraagt de somma
van
De Hr Hendrik
Balthazer van
Wevelinkhoven
mede voor een
Jaar tractement
als Gecommitteerde
tijde deser rekeninge
gelijke somma
van
De rijskosten
ende het verschot

[160r]

lxxx L

[160v]
#leerse
#spruijt

lxx L vii Sch

[161r]
#spruijt

lxxx L

[161v]
#van-wevelinkhoven

– niet -

[162r]
#van-wevelinkhoven

lxxx L

bij den voornoemde
heere tijde deser
rekeninge gedaan
bedragen de somma van
De hr Migiel Pompe
van Meerdervoort
Heer van Meerdervoort
mede over een
Jaar tractement
als gecommitteerde
tijde deser rekeninge
gelijke somma
van
De reijskosten
ende het verschot
bij den voornoemden
Heere tijde deser
rekeninge gedaan
bedragen de somma van
De Hr Jacob van
Wezel, mede over
een jaar tractement als Gecommitteerde tijde deser
rekeninge gelijke
somma van
De Rijskosten
ende het verschot
bij den voornoemden
Heere tijde deser
rekeninge gedaan
bedragen de somma
van
Cornelis Spruijt
komt als Penningmeester van den
Zuijdhollandsen

[162v]
#van-meerdervoort

– niet –

[163r]
#van-meerdervoort

lxxx L

[163v]
#van-wezel

– niet –

lxxx L

[164r]
#van-wezel

[164v]

– niet –

polder, voor sijnen
ontfank ende uijtgeeff deser rekeninge (in gevolge
van het provisioneel
reglement) den
twintigsten penning van den
ontfank tot de
somma van ses
duijsent ponden,
en 't gene den ontfank
boven de ses duijsent
ponden komt te
bedragen den
veertigsten penning
ende de wijle den
ontfank d' Anno xvii:
twaalf fol:25 verso
maar komt te
bedragen de somma
van drie duijsent
negen hondert vier
en sestig ponden
vier schellingen nege
deniers, soo wert
alhier gebragt
den twintigste
penning van de
voorn: somme bedragende hondert agt
en negentig ponden vier schellingen drie denier
munte als voren
dus de voorschreve
De rijskosten
ende 't verschot
bij den Rendant
met kennisse
ende door ordre van de
meergemelte Heeren
Gecommitteerdens,
tijde deser rekeninge gedaan
ende betaald bedragen volgens declaratie de som-

[165r]

[165v]

[166r]

cxcviii L iiii Sch iii D

[166v]

ma van negen en tagtigh
ponden agtien schellingen munte deser
rekeninge, dus
alhier de voorschreven somma
van
Betaaldt aan
Oth Willemse Walraven, de
somma van
vijftig ponden te
veertig grooten
't pond over
een Jaar tractement als
Bode van den
voornoemden
polder, verschenen
Apriel seventien
hondert dertien
dus bij quitantie
de voors: somma
van

[167r]

lxxxvx L xviii Sch

[167v]
#walraven

[168r]

lL

viia: Somma van uijtgeeff
xc: liiii L xiii Sch iii D

transeat als
in voorgaande
rek:

[vacat]
Anderen uijtgeeff, van het
minuteren grosseren en doubleren
deser rekeninge
met het appostilleren
en 't vergelijken
van dien, mitsgaders
de noodige segels
tot deselve,
Komt voor het
minuteren grosseren ende doubleren

[168v]
[169r]

[169v]

deser rekeninge
groot vijff hondert
twee en twintig
bladeren tot drie
schellingen het blad
bedragende het
selve een somma
van agt en seventig ponden ses schell:
te veertig grooten
't pond, dus alhier
de voors: somma
van
Nogh voor het
doubleren van een
rekeninge als dese
omme den rendant
groot een hondert
vier en seventig
bladeren mede tot
drie schellingen
't bladt, de somma
van ses en twintig
ponden twee schell:
munte voornoemt
dus de voors:
Komt voor het
appostilleren deser
rekeninge de somma
van twaalf ponden
twaalf schellinge
munte voorz: dus
deselve
Den Penningmeester
voor het vergelijken
van de appostillen
op de doublen de
somma van negen
ponden negen
schellingen munte
als vooren, dus
de voors:

[170r]

lxxviii L vi Sch

[170v]

xxvi L ii Sch

[171r]

xii L xii Sch

[171v]

ix L ix Sch

Den rendant
brengt alhier de
somma van agt
ponden te veertig
grooten 't pondt
bij hem betaald
voor drie distincte klijn zegels, als een
van ses ponden
twaalf schell:
geappliceerdt
tot een omslagh
van de rekeninge
van den Rendant
en twee ider
van derthien
schellingen nege
deniers, d' eene
tot de rekeninge
voor d' Ed:
Mogende Heeren
van de rekeningen ende de
anderen tot de
rekeninge voor
het gemeeneland
(met de
thiende verhooging) bedragende te samen
de voorschreve
somma van
agt ponden
munte deser
rekeninge dus
alhier de
de voornoemde somma van
Komt voor het
inbinden deser
rekeninge met
twee dubbelen
van dien ider tot
dertig schellingen
munte voornoemt
de somma van

[172r]

[172v]

[173r]

[173v]

viii L

[174r]

vier ponden thien
schellingen dus
de voors:

iiii L x Sch

viiia Summa van den uijtgeef
ic: xxxviii L xix Sch
Summa totalis van den uijtgeef
deser rekeninge bedraagt
iim: ixc: lxv L vii Sch
En den ontfang hier vooren fol: 25 verso
bedraegt
iiim: ixc: lxiiii L iiii Sch ix D
Vereffent comt meerder ontfangen dan uijtgegeven en blijft dienvolgende den Rendant
alhier aan't Gemeeneland schuldig de somma van
ixc: xcviii L xvii Sch ix D
Aldus gehoort gerekend en gesloten ten dage
jare ende plaatse als in't hooft deses
staat geëxpresseert ten oirconde desen
getijckent / was getijckend /
W. van Lantschot, Hugo Eelbo,
H Honert, Sebast: Leerse,
B. van Wevelinkhoven, Jacob van Wezel,
Gecollationeert tegens sijne principale, sijnde geschreve geappostilleert ende geteijkent als boven: ende
daarmede accorderende bevonde bij
mij als Penningmeester van de voorn:
polder: Actum Dordregt den 10:
Junij 1713.
Cornelis Spruijt

[174v]

