[KAFT]
[Plakbriefje:]
Algemeen Rijksarchief
Grafelijkheidsrekenkamer
van HOLLAND
REKENINGEN
5184
1714
CORNELIS SPRUIJTS
Seventiende Rekeninge als
Penningmeester van den
ZUIJD-HOLLANDSEN-POLDER
Omme t' Hof.

Overgelevert bij Cornelis Spruijt Reeckeninge
penningmeester van den Zuijd
ende bewijs die
Hollanddoende is Cornelis
sen polder, aen den Hr Commissa- Spruijt als penningris van de reeckeningen der Do- meester van den gemijnen van de Heeren Staten
heelen Zuijd-Hollandvan Hollant ende West
sen polder (bedijckt
Vrieslant, ten bijwesen
in den Jare sesthien
van de gecommitteerdens van
hondert negen en 't
den gemelten polder aengeseventigh) van soodastelt, mitsgaders de prenigen ontfanck ensente Ingelanden dese mede
onderteeckent hebbende in
de uitgeeff als den
het mol huijs, over de Aug:
selven heeft gehadt
kerck op den 25 April 1715
ende gedaen, over den
xvii Reeckeninge
Vervolgt wel den tijt
van de laest voorgaende
Reeckening d A 1713

[1r]

[1v]

Jaare zeventhien
hondert ende veerthien, 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
lantmeeter Mattheus van Nispen, in
den Jare sesthien
hondert twee ende
tagtigh gedaen) begroot werden op twaelf
hondert vijff en dertigh mergen vijff hondert negen en vijfftigh
roeden lands, in de
voorsz dijckagie binnen bedijkt, volgens
de laetste gedaene mettinge, het verbael ende
de Caerte daer van sijnde zegge:

[2r]

[2v]

1235 : 559 : 00

Waar van in den Jare
sesthien hondert twee
en tagtigh uijtgeput
sijn, tot het maecken
van den doorgebroocken
1235 : 559 : 00
Zee dijck als in de Reeckeninge folio xlii et ultra
staet geexpresseert
Zoo dat nu alleenelijck
moet werden verantwoort
ingevolge van de acte
van omslagh, de resteerende contribueerende
mergentalen, bedragende deselve als noch,

2: 463: 00

1233: 96: 00

[3r]

Blijckt hier van
bij acte van ommeslag, in dato den 27
april 1714, bij den
Hr Commissaris, en
Gecommitteerdens,
nevens de particuliere Ingelanden gearresteert.

Op den seven en twintigsten April zeventien hondert veertien, hebben de Heeren Gecommitteerdens van den Zuijdhollandsen polder naer
het sluijten van des
Gemeenelands reeckeninge van den Jare seventhien hondert en dertien
nevens de presente Ingelanden, ommegeslagen
een somme van twintig
Schellingen, munte deser Reeckeninge, per mergen, over den jare seventien hondert en veertien,
tot lasten van de Heeren Eijgenaeren, soo tot
voldoeninge van het
sloth, der voorgaende
gedaene reeckeninge
d anno seventhien hondert derthien als het
onderhouden van den
Zeedijck, het veranderen van drie Oude bij na
vergane houte breggens
in steene, het maecken
ende repareeren van
eenige gevalle gaten
en zee braecken door
de harde storm winden
en hooge watervloeden
in den dijck van den voornoemden polder geslagen,
het opgrave van eenige
uijtwaterende slooten,
't verversse van verschijde
ackers, mitsgaders de
ordinarisse binnelandsche noodsaecklijckheeden, welcke ommeslagh
den voornoemden penninckmeester alhier
is verantwoordende,
over de voorsz twaelff
hondert drie en dertig

[3v]

[4r]

[4v]

[5r]

mergen, ses en negentig roeden lands, de
somma van twaelff
hondert drie en dertig
ponden drie schellingen
drie deniers, munte deser
reeckeninge, dus de voorsz

[5v]

xiic: xxxiii L iii Sch iii D

Prima Summa van den Ontfang
im: iic: xxxiii L iii Sch iii D
[6r]

Anderen Ontfank
over den lagen Omslagh van den Jare seventhien hondert veertien
bij acte van
omslagh

Ingevolge van de voorschreve acte van Omslagh in dato den seven
en twintigsten April
zeventien hondert veertien, tot laste van de
respective bruijckers
ommegeslagen, twee ponden per mergen tot betaelinge van de binnelandse nootsaeckelijckheden, bedragende over
den geheelen Zuijdhollandsen polder groot
twaelff hondert drie
en dertig mergen, ses
en t negentigh roeden
lands, de somme van
twee duijsent vier hondert ses en sestig ponden ses schellingen ses
deniers, te veertig grooten 't pont die den Rendant alhier mede is
ten vollen verantwoordende, dus de voorsz
D

[6v]

[7r]

iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi

ii Summa van den Ontfangh
iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

[vacat]
Anderen Ontfank
van de verpagtinge
gedaen bij d' Edele
Heeren Gecommitteerdens, van den Zuijdhollandsen polder
op den dertigsten
zeptember zeventhien hondert en
elff, van het gras,
liesen en biesen
mitsgaders, het
riet staende ende wassende in den
Dijck putten, ofte
gorssen, tusschen
den thee van den
dijck, ende de achter cade buijten
ende rondommen
den Zee dijck van
den voorschreven
polder beginnende aan den nieuwen Althenasen
polder, tot aen
den Dussensen
dijck toe,

iiie: vie: jaer

De eerste partije
beginnende aen den
dijck van den nieuwen Althenasen polder, tot aen de Eerste
sluijs toe, lanck drie
hondert negentig roeden gepagt voor ses jaren, bij Marcus Cuijndertse Schouten, sjaers
omme zeve ponden tien
schellingen te veertig
grooten 't pont, blijckende bij de conditie
der gedaene verpagtinge, in date den dertigsten zeptember zeventhien hondert elff
dus alhier over het

[7v]
[8r]

[8v]

[9r]

[9v]
#schouten

derde sesde jaer pagts,
verschenen kersmis
zeventhien hondert
veertien, de voorschreve somma van
De tweede partije
van de voornoemde
sluijs, tot de sluijs
van de Cornse Gantel
toe, lanck ontrendt
drie hondert vijftig
roeden, gepagt voor
ses jaren bij Maerte
Wouterse, sjaers omme ses ponden thien
schellingen, munte
als voren, dus alhier
over het derde sesde
jaer pagts, verschenen
kersmis, zeventien
hondert ende veertien, de voorschreve
zomma van
De derde partije
van de voornoemde sluijs
tot den hoeck van
den dijck, bij het lant
van Huijbert Zeijlmans, lanck twee
hondert acht ende
veertig roeden gepagt voor ses jaren
bij Teunis Ariense
van der Pluijm, sjaers
omme seve ponden
en thien schellingen
munte voorschreven,
dus alhier over het
derde sesde jaer
pagts, verschenen
kersmis zeventien
hondert ende veertien, de voorchreve
somme van

[10r]

vii L x Sch

[10v]
#maerten-wouters

vi L x Sch

[11r]
#zijlmans
#van-der-pluijm

[11v]

[12r]

vii L x Sch

De vierde partije
van den voornoemden
hoeck aff, tot de
sluijs in het Peerboomse gat, lanck
ses hondert en dertigh roeden, gepagt
voor ses jaren bij
Jan Teunisse Bestebier, sjaers omme
elff ponden en tien
schellingen, munte
deser reeckeninge,
dus alhier over het
derde sesde jaer
pagts, verschenen
kersmis zeventien
hondert en veerthien
de voorschreve somma van
De vijffde partije
van de voornoemde
sluijs, tot den hoeck
van den dijck, bij het
Staecxken, lanck
vier hondert roeden,
gepagt voor ses jaren, bij Adriaen Adriaense Crillaerts
sjaers omme veertien
ponden, munte deser
reeckeningen, dus
alhier over het derde sesde jaar pagts,
verschenen kersmisse zeventhien
hondert en veerthien, de voorschreve zomma van
De sesde ende laetste partije van het
voornoemde Staecksken aff, tot aen het
eijnde van de nieuwe
dijckagie, aen den

[12v]
#bestebier

[13r]

xi L x Sch

[13v]
#crillaerts

xiiii L

[14r]

ouden Dussensen
Dijck, van den grooten Waerdt van
Zuijd-Hollant, lank
vier hondert en vijfftigh roeden, gepagt
voor ses jaren, bij
den voornoemden
Adriaen Adriaense
Crillaerts, sjaers omme twintig ponden,
munte als voren, dus
alhier over het derde
sesde jaer pagts, verschenen kersmis zeventhien hondert en
veertien, de voorsz

[14v]
#crillaerts

[15r]

xx L

iiie: Somma van den Ontfangh
lxvii L

blijckt hiervan
bij conditie van verkoopinge, in dato den
30 maert 1715 hier
op naergesien en
overgenoomen

[vacat]
Anderen ontfank
wegens het verkogte
rijsgewasch, gestaen
hebbende op de respective cadens ende
dijckputten van den
gemelten polder.
Ontfangen van Willem Vinck, de somma
van drie en twintigh
ponden tien schellingen, te xl: grooten 't
pondt, over ende ter
saecke van de eerste
partije van 't verkogte reijsgewas, beginnende van de uijtwateringe van de sluijs
op Hillekensgat, zuijt
op tot seker gaetjes, om
de cromte van den dijck
sijnde de agter cade, dus
alhier volgens de conditie der gedaene verko-

[15v]
[16r]

[16v]
#vinck

[17r]
#koeckoeck

pinge in dato den dertigsten maert seventien hondert en vijfftien,
daer van sijnde, de voorsz
somma van
Ontfangen van Bastiaen Janse Koeckoeck
de somme van dertien
ponden tien schellingen
te veertig grooten het
pont, over ende in voldoeninge van de tweede partije, van 't verkogte rijsgewas, daer aenvolgende,
begint aen 't voorn: gatje
tot het Camerse gat toe,
sijnde mede de agter cade, dus alhier volgens
de voornoemde conditie
van verkoopinge, de
voorsz

Ontfangen van Peeter
Willem Dingemans, de
somma van twaelff ponden, te veertig grooten
't pont, over ende ter zake van de derde partije
van 't verkogte reijsgewas, begint van de loying, tegen 't Erff van
Wouter Lensvelt, tot de
Post sloot toe, sijnde
mede de agter cade, dus
volgens de voorn: condiTie, de voorschreve
somma van
Ontfangen van Bastiaen Janse Koeckoeck, de
somma van agt ponden
thien schellingen, te
xl grooten 't pont, over
ende ter zaeke van de
vierde partije, van 't verkogte reijsgewas, begint

xxiii L x Sch

[17v]

xiii L x Sch

[18r]
#dingemans
#lensvelt

xii L

[18v]
#koeckoeck

[19r]

als voren, en mede tot den
post sloot toe, sijnde den
tweeden acker, daer naest
gelegen, dus volgens de
voornoemde conditie, de
voorz somma van
Ontfangen van Jan Huijbertse Slooten, de somma van drie ponden x Sch
te veertig grooten 't
pont, over ende ter zake
van de vijffde partije, van
't verkogte rijsgewasch,
sijnde een breeden acker,
tegen den hoeck van den
dijck, op Stakenborgh
dus alhier volgens de
gemelte conditie, de
voorsz somma van
Ontfangen van Peeter
Willem Dingemans, de
somma van twee ponden
te xl: grooten 't pondt,
over ende ter zake van
de sesde partije, van 't
verkogte rijsgewasch
sijnde den acker onder
den dijck, tegen het
Erff van Jan Bestebier
tot Wijfvlietsgat toe,
dus volgens de voorn: conditie, de voorsz
Ontfangen van Andries
Groenevelt, de somma
van agt ponden thien
schellingen, te xl grooten 't pont, over ende ter
zaecke van de sevende partije, van 't verkogte rijsgewas, begint van Wijfvlietsgat, zuijd op, tot 't eijnde
van het Erff van Maerten Wouters toe, sijnde
den eerste en tweeden

#sloot

viii L x Sch

[19v]
#dingemans

iii L x Sch

[20r]
#bestebier

ii L

[20v]
#groenevelt
#maerten-wouters

acker onder den dijck,
met de eerste en tweede
Haeg cade, daer onder begrepen, dus alhier volgens de voornoemde conditie, de voorschreve
somma van
Ontfangen van Pieter
Pieterse Dubbelt, de
somma van negen ponden, munte deser reeckeninge over ende ter
sake van de achtste partije, van 't verkogte rijsgewas, begint van 't Erff
van Maerten Wouterse
zuijt op, tot het tweede
coppeltje willige boomen
staende op den berm van
den dijck, sijnde den acker
onder den dijck, dus alhier volgens de gemelte
conditie de voorsz
Ontfangen van Adriaen
de Loeij, de somma van
twaelff ponden thien
schellingen te veertig
grooten 't pont, over ende ter zake van de negende partije van 't verkogte rijsgewas, begint en
eijndigt als de voorgaende partije, sijnde den
eersten en tweeden acker naest den dijck,
streckende zuijd op tot
het Cromme gat toe,
dus alhier volgens de
gemelte conditie, de
voorschreeve zomma
van
Ontfangen van Bastiaen Janse Koeckoeck, de
somme van seve ponden,

[21r]
#dubbelt

viii L x Sch

[21v]
#maerten-wouters

ix L

[22r]
#de-loij

[22v]
#koeckoeck

xii L x Sch

thien schellingen te xl:
grooten 't pont over ende ter zake van de tiende
partije, van het verkogte rijsgewas, begint van
het voorsz Cromme gat
af, zuijt op, tot om den
noorden hoeck, van de Corte Raije, sijnde den acker onder den dijck, dus
volgens de gemelte conditie de voorsz somma
van
Ontfangen van Hendrick Janse Rou, de somma van vijff ponden en
thien schellingen, te
veertig grooten 't pont
over ende ter zaecke
van de elffde partije
van 't verkogte rijsgewasch, begint en eijndigt
als de voorgaende partije, sijnde den tweeden acker, naest den
dijck, dus alhier volgens conditie van de
verkoopinge, de voor schreve somma van
Ontfangen van Mosis
Mosisse La Grou, de somme van negen ponden
thien schellingen, te
veertig grooten het
pont, over ende ter zake
van de twaelffde partije van 't verkogte rijsgewas, begint van den
Diendersloot aff, oost
op, tot seecker gaetje
tegen het heij, gelijck
men aengewesen heeft,
dus volgens conditie
van verkoopinge, de
voorz somma van

[23r]

vii L x Sch

[23v]
#roubos

v L x Sch

[24r]
#la-grouw

[24v]

ix L x Sch

Ontfangen van Bastiaen Aartse 't Kint, de
somma van sesthien
ponden thien schellingen, te veertigh
grooten 't pondt over ende ter zaecke van de
dertiende ende laetste
partije, van 't verkogte
rijsgewas, begint van
het voornoemde gaetje
aff, tot de uijtwateringe van de Peerboomse sluijs, sijnde mede
de agter cade, dus alhier volgens de meergemelte conditie der
gedaene verkoopinge
de voorschreve somma
van

[25r]
#'t-kint

[25v]

xvi L x Sch

iiiie: Summa van den ontfang
ie: xxxii L -

wert wel gebragt
volgens de laetste
voorgaende reken:
d' A: 1713 folio 148 alwaer het selve is
gedoot

[vacat]
[vacat]
Anderen Ontfank
wegens het sloth der
laetste gedane reeckeninge van den Jare
zeventhien hondert
en derthien

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

Den rendant brengt
alhier de somma van
seventien hondert derthien ponden, drie schellingen, negen deniers,
te veertig grooten
het pont, sijnde het
geene hij bij slooten
van sijne voorgaende
sestiende reeckeninge, gedaen den 27 April
seventien hondert veerthien, aen het gemeene

[27v]

lant schuldigh is gebleven, blijkende bij
de selve reeckeninge,
folio 148, werdende derhalve alhier uijtgetooge, de voorschreve
zomma van
xviic: xiii L iii Sch ix D

[28r]

v: Somma van den Ontfang
im: viic: xiii L iii Sch ix D
Summa Totalis van den ontfang
bedraegt
vm: vic: xi L xiii Sch vi D
[vacat]
Uitgeeff jegens
den voorsz Ontfanck

Blijckt van dese
besteedinge, bij
conditie, ordon:
ende quitantie

Ende Eerstelijck
over het onderhouden
van den Zee dijck, het
veranderen van drie
oude, en bij na vergane
houte breggens, en steene te maecken, en het
repareeren van de gevalle gaten, en eenige
zee braecken, door de
harde storm winden
en hooge watervloeden
in den dijck van den
voornoemden polder
geslagen, het opgraven
van eenige uijtwarende slooten, en het ververschen van verschijde
ackers.
Betaelt aen Jan
Lensvelt, de somma
van ses en twintig ponden ses schellingen
negen deniers, te veertig grooten het pont

[28v]
[29r]

[29v]
#lensvelt

[30r]

over ende in voldoeninge, van dat hij volgens conditie ende
besteck van dato den
agt en twintigsten
maert seventhien hondert en veertien, aengenoomen ende gemaekt
heeft de eerste besteedinge sijnde het
opschieten van den
buijten Barm sloodt
beginnende aen Wijtvlietsgat, zuijd op
tot den hoeck, bij de
Corte Raije, aen de stooven staende op den
berm, bij hem aangenoomen om drie
schellingen ses deniers, de roeden, bedragende over een
hondert en vijfftigh en
een halve gemeeten
roeden, volgens ordonnantie ende quitantie, de voorschreve
somma van
Betaelt aen Huijgh
Janse van Heert, de
somma van vier en
twintig ponden agt
schellingen negen
deniers, te veertigh
grooten het pondt
over ende ter zake
van de tweede besteedinge daer aenvolgende, sijnde het
graven van de slooten, begint aen de voorgaende, ende eijndigt aen
de Corte Raije, tot de
hooft stooven op
den berm, bij hem
aangenoomen de roede om vijff schellingen negen deniers,

[30v]

[31r]

xxvi L vi Sch ix D

[31r]
#van-heert

[32r]

bedragende over
vijff en tagtig roeden bij ordonnantie
ende quitantie, de
voorschreve zomma
van

Betaelt aan Philip de Gouw, de somma van seventhien
ponden eenen schellinge, munten deser
reeckeninge, over ende in voldoeninge van
de derde besteedinge, daer aenvolgende
begint aen de voorgaende, ende eijndigt
voor bij de Zee braecken, tot de afgehackte haegkade, aengenomen de roeden, om
vijff schellingen ses
deniers, bedragende
over twee en sestig
gemeeten roeden, bij
ordonnantie ende
quitantie, de voorschreve somma van
Betaelt aen Jan
Wijnants, de somma
van een en twintigh
ponden, negen deniers,
te veertig grooten
het pondt, over ende
in voldoeninge van
dat hij volgens conditie van besteedinge
in dato den agtsten
Meij, seventhien hondert en veertien, aengenoomen heeft te graven, ende op te schiete
twee hondert twee en
tagtig en een halve
roeden, om eenen schelling ses deniers, de

xziiii L viii Sch ix D

[32v]
#de-gouw

[33r]

xvii L 1 Sch

[33v]
#wijnants

[34r]

roeden, dus bij ordonnantie ende quitantie de voorsz
Betaelt aen Tonis
Aertse Verhoeve, de
somme van negentien
ponden thien schellingen, te veertigh
grooten 't pont, over
ende in voldoeninge
van dat hij aangenomen heeft te graven
ende op te schieten,
twee hondert sestig
roeden, tot eenen
schelling ses deniers
de roede, bij ordonnantie ende quitantie, de
voorsz somma van
Betaelt aen Huijbert Sloot, de somme
van derthien ponden
sesthien schellingen
over ende in voldoeninge, van dat hij
aengenoomen heeft te
graven, en op te schiten ses en veertigh
roeden, tot ses schellingen de roeden, munte voorsz, dus bij ordonnantie, ende quitantie, de voorsz
Betaelt aen Dingeman Willems, de somma van twintig ponden twaelff schellingen ses deniers, te
veertig grooten het
pont, over ende in voldoeninge, van dat hij
aaengenoemen heeft
te graven ende op te
schieten, twee en tag-

xxi L iii Sch ix D

[34v]
#verhoeven

xix L x Sch

[35r]
#sloot

[35v]
#dingemans

xiii L xvi Sch

[36r]

hentig, en een halve
roeden, om ses schellingen munte deser
reeckeninge, dus bij
ordonnantie, ende quitantie de voorsz
Betaelt aen Tonis
Lammertse Vos, de
somme van sesthien
ponden vier schellingen ses deniers, te
veertig grooten het
pont, over ende in voldoeninge, van dat hij
aaengenomen heeft, te
graven ende op te schieten, negen en vijfftigh
gemeete roeden, tot
vijff schellingen ses
deniers, de roeden,
dus bij ordonnantie
ende quitantie, de
voorschreve zomma
van

Betaelt aen Crijn
Kuijndertse 't Kint, de
somma van sestien ponden eenen schelling
te veertigh grooten
het pondt over ende
ter zaecke, dat hij volgens conditie aengenoomen heeft het graven ende op schieten
van drie en vijftigh
en een halve roeden
om ses schellinge de
roeden, dus bij ordonnantie, ende quitantie
de voorz somma van
Betaelt aen Jan Goverde van der Pijl,
de somma van drie en
vijfftigh ponden, vier

[36v]
#vos

xx L xii Sch vi D

[37r]

xvi L iiii Sch vi D

[37v]
#'t-kint

[38r]
#van-der-pijl

xvi L i Sch

schellingen, over ende
in voldoeninge van het
graven ende opschiete
van drie hondert en
vier gemeete roeden
bij hem aangenoomen
de roede om drie schellingen, ses deniers,
dus bij conditie ordonnantie, ende quitantie, de voorsz
Betaelt aen Pieter
Janse Boerewaert, de
somme van negen en
t negentig ponden, en
thien schellingen, munte deser reeckeninge
over ende ter saecke
van dat bij hem aangenomen is, het maechen, ende opschieten
van drie hondert agt
en t negentig roeden,
om ses schellingen de
roeden, dus bij ordonnantie, ende quitantie, de voorschreve
somma van
Betaelt aen Pieter
Gielen van Sittert de
somme van vier en
dertigh ponden vier
schellingen, te veertig grooten het pont,
over ende in voldoninge van het graeven, ende opschieten,
van twee hondert en
acht en twintigh gemeeten roeden, tot
drie schellingen de
roeden, bij hem aengenoomen, dus volgens
conditie, ordonnantie
ende quitantie, de
voorsz

[38v]

liii L iiii Sch

[39r]
#boerewaert

[39v]
#van-sittert

xcix L x Sch

[40r]

xxxiiii L iiii Sch

Betaelt aen Pieter Pieterse Dubbelt,
de somma van vijff
en vijfftigh ponden
te veertigh grooten
't pondt, over ende in
voldoeninge van de
eerste besteedinge
dijcxs, door hem aengenoomen bij den hoop,
volgens conditie van
besteedinge, ordonnantie ende quitantie, de voorschreve
zomma van
Betaelt aen Cornelis Cuijcke, de somma van twee hondert
ses en tachentig ponden, te veertig grooten 't pont, over ende in voldoeninge
van dat bij hem volgens conditie gemaeckt
is, de tweede besteedinge dijcxs, wesende
groot twee en vijftih
gemeete roeden, tot
vijff ponden en tien
schellingen, de roede,
dus bij de voorschreve
conditie, ordonnantie
ende quitantie, de
voorsz somma van

Betaelt aen Philip de Gouw, de somma van twee hondert
twee ponden acht schellingen te veertigh
grooten het pondt
over ende in voldoeninge van het maecken, van de derde besteedinge dijcxs, tot

[40v]
#dubbelt
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vier ponden agt schellingen de roede, beloopende over ses
en veertig gemeeten
roeden, volgens conditie, ordonnantie, ende quitantie, de voorschreve somma van
Betaelt aen Maerten Pieterse Weth, de
somma van hondert
vijff en t negentigh
ponden, te veertigh
grooten het pondt,
over ende ter zaecke
van de vierde besteedinge, bij hem aangenoomen de roeden
omme drie ponden en
achtien schellingen
beloopende over vijfftig gemeete roeden
volgens ordonnantie
ende quitantie, de voorschreve somma van
Betaelt aen Philip, de Gouw, de somma van sesthien ponden thien schellingen,
te veertig grooten
het pont, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de vijffde besteedinge dijcxs,
door hem aangenoomenbij den hoop, volgens conditie, ordonnantie, ende quitantie, de voorschreve
somma van
Betaelt aen Pieter
Willem Dingemans,
de somma van drie

[42v]
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[44v]
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hondert negen en t negentig ponden, te
veertig grooten het
pont, over ende ter
saecle van de sesde
besteedinge dijcxs,
bij hem aangenomen
om agt ponden acht
schellingen de roede,
beloopende over zeven
en veertig en een halve roeden, volgens ordonnantie, ende quitantie, de voorsz somma van
Betaelt aen Pieter
Pieterse Dubbelt, de
somma van vier hondert negen ponden
thien schellingen
munte deser reeckeninge, over ende in
voldoeninge van het
sevende besteedinge
dijcxs, volgens conditie bij hem aangenoomen, de roeden
omme nege ponden
beloopende over vijff
en veertig en een halve gemeete roeden
volgens ordonnantie
ende quitantie, de
voorschreve somma
van
Betaelt aen Joris
Quinte Pijper, de somma van vier hondert
seven en dertig ponden, twee schellingen, munte deser
reeckeninge, over ende
in voldoeninge van het
maecken van de agtste
besteedinge, bij hem
aangenoomen de roe-

[45r]
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den omme negen ponden agt schellingen
bedragende over ses
en veertig en een
halve roeden, volgens
ordonnantie, ende
quitantie de voorschreve zomma van

Betaelt aen Jan Stam,
den Ouden, de somma van twee hondert vier en t negentigh ponden en thien
schellingen, te veertig grooten 't pondt
over ende in voldoeningen van het maecken van de negende
besteedinge dijcxs
bij hem aangenomen
de roeden, omme nege
ponden tien schellingen, beloopende over
een en dertig roeden
volgens conditie, ordonnantie, ende quitantie, de voorsz
somma van

iiiic: xxxvii L ii Sch
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ie: Somma van uijtgeeff
iim: vic: lvii L ii Sch iii D
Anderen uitgeef
van binnelantse
nootsaeckelijckheden

Bij reeckeninge
ordonnantie, en
quitantie

Betaelt aen Jan
van der Linden, meester Metselaer, de
somma van twaelff
hondert acht en veertig ponden sesthien
schellingen, te veertig grooten 't pondt,
namentlijck twaelff
hondert dertigh pon-

[48r]
#van-der-linden

[48v]

den (munte voorntoemt)
over ende in voldoeninge van dat bij hem
volgens conditie ende
besteck aengenomen
ende wel opgemaeckt
sijn, drie distincte
steene heulen, in
de plaetse van de
oude bij na vergaene
steene breggens, leggende d'een over Hillekensgat, in de Kortveldse Steegh, de tweede leggende in de oude
straet, aen het eijnde
van Hillekensgadt,
de derde leggende in
de Oude Straet, aen
het eijnde van de Pleune Steeg, in den voornoemden polder, ende
agthien ponden sestien
schellingen,(mede
munte voornoempt)
ter zake van onvermeijdelijcke onkosten
op het doen van de
voornoemde besteedinge gevallen, volgens conditie van de
besteedinge in date
den ses en twintigste
maert, seventhien
hondert en veertien
mitsgaders ordonnantie en quitantie
de voorschreve zomma van
Betaelt aen Corstiaen van de Wercken,
de somma van een
hondert vijff ende
t negentigh ponden
munte deser reeckeninge, sijnde de geregte helft in drie
hondert 't negentigh

[49r]
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gelijcke ponden, waervoren hij aengenomen
ende gemaeckt heeft
een nieuwe secreet
aen het gemeenelans
huijs, staende aen den
Nieuwendijck met de
noodige reparatie,
volgens conditie, mits-

gaders, ordonnantie
ende quitantie de
voorsz somma van
Betaelt aen den
selven Corstiaen van
de Wercken, de somme van derthien ponden drie schellingen
munte deser reeckeninge, over de geregt
helft, sijnder declaratie, van gelevert hout,
verff, loot, mitsgaders arbeijtsloonen
verstreckt, aen het
gemeenelandts Huijs,
staende aen den Nieuwendijck, bewoondt
werdende bij Oth Willemse Walraven, dus
alhier bij sijne declaratie, ordonnantie ende quitantie, de voorschreve zomma
van

[51r]
#van-de-werken

cxcv

[51v]
#walraven

[52r]

xiii L iii Sch

iie: Somma van uijtgeeff
im: iiiic: lvi L xix Sch
[vacat]
Anderen Uitgeef
van het schoonmaecken van des
gemeenelants watergangen soo van

[52v]
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kreecken, killen
berm, ban, ende
wechslooten, alle
geleegen in den
Zuijd-Hollandsen
Polder, besteedt
ende gemaeckt
in 't voorjaer seventhien hondert
ende veerthien.
Blijckt van dese
besteedinge bij
ordonnantie ende
quitantie van dese
en volgende aengehaelde partijen

De eerste besteedinge, sijnde den
Bermsloot beginnende van den Dussense Zeedijck, tot
aen den hoeck van den
dijck, Nieuwendijck bij
het staeckie van den
Heer van Wevelinckhoven, lanck ontrent
vier hondert veertig
roeden, dese is tijde
deser reeckeninge
niet besteedt, vermits deselve moest
werden gegraven blijkende bij de conditie
in date den vijffden
Junij seventhien hondert en veerthien,
slaende op dese ende
naervolgende vier en
dartigh posten dus
alhier voor
Betaelt aen Pieter
van Delden, de somme
van vijff ponden tien
schellingen, te veertig grooten t' pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken van de tweede
besteedinge daer
aenvolgende kompt
tot de Peerboomse
sluijs toe, lanck on-

[53v]

[54r]
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[54v]
#van-delden
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[55r]

trent vier hondert
roeden, aangenoomen
bij den hoop, dus volgens conditie concent
ende ordonnantie, de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen Arent
Mosis La Grouw, de
zomma van vijff ponden, tien schellingen,
te veertig grooten
't pondt, over ende in voldoeninge van het maken van de derde besteedinge daer aenvolgende, beginnende
van de voornoemde
Peerboomse sluijs, tot
aen de verlengde nieuwe Steeg toe, lanck
ontrent vijff hondert
roeden, aangenomen
bij den hoop, dus volgens conditie concent
ende ordonnantie, de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen den selven Arend Mosisse
La Grouw, de somme
van vijff ponden en
thien schellingen
munte deser reeckerninge, over ende in voldoeninge van het maken van de vierde besteedinge daer aenvolgende, beginnende
van de voornoemde
nieuwe Steegh, ende
kompt tot de Zuijddelijckste sluijs, op
de Cornse Gantel, en
lanck ontrent vijff
hondert vijffthien roe-

[55v]
#la-grouw
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den, aengenoomen bij
den hoop, dus alhier
volgens de meergemelte
conditie mitsgaders
concent, ende ordonnantie de voorsz
somme van
Betaelt aen Adriaen Pleune Groenevelt, de somme van
twee ponden en thien
schellingen, te veertig
grooten 't pond, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de vijffde besteedinge, daer aenvolgende, beginnende van
de Cornse sluijs aff,
tot de Emmickhovense toe, lanck ontrent
twee hondert en tagtigh roeden, aangenoomen bij den hoop, dus
alhier volgens conditie concent ende ordonnantie, de voorschreve zomme van
Betaelt aen Bastiaen Segertse Canis
de somme van twee
ponden, thien schellingen, te veertigh
grooten het pondt, over
ende In voldoeninge
van het maecken van
de sesde besteedinge
daer aenvolgende, en
kompt tot den ouden
dijck, bij de weduwe
van Dirck Groenevelt
toe, lanck ontrent
drie hondert roeden
aangenoomen bij den
hoop, dus alhier

[57v]
#groenevelt
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volgens conditie concent ende ordonnantie, de voorsz somma
van
Betaelt aen Jan
Theunisse Drossert
de somma van een
pont thien schellingen, te veertig grooten
't pont, over ende in voldoeninge van het maecken van de sevende besteedinge, daer aenvolgende, beginnende aen
de voorgaende, sijnde
den Bermsloot, loopende langs den Bleeckwaert ende Gijsbert,
tot aen de oude Cornse
voorsluijs, ofte het
huijs van de Bruijn toe,
ontrent lanck drie
hondert roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie concent, ende
ordonnantie, de voorschreve somme van
Betaelt aen den
selven Drossert, de
somme van vijff ponden te veertigh grooten 't pont, over ende
in voldoeninge van het
maecken van de agste
besteedinge daer aenvolgende, beginnende
aen de voornoemde voorsluijs, en loopt langs
de Gantel cade, tot
aen den ouden Dussensen dijck, lanck bij
na ses hondert roeden
aangenomen bij den
hoop, volgens conditie
concent ende ordonnan-

[59v]
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[61r]

[61v]

tie, de voorschreve somme van
Betaelt aen Pieter
van Delden, de somme
van vier ponden, te
veertig grooten het
pondt over ende ter
zaecke van het maecken van de negende besteedinge daer aenvolgende, sijnde den sloot
genaempt Jan Pietersen sloodt, beginnende
aen de voornoemde Gantel Cade en loopt langs
den ouden Dussensen
dijck, tot aen de nieuwe
Steegh agter het huijs
van Cornelis Ariense
Schalcken, lanck ontrent vijff hondert vijff
en dertig roeden, aangenomen bij den hoop
volgens conditie concent
ende ordonnantie, de
voorsz somme van
Betaelt aen Steve
Monsieur, de somme
van vier ponden, te
veertig grooten 't pondt
over ende in voldoeninge van het maecken
van de thiende besteedinge daer aenvolgende, sijnde de weghslooten weedersijdts,
de nieuwe steegh, van
den voornoemde ouden dijck aff, tot de
Pleune ofte Kercksteege toe, deselve Pleune steegh, van de nieuwe steege aff, tot het
oude straetje toe, het
welck daer inne sal
werden begrepen, te

vL
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[62v]
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[63r]
#monsieur

[63v]

samen lanck ontrent
drie hondert dubbelde
roeden, aangenomen
bij den hoop, dus alhier volgens de meergemelde conditie mitsgaders concent ende
ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Arent
osisse La Grouw, de
somme van vier ponden vijff schellingen
te veertig grooten
het pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
elffde besteedinge
daer aenvolgende
sijnde de slooten weedersijts de nieuwe
Steegh, van de voornoemde Pleune steeg
aff, tot de Cortveldse
steege toe, lanck ontrent vijff hondert
vijff en seventig dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop,
dus volgens conditie
concent ende ordonnantie, de voorschreve somma van
Betaelt aen den
Selven Arent Mosis
La Grouw, de somma
van thien schellingen, munte voornoemt
over ende in voldoeninge van het maecken van de twaelffde
besteedinge daer aenvolgende, beginnende van het Peerboomse gat aff, langs het
Erff van Willem Vinck,

iiii L
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tot het steene heultje
toe, in de nieuwe Steegh
lanck ontrent dertig
enkelde roeden aengenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens conditie concent ende ordonnantie, de voorsz
somma van
Betaelt aen Jan
Theunisse Drossert,
de somme van twee
ponden tien schellingen, te veertig grooten 't pont, over ende
in voldoeninge van het
maecken van de derthiende besteedinge
daer aenvolgende, beginnende van de voornoemde Cortveldse
Steege, ende gaende
ten eijnden uijt tot
in den Bermsloodt
aen den Zeedijck weesende dese in twee
partijen affgedeelt
waer van de eerste
helft ter lengte van
ontrent twee hondert en sestig dubbelde roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
de meergemelte conditie, mitsgaders
concent, ende ordonnantie, de voorsz somme van
Betaelt aen Adriaen Pleune Groenevelt, de somme van
twee ponden thien
schellingen, munte
deser reeckeninge, over

[66r]
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ende in voldoeninge
van dat hij gemaeckt
heeft de veerthiende
besteedinge daer aenvolgende, sijnde de wederhelft, van de voornoemde steegh, ende
gaet tot den dijck
toe, lanck als voren,
aangenomen bij den
hoop, dus alhier volgens conditie, mitsgaders concent ende ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Wouter de Bot, de somme van twee ponden
thien schellingen, te
veertig grooten 't pont,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de vijffthiende
besteedinge, daer aenvolgende, zijnde de
slooten weedersijts
de Voogtwerffse Steegh
van de Zee dijck aff
tot de nieuwe steegh
toe, lanck ontrent
twee hondert en twintigh dubbelde roeden,
aangenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens de meergemelte
conditie mitsgaders
concent ende ordonnantie, de voorschreve somma van
Betaelt aen Steve
Monsieur, de somme
van vier ponden, te
veertig grooten het
pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de ses-

[68v]
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thiende besteedinge
daer aenvolgende,
sijnde de Cortveldse
Steegh, ter wedersijde
van het oude Stratje
aff, tot de nieuwe
Steeg toe, lanck ontrent twee hondert enveertig roeden, aengenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens conditie mitsgaders concent ende ordonnantie, de voorschreve
zomme van

[70v]
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Betaelt aen Willem
Dingemans, de somme
van vier ponden, te
veertig grooten het
pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de seventiende besteedinge,
daer aenvolgende beginnende van de Cortveldse Steegh, tussen
het gescheij van de
Domeijnen, ende de
particuliere westWaerts, tot op den
hoeck van de noort sijde van de nieuwe Steege, 't eijnde op de punt
van 't Cortveldt
lanck ontrent drie
hondert en vijfftigh
roeden aangenomen
bij den hoop, dus alhier volgens de meergemelte conditie mitsgaders concent ende
ordonnantie, de
voorschreve zomme
van
Betaelt aen Jan

[71r]
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Theunisse Drossert
de somme van ses
ponden te veertigh
grooten 't pont, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de agthiende besteedinge daer aenvolgende, sijnde het
schoonmaecken van
het geheele Peerboomse gat van de nieuwe steege aff, tot de
Peerboomse sluijs toe,
lanck ontrent hondert
vijftig roeden, aangenomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie, mitsgaders
concent ende ordonnantie, de voorsz
somme van
De negentiende besteedinge daer aenvolgende zijnde de
Bansloot, loopende
door den geheelen
Peerboom, ende Lange werff, van het
Peerboomse gat aff,
langs de oude cade
heenen, tot in den
Bermsloot, lanck
ontrent drie hondert roeden, dese
is tijde deser reeckeninge niet besteedt vermits de
selve moest werden
gegraven, dus

Betaelt aen Pieter
Janse Boerewaert, de
somma van drie ponden thien schellinge,
te veertig grooten 't
pondt, over ende in vol-

[72v]

[73r]

vi L

[73v]

– Memorie

[74r]
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doeninge van het
maecken van de twintigste besteedinge,
daer aanvolgende sijnde de weghslooten
weedersijts 't oude
stratje, beginnende
aan den ouden Dussensen dijck, tot den
Westersloot van den
Langen Camp, lanck
ontrent drie hondert
dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop,
dus volgens conditie
concent, ende ordonnantie, de voorsz somme van
Betaelt aen den
selven Pieter Janse
Boerewaert, de somme van drie ponden
thien schellingen, t
veertig grooten 't pont
over ende in voldoeninge van het maecken van de een en
twintigste besteedinge daer aenvolgende, comt tot de
nieuwe Cortveldse
steege toe, lanck ontrent twee hondert
dubbelde roeden aangenomen bij den hoop,
dus volgens conditie
concent ende ordonnantie, de voorsz
somme van
Betaelt aen Arent
Mosis La Grouw, de
somme van twee ponden vijffthien schellingen, te veertigh
grooten 't pont, over
ende in voldoeninge

[74v]
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van het maecken
van de twee en twintigste besteedinge
daer aenvolgende sijnde het resteerende
gedeelte weersijts
van 't oude Stratje
van de voornoemde
Cortveldse steege aff,
tot aen de eerste cromten van den weg bij
de Camerse steegh ofte wel bij den westersen sloot, van den kleijnen Brasser, lanck
ontrent tagtig dubbelde roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
de meergemelte conditie, mitsgaders concent, ende ordonnantie, de voorsz somme
van
Betaelt aen Willem
Dingemans, de somme van drie ponden
munte deser reeckeninge, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de drie
ende twintigste besteedinge daer aenvolgende, sijnde de
slooten weerdersijts
de Camertse Steegh,
van de voornoemde
aff, tot aen den Zeedijck toe, lanck ontrent twee hondert
en ses dubbelde roeden,
aangenomen bij den
hoop, dus alhier volgens de meergemelte
conditie mitsgaders
concent ende ordonnantie de voorschreve somme van

[76v]
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Betaelt aen Hendrick Weijssenbergh
de somma van drie
ponden, thien schellingen te veertig
grooten 't pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken
van de vier en twintigste besteedinge
daer aanvolgende
zijnde de zlooten
weedersijts de nieuwe Cortveltse Steege
van het oude Stratje aff, tot aen de
Brugge gelegen over
de Bregte geut, en
lanck ontrent twee
hondert en sestien
dubbelde roeden, aengenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens de meergemelte conditie, mitsgaders consent ende
ordonnantje, de
voorschreve somma
van
Betaelt aan den
selven Weijssenberg,
de somme van twee
ponden, munte deser
reeckeninge, over ende in voldoeninge van
het maecken van de
vijff ende twintigste besteedinge daer aenvolgende, sijnde de
slooten weerdersijts
de selve steeg, van de
Bregte geut aff, tot
de Cornse Gantel Cade toe, lanck ontrent
hondert veertig dubbelde roeden, aange-
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nomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie concent, ende
ordonnantie de voorschreve somme van
Betaelt aen Jan
Theunisse Drossert
de somma van seve
ponden thien schellingen te veertigh
grooten 't pont, over
ende in voldoeninge
van het maecken
van de ses en twintigste besteedinge daer
aenvolgende, sijnde
de kille ofte uijtwateringe genaempt
Hillekensgat, beginnende aen het Oude
Stratje, en gaende tot
de Zuijdelijckste
Sluijs, op de Cornse
Gantel gelegen, hier
mede is onder begrepen, de uijtwaeteringe buijten dijcxs,
tot in den Gantel
toe, lanck ontrent
vier hondert ende
dertigh roeden
aangenoomen bij
den hoop, dus alhier volgens de
meergemelte conditje mitsgaders
concent ende ordonnantie, de voorschreve
zomma van
Betaelt aen Tonis
Lammertse de Vos,
de somma van vier
ponden thien schellingen, te veertigh
grooten 't pont, over
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ende ter zaecken
van het maecken
van de seven en twintigste besteedinge
daer aenvolgende
zijnde de Middelt
van het Laerdijckje
aff, ende vervolgens
tot aen den westersen sloot, van Bregte
veertig mergen, en
lanck ontrent drie
hondert sestigh roeden, aangenoomen bij
den hoop, dus alhier
volgens de meergemelte conditie, mitsgaders concent, ende ordonnantje de voorsz
somme van
Betaelt aan Huijbert Janse Sloot, de
somme van vier ponden te veertig grooten het pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken
van de acht en twintigste besteedinge
daer aenvolgende
sijnde de kille genaempt de Bregte
geut, beginnende
van den westersen
sloot van Bregte
veertig mergen aff,
tot aen het eijnde
van Hillekens gat
door de Cortveldse
Steegh, lanck ontrent drie hondert
en thien roeden
aangenoomen bij
den hoop, dus alhier
volgens de meergemelte conditie, mitsgaders concent, ende
ordonnantje, ende qui-

[83r]
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#sloot
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tantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Pauwelus Dircxe Camp,
de somme van vier
ponden te veertigh
grooten 't pont, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de negen en twintigste besteedinge daer
aenvolgende, sijnde
de slooten weersijts
de Calversteeg, beginnende aen den Ouden
Dussensen Dijck, tot
bij den Ooster sloot
van Baijenpoel, lanck
ontrent drie hondert
dubbelde roeden, aangenoomen bij den hoop
dus alhier volgens
conditie ende concent
mitsgaders ordonnantie ende quitantie
de voorsz somme van
Betaelt aen Antonij
Aartse Verhoeve, de
somme van drie ponden vijffthien schellingen, munte deser
reeckeninge, over ende in voldoeninge van
het maecken van de
dertigste besteedinge
daer aenvolgende, sijnde de slooten weersijts, de selve steegh
van den voorschreven
Oostersloot aff, tot
aen de nieuwe Cortveldse Steegh, lanck
ontrent twee hondert
en taggentig dubbelde roeden, aengenomen
bij den hoop, dus vol-

#camp
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gens conditie concent
ende ordonnantie, de
voorsz somme van
De een en dertigste
besteedinge daer aenvolgende, zijnde den
Middelt, beneden den
Omloop van de Laer,
beginnende van Jan
Pietersen sloodt westwaerts op, tot aen de
Calversteeg, lanck
ontrent twee hondert
en sestig roeden, dese
is tijde deser reeckeninge niet besteedt
vermits de selve
moest werden gegraven, dus
Betaelt aen Jan
Weijsenberg, de somme van twee ponden
vijff schellingen, te
veertig grooten t pont,
over ende in voldoeninge van het maecken van de twee ende
dertigste besteedinge daer aenvolgende
sijnde den sloot langs
den Gantel cade, beginnende van de Ouden
Cornse voorsluijs, westwaerts op tot aen
het eijnde van de
Bregte geut, lanck
ontrent twee hondert sestig roeden aangenoomen bij
den hoop, dus alhier
volgens de meergemelte conditie, mitsgaders concent ende
ordonnantje de voorschreve somme van
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[87v]
#weissenbergh
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Betaelt aen Arent
Mosis La Grouw, de
somme van drie ponden vijff schellingen
te veertigh grooten
't pont, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de drie
en dertigste besteedinge, daer aenvolgende, sijnde de killen loopende door
den Boerenverdriet
van de verlaetse Gantel Cade aff, door het
oude sluijse, ende de
Cade tot aen het
Heultje uijtwaterende op de Cornse Gantel, en van daer langs
de Cade van den Boeren verdriet, westwaerts op, tot in den
Barmsloot, van den Nieuwen Dijck, te samen
lanck ontrent twee
hondert en taggentig
roeden, aangenoomen
bij den hoop, dus alhier volgens conditie
concent, ende ordonnantie, de voorschreve
somma van
Betaelt aen Jan
Teunisse Drossert, de
somma van twaelff
schellingen, munte deser reeckeninge, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de vier en dertigste
besteedinge, daer aenvolgende, beginnende
van de voorgaende besteedinge aff, tot den
ouden Dijck, aen het
huijs van Gijsbert

[89r]
#la-grouw
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#de-hoogh

Pieterse de Hoogh
langs de Gijsbert
Cade heenen, lanck
ontrent hondert roeden aangenoomen bij
den hoop, dus alhier
volgens de meergemelde conditie, mitsgaders
concent en ordonnantie, de voorsz somme van
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Betaelt aen Oth
Willems Walraven,
de somme van twaelf
ponden, te veertigh
grooten het pondt
over ende in voldoeninge van het maecken van de vijff en
dertigste besteedinge daer aenvolgende
zijnde de laetste, bestaende in het uijtsnijden ende schoonmaecken van de uijtwateringe van de
sluijsvliet buijten
dijcxs, tot aen de
Mase toe, op den ouden harden gront
ter breete van vier
en twintig voeten
drijvens water, aengenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens de meergemelte
conditie mitsgaders
concent, ende ordonnantie, de voorschreve somma van

[91v]
#walraven
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iiia: Somma van uijtgeeff
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[vacat]
[vacat]
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Anderen Uitgeeff
van het schoonmaken van des Gemeenelants watergangen, soo van
kreecken, kille
Berm, Ban ende
Wech slooten alle
gelegen in den ZuijdHollandsen polder,
besteedt ende gemaeckt, in het
na jaer zeventhien hondert
ende veerthien,

Blijkt van dese
besteedinge, bij
ordonnantie ende
quitantje, van dese
en volgende aengehaelde partijen

Betaelt aen Tonis Ariense Roubos,
de somme van drie
ponden vijffthien
schellingen, te veertigh grooten t pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de Eerste besteedinge, sijnde den
Barmsloot beginnende van den Dussensen
dijck, tot aen den hoek
van den nieuwendijck
bij het staeckie van
den heer van Wevelinkhoven lanck ontrent vier hondert
ende veertigh roeden, aangenoomen bij
den hoop, dus volgens
conditie ende besteedinge in dato den
seven en twintigsten
September zeventhien hondert ende
veerthien, mitsgaders concent ende
ordonnantje slaende op dese ende de
volgende vier ende
dertigh posten, de
voorschreve somma

[94r]

[94v]
#roubos

[95r]
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van
Betaelt aen Jan
Goverde van der Pijl,
de somme van vijff
ponden te veertigh
grooten het pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken van de tweede
besteedinge daer
aenvolgende kompt
tot de Peerboomse
sluijs toe, lanck ontrent vier hondert
roeden, aangenomen
bij den hoop, dus alhier volgens de
geseijde conditie mitsgaders concent ende
ordonnantie de voorschreve somme van
Betaelt aen Jan
Huijberde Sloot, de
somme van vijff ponden thien schellingen te veertig grooten 't pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken van
de derde besteedinge daer aenvolgende beginnende van de
voornoemde Peerboomse sluijs, tot
aen de verlengde
nieuwe Steege toe,
lanck ontrent vijff
hondert roeden aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, concent, ende ordonnantie, de voorschreve
somma van
Betaelt aan Mat-
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#vetjens
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thijs Vettjes, de somme van vier ponden
achtien schellingen
te veertigh grooten
't pont, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de vierde besteedinge daer
aenvolgende van de
voornoemde nieuwe
steeg aff, en compt
tot de zuijdelijckste sluijs op de
Cornse gantel toe,
lanck ontrent vijff
hondert vijffthien
roeden aangenomen
bij den hoop, dus alhier volgens de meergemelte conditie mitsgaders concent ende
ordonnantie de voorschreve somma van
Betaelt aen Jan
Huijberde Sloot, de
somma van twee ponden ses schellingen,
te veertig grooten
't pont, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de vijffde
besteedinge, daer
aenvolgende van de
Cornse sluijs aff, tot
de Emmickhoovense
toe, lanck ontrent
twee hondert ende
taggentig roeden, aengenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie concent, ende ordonnantie, de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen Antonij

[98v]
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Aartse Verhoeven
de somme van twee
ponden en achtthien
schellingen te veertig grooten 't pont,
over ende in voldoeninge van het maecken van de sesde besteedinge daer aenvolgende, komt tot
den ouden dijck bij
de weduwe van Dirk
Groenevelt, lanck
ontrent drie hondert
roeden aangenoomen
bij den hoop, dus volgens conditie concent
ende ordonnantie, de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen Jan
Wijnants, de somme
van een pont thien
schellingen te veertig grooten 't pont,
over ende in voldoeninge van het maecken van de sevende
besteedinge daer
aenvolgende beginnende aen de voorgaende, is den Barmsloodt loopende
langs den Bleeckwaert ende Gijsbert
tot aen de Oude
Kornse voorsluijs, ofte het huijs van
Maerten Wouterse
toe, lanck ontrent
drie hondert roeden, aangenoomen
bij den hoop, dus
alhier volgens de
meergemelte conditie, mitsgaders concent, ende ordonnantie de voorsz

[100v]
#verhoeven
#groenevelt
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somme van
Betaelt aen Huijbert Janse Sloodt
de somme van vijff
ponden, te veertig
grooten 't pont, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de achtste besteedinge daer aenvolgende, beginnende
aen de voornoemde
voorsluijs, en loopt
tegens de Gantel cade tot aen den ouden
Dussensen Schenckel
Dijck, lanck bij na
ses hondert roeden
aangenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens conditie mitsgaders concent ende ordonnantie, de voorsz
somma van
Betaelt aen Leendert Crijne de Haes,
de somme van vier
ponden, te veertigh
grooten 't pont, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de negende besteedinge daer aenvolgende
sijnde den sloodt genaemt Jan Pieterse
sloodt, beginnende
aan de voornoemde
Gantel Cade en loopt
langs den Ouden Dussensen Dijck, tot aen
de nieuwe Steeg, agter het huijs van
Cornelis Ariense Schalken, lanck ontrent
vijff hondert vijff endertig roeden aange-
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#de-haes
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[104r]

[104v]
#schalken

nomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie concent ende
ordonnantje, de voorsz
somme van
iiii L
Betaelt aan Pieter
van Deldere, de somme
van vijff ponden te
veertig grooten het
pont, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de tiende besteedinge daer
aenvolgende zijnde
de wegh slooten weersijts de nieuwe Steeg
van den voornoemden
Ouden dijck aff, tot
de Pleune ofte Korte
steege toe, deselve
Pleune steeg van de
nieuwe aff, tot het
Oude Straetje toe
('t welk daer inne
sal werden begrepen)
lanck te samen ontrent drie hondert
dubbelde roeden aengenoomen bij den hoop
dus alhier volgens
de meergemelte
conditie mitsgaders ordonnantie, de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen Hendrick Weijssenbergh,
de somme van vier
ponden thien schellingen munte deser
eeckeninge over ende in voldoeninge van
het maecken van de
elffde besteedinge
daer aenvolgende sijnde de slooten weeder-

[105r]
#van-delden
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sijts de nieuwe steeg
van de voornoemde
Pleune steeg aff,
tot de Cortveldse
steege toe, lanck
ontrent vijff hondert vijff en sestig
dubbelde roeden, aengenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens de
conditie consent ende
ordonnantie de voorschreve zomma van
Betaelt aen Steven
Monsieur, de somme
van veerthien schellingen munte deser
reeckeninge, over ende in voldoeninge van
het maecken van de
twaelffde besteedinge daer aenvolgende beginnende van
het Peerboomse gat
aff, langs het Erff
van Willem Cornelis
Vinck, tot het steene heultje toe, ontrent lanck dertigh
enckelde roeden aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie concent ende
ordonnantie de voorschreve somme van
Betaelt aen Willem
Dingemanse, de somme van drie ponden
thien schellingen te
veertig grooten het
pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de derthiende besteedinge
daer aenvolgende
beginnende aen de
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#monsieur
#vinck
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[108v]
#dingemans

voornoemde Cortveldse Steeg, ende gaende
ten eijnde uijt, tot
in den Barmsloot aen
den Zeedijck, weesende dese in twee partijen affgedeelt, waer
van de Eerste helfte
ter lengte van ontrent twee hondert
en sestig dubbelde
roeden is aengenoomen bij den hoop, dus
alhier volgens de
meergemelte conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voorschreve somma van
Betaelt aen Willem Dingemans, de
somme van drie ponden vier schellingen
te veertig grooten
't pont, over ende in voldoeninge van het maken van de veertiende besteedinge daer
aenvolgende, sijnde de
wederhelft van de voornoemde steegh, ende
kompt tot den dijck
toe, lanck als voren,
aangenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens de meergemelte
conditie, mitsgaders
consent ende ordonnantie de voorschreve somme van
Betaelt aen Simon
Bootermaet, de somme van drie ponden
thien schellingen,
te veertig grooten
't pont, over ende in

[109r]

[109v]
#dingemans
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[110v]
#botermaet
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voldoeninge van het
maecken van de vijffthiende besteedinge
daer aenvolgende, sijnde de slooten weedersijts de Voogdwerfse
Steegh, van den Zeedijk
aff, tot de nieuwe Steeg
toe, lanck ontrent
twee hondert twintig
dubbelde roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie concent, ende
ordonnantie, de voorschreve zomma
van
Betaelt aen Steve
Monsieur, de somme van vier ponden
te veertig grooten
't pont over ende in
voldoeninge van het
maecken van de sesthiende besteedinge
daer aenvolgende, weesende de slooten weersijts de Voogdwerfse
steeg, van den Zeedijk
aff, tot de nieuwe
steeg toe, lanck ontrent twee hondert
veertig roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie concent, ende ordonnantie de
voorsz somma van
Betaelt aen Leendert Crijne de Haes,
de somme van vier
ponden, te veertig
grooten 't pont, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de seventhiende be-
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#de-haes
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steedinge daer aenvolgende, beginnende
van de Cortveldse steeg
tusschen het gescheij
van de domainen, ende de particuliere
westwaerts op, tot
den hoeck aen de noortsijde van de nieuwe
steeg 't eijnde op de
punt van het Cortveldt,
lanck ontrent drie
hondert vijfftig roeden, aangenomen bij
den hoop, dus alhier
volgens de conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie, de
voorsz somma van
Betaelt aen Steven
Monsieur, de somme
van ses ponden veerthien schellingen, te
veertig grooten het
pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de achtiende besteedinge
daer aenvolgende, sijnde het schoonmaken
van het geheele Peereboomse gat, van de Nieuwe Steeg aff, tot de
Peerboomse Sluijs toe,
lanck ontrent hondert vijfftig roeden,
aangenomen bij den
hoop, dus volgens conditie concent ende
ordonnantie, de voorschreve somme van
Betaelt aen Jan
Wijnantse, de somme
van twee ponden veerthien schellingen, te
veertig grooten het
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[114v]
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[115r]
#wijnants

pondt, over ende in voldoeninge van het maecken van de negentiende besteedinge daer
aenvolgende, sijnde
den Bansloodt, loopende door den geheele Peerboom en Lange werff, van de laen
van Dirck Wildemans,
ofte langs het Else
Bossie, ende de oude cade heenen, tot
in den Barmsloodt
lanck ontrent twee
hondert en vijff ende
twintig roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens de
meergemelte conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie, de
voorschreve somma
van
Betaelt aen Huijbert Janse Sloodt,
de somme van twee
en seventig ponden
ende seve schellinge,
munte deser reeckeninge over ende in
voldoeninge van het
maecken van de twintigste besteedinge,
daer aenvolgende,
sijnde de wegslooten
weedersijts het oude
Stratje, beginnende
aen den ouden Dussensen dijck tot den
Westeren sloot van
den Langen Camp, lanck
ontrent drie hon
dert dubbelde roeden, dese sloot is aengenoomen te graven
op agt voeten, en aen
de noort-sijde op tien

[115v]
#wildemans
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#sloot
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voeten, en van de selve Pleunesteeg, tot
den Westersensloot
van den Langen Camp
aen de noort-sijde van
't Oude stratje, op agt
voeten, en voorts aen
de zuijdsijde wel en
volgens conditje schoon
te maecken, om drie
schellingen ses grooten
de roede, beloopende
over vier hondert en
twaelf gemeeten roeden volgens conditie
concent ende ordonnantie, de voorsz somma van
Betaelt aen Arien
Van Hoffwegen, de somme van vier ponden
agt schellingen, te
veertig grooten het
pont, over ende in voldoeninge van het maecken van de een ende
twintigste besteedinge
daer aenvolgende en
kompt tot de nieuwe
Cortveltse Steege toe,
lanck ontrent twee
hondert dubbelde roeden aangenomen bij
den hoop, dus alhier
volgens conditie concent ende ordonnantie, de voorschreve
zomma van
Betaelt aen Jan
Sijmense Lensvelt
de somma van drie
ponden ses schellingen, te veertigh grooten 't pont, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
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#van-hofwegen
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twee ende twintigste
besteedinge daer
aenvolgende, sijnde
het resteerende gedeelte weersijts van
't oude Stratje van de
voornoemde Cortveldse Steege aff, tot aen de
eerste crompte van
den weg bij de Camerse Steege, ofte wel bij
den westersen sloodt
van den cleijnen Brasser, lanck ontrent
hondert en taggentigh
dubbelde roeden aengenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
de meergemelte conditie, mitsgaders
concent ende ordonnantie de voorschreve somma van
Betaelt aen Jan
Willem Dingemanse
de somme van drie
ponden veerthien
schellingen, munte
deser reeckeninge,
over ende in voldoeninge van het maecken van de drie en
twintigste besteedinge daer aenvolgende,
sijnde de slooten weersijts de Camertse steeg
van de voornoemde
crompte aff tot den
Zeedijck toe, lanck
ontrent twee hondert
ses dubbelde roeden
aangenomen bij den
hoop, dus volgens conditie concent ende
ordonnantje, de voorschreve somma van
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Betaelt aen Jan
Huijberde Sloot, de
somma van drie ponden agt schellingen
te veertig grooten
't pont, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de vier
en twintigste besteedinge daer aenvolgende, sijnde de slooten, weersijts de nieuwe Cortveldse steeg
van het Oude Straetje
aff tot aen de Brugge
gelegen over Bregte Geut, lanck ontrent twee hondert
en sesthien dubbelde roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
de meergemelte conditie, mitsgaders
consent ende ordonnantie, de voorz
somma van

Betaelt aen Aart
Dirckse Groenevelt,
de somme van twee
ponden thien schellingen, munte deser
reeckeninge, over ende in voldoeninge van
het maecken van de
vijff ende twintigste
besteedinge daer aenvolgende, sijnde de
slooten wedersijts
de selve steegh van
de Bregte geut aff
tot de Kornse Gantel Cade toe, lanck
ontrent hondert en
veertig dubbelde roeden, aengenoomen bij
den hoop, volgens conditje concent ende or-
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#groenevelt
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donnantie, de voorsz
zomme van
Betaelt aen Huijbert Janse Sloodt,
de somme van seve
ponden te veertigh
grooten 't pont, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de ses en twintigste
besteedinge daer aenvolgende, sijnde de killen ofte de uijtwateringe, genaemt Hillenkens gat, beginnende aen het oude
Stratie, en gaende tot
de suijdelijckste sluijs,
op de Cornse gantel
gelegen, hier meden
is onder begrepen
de uijtwateringe buijtendijcxs, tot in den
Gantel toe, lanck
ontrent vier hondert
dertig roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
de meergemelte conditie, mitsgaders concent ende ordonnantie de voorschreve
zomma van
Betaelt aen Bastiaen Metselaer, de
somme van drie ponden thien schellingen, te veertig grooten 't pont, over ende in voldoeninge van
het maecken van de
seven en twintigste
besteedinge daer aenvolgende, sijnde den
hoogen Middelt, van
het Laerdijckie aff,
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[125r]

en vervolgens tot aen
den westersen sloodt
van Bregte veertig
mergen, lanck ontrent drie hondert
sestig roeden aangenoomen bij den hoop
dus alhier volgens
conditie consent, ende ordonnantje, de
voorschreve zomme
van
iii L x Sch
Betaelt aen Jan
Wijnantse, de somme
van drie ponden en
twaelff schellingen
munte deser reeckeninge, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de agt
en twintigste besteedinge daer aenvolgende, sijnde de
kille genaempt de
Bregte geut, beginnende van den westersloot van Bregte
veertig mergen aff, tot
aen 't eijnde van Hillekensgat, door de
Cortveldse steege heenen, lanck ontrent
drie hondert ende
thien roeden, aangenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens de meergemelte
conditie mitsgaders
concent ende ordonnantje, de voorschreve somme van
Betaelt aen Hendrick Weijssenbergh
de somme van vijff
ponden te veertigh
grooten 't pont, over

[125v]

[126r]
#wijnants

[126v]

iii L xii Sch

[127r]
#weissenbergh

ende in voldoeninge
van het maecken van
de negen en twintigste besteedinge
daer aenvolgende,
sijnde de slooten
weedersijts de Calversteeg, beginnende aen den Ouden
Dussensen dijck, tot
bij den oostersloot
van Baijen poel, lank
ontrent drie hondert
vijffthien dubbelde
roeden, aangenomen
bij den hoop, dus alhier volgens conditie
concent ende ordonnantie, de voorsz somma
van
Betaelt aen Arien
Ariense van Hoffwegen
de somme van vier
ponden agt schellingen te veertig grooten 't pont, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
dertigste besteedinge daer aenvolgende
sijnde de slooten weersijts deselve steegh,
van den voorsz Oostersloot aff, tot de nieuwe Cortveldse steege
toe, lanck ontrent twee
hondert taggentig dubbelde roeden, aangenoomen bij den hoop, dus
alhier volgens de meergemelte conditie, mitsgaders concent ende ordonnantie, de voorsz
somme van
Betaelt aen Basti-

[127v]

[128r]
#van-hofwegen

vL

[128v]

[129r]

iiii L viii Sch

aen Camp, de somme
van twee ponden te
veertig grooten 't pont,
over ende in voldoeninge van het maecken van de een en dertigste besteedinge
daer aenvolgende, sijnde den Middelt beneden den Omloop van de
Laer, beginnende van
Jan Pietersen sloot westwaerts op, tot aen de
Calversteegh, lanck ontrent twee hondert sestig roeden, aangenomen
bij den hoop, dus alhier volgens conditie
concent ende ordonnantie, de voorschreve
zomme van
Betaelt aen Jan
Goverde van der Pijl,
de somme van twee
ponden twee schellingen munte deser reeckeningen, over ende
in voldoeninge van het
maecken van de twee
en dertigste besteedinge daer aenvolgende
sijnde de sloot langs
de Gantel Cade beginnende van de oude Cornse voorsluijs, westwaers
op, tot het eijnde van de
Bregte geut, lank ontrent twee hondert en
sestig roeden, aangenomen bij den hoop,
dus volgens conditje
concent ende ordonnantie, de voorschreve somme van
Betaelt aen Antonie
Aartse Verhoeven, de

[129v]
#camp

[130r]

ii L

[130v]
#van-der-pijl

[131r]

ii L ii Sch

[131v]

somme van drie ponden thien schellingen, te veertig grooten het pont, over ende in voldoeninge van
het maecken van de
drie en dertigste
besteedinge daer aenvolgende, sijnde de
kille loopende door
den Boerenverdriet
van de verlaetse Gantel Kade aff, door het
Oude Sluijsie, ende de
kade tot aen het Heultie, uijtwaterende op
de Cornse Gantel, en
van daer langs de
cade van den Boerenverdriet, westwaerts
op tot in den barmsloot, van den Nieuwen
Dijck, te samen lanck
ontrent twee hondert
en taggentig roeden
aangenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens conditie concent
ende ordonnantie,
de voorschreve zomme
van
Betaelt aen Jacob
Janse van Dalen, de
somme van veerthiende schellingen munte deser reeckeninge, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de vier en dertigste
besteedinge daer aenvolgende, sijnde den
sloodt loopende door
de noortsijde door de
de Gijsbert Cade, beginnende van den Dijck
tot de kille van den
Boerenverdriet, lanck
ontrent hondert roe-

#verhoeven

[132r]

[132v]
#van-dalen

iii L x Sch

[133r]

[133v]

den, aangenomen bij
den hoop, dus alhier
volgens conditie concent, ende ordonnantie de voorsz somme
van
Betaelt aen Oth
Willemse Walraven
de somme van twaelff
ponden, te veertig grooten 't pont, over ende
in voldoeninge van het
maecken van de vijff
en dertigste sijnde de
laetste besteedinge
daer aenvolgende, bestaende in het uijtsnijden ende schoonmaecken van de wateringe
van de voorschreve sluijs
vliet, beginnende
aen de voorschreve
zluijsvliet, buijtendijcxs, tot aen de
Mase toe, tot op den
ouden harden gront
ter breeten van ontrent vier en twintigh voeten drijvens
water, aangenoomen
bij den hoop, dus alhier volgens de meergemelte conditie mitsgaders concent ende
ordonnantie, de voorschreve zomma van

xiiii Sch

[134r]
#walraven

[134v]

[135r]

xii L

iiiie: summa van den uitgeef
iic: vi L ii Sch

Blijkt van dese
besteedinge bij
ordon: en quit:

[vacat]
Anderen Uijtgeef
van verschijde saecken volgens declaratie ordonnantje ende
quitantje

[135v]
[136r]
#eelbo

behalven daer anders voor 't hooft
geteeckent staet

Betaelt ten comptoire van den Heer
Borgermeester Meester Hugo Eelbo, Raed
ende Rentmeester Generael van Zuijdhollandt, de somme van
twintig ponden, te
veertig grooten 't pont,
over ende in voldoeninge van het agtiende provisioneel jaer
pagts, van de dijckputten ofte gorssen leggende tusschen den
tee van den dijck, van
den meergemelten
polder, tot aen de agter cade rondomme den
selven polder, de agter cade daer inne
begrepen, verschenen
kersmis, zeventhien
hondert veertien, dus
alhier volgens quitantie, de voorschreve
zomma van
Betaelt aen de weduwe Hendrick Lense ofte Dirck Wildeman, de somme van
twaelff ponden twaelf
schellingen, munte deser reeckeninge, over
ende ter zake van
een jaer weddens
ofte salaris, voor het opsigt ende waernemen
van de Peerboomse
Sluijs, verschenen A:
April, zeventhien
hondert en vijffthien,
dus alhier volgens de
quitantie de voorsz
somme van

[136v]

[137r]

xx L

[137v]
#lense
#wildemans

[138r]
#schouten

xii L xii Sch

Betaelt aen Marcus
Cuijndertse Schouten
de somme van twintigh ponden te veertig grooten het pont
over ende in voldoeninge van een jaer
tractement van het
opsigt ende waernemen
van de Vierbantse sluijs
verschenen April zeventien hondert vijffthien, dus bij quitantie, de voorsz
Betaelt aen Oth
Willemse Walraven,
de somme van twintigh ponden te veertigh grooten het pont,
over ende in voldoeninge van het waernemen
soo van de Emmickhoovense sluijs, als die
bij de Cornse Gantel
is leggende, dus alhier over het Jaer
tractement, verschenen zeventhien hondert en vijffthien, bij
quitantje de voorsz
somma van
Betaelt aen den selven Oth Willemse
Walraven, over ende
in voldoeninge van
sijne declaratie van
verdient salaris ende
gedaen verschot ten
diensten van den gemelten polder, sedert
den eersten April, seventhien hondert en
veerthien, tot den agt
en twintigsten Maert
seventhien hondert en

[138v]

xx L

[139r]
#walraven

[139v]
#walraven

xx L

[140r]

vijffthien, bijde inkluijs, dus alhier bij
declaratie ordonnantie van de Heeren Gecommitteerdens van
den voorschreven polder ende quitantje
de somma van
lxviii L xviii Sch
Betaelt aen den selven Oth Willemse
Walraven, de somme
van twee en vijftigh
ponden ses schellingen, munte deser reekeninge, over ende in
voldoeninge sijner declaratie van vacatien
ende andere onkosten,
gedaen ende gevallen
in het voorjaer zeventhien hondert ende
veerthien ende betuelen
van verschijde ackers,
ende kadens leggende
om en voor den dijck
van den voornoemden
polder, dus alhier bij
declaratie ordonnantie ende quitantie
de voorschreve somma van
lii L vi Sch
Betaeldt aen den
selven Oth Willemse
Walraven ,de somma
van vier en vijfftig
ponden agt schellingen, munte deser reekeninge, over ende in
voldoeninge sijner declaratje, van vacatien,
ende andere onkoste
gedaen ende gevallen
in 't voorjaer zeventhien hondert ende
vijffthien, wegens het
hacken ende beteulen

[140v]
#walraven

[141r]

[141v]
#walraven

[142r]

van verschijde ackers
en kadens leggende
om ende voor den dijk
van den voornoemde
polder, dus alhier bij
declaratie, ordonnantie, ende quitantie
de voorschreve somme
van
Betaelt aen den
selven Oth Willemse
Walraven, de somme
van vijff ende sestigh
ponden twee schellingen te veertig grooten het pont, over ende in voldoeninge van
sijne declaratie van
verschot gedaen, in het
beslaen van eenige gevalle gaten, ende zeebraecken, door den harden wint, ende hooge
watervloeden, op den
derden maert deses
jaers zeventhien
hondert vijffthien, veroorsaeckt, de materialen daer onder begrepen, dus alhier bij
declaratie, ordonnantie, ende quitantie, de
voorsz somme van
Betaelt aen den selven Oth Willemse Walraven, de somme van
vijffthien ponden, te
veertig grooten het
pont, over ende in erkentenisse, van de gedane extraordinaire
diensten en het conserveeren van dijck
van den gemelten polder, in maert seventhien hondert en vijff-

[142v]

liiii L viii Sch

[143r]
#walraven

[143v]

lxv L ii Sch

[144r]
#walraven

thien, dus bij ordonnantie ende quitantie de voorschreven
somme van
Betaelt aen den
selven Oth Willemse
Walraven, de somme
van negen en seventig
ponden, seventhien schellingen, te veertig grooten het pont, over ende ter zaecke van
het gene ten sijnen
huijsen tijde deser
reeckeninge is verteert, bij den boden,
knegts en voerluijden
mitsgaders eenige andere persoonen, daer
het Collegie mede te
doen heeft gehadt volgens gehoude notitie
derhalven alhier de
voorschreve somme
van
Betaelt aen Huijgh
Ariense van Wingerde,
de somme van ses en
vijftig ponden munte
deser reeckeningen
over ende in voldoeninge van sijne declaratie, van wagevragten
ten diensten van den
voornoemden polder
tijde deser reeckeninge gedaen, dus alhier bij declaratie
ordonnantie en quitantje, de voorschreve somme van
Betaelt aen den
lantmeeter Abel de

[144v]
#walraven

xv L

[145r]

[145v]
#van-wingerden

lxxix L xvii Sch

[146r]

lvi L

[146v]
#de-vries

Vries, de somme van
agt en vijfftig ponden
veertien schellingen
te veertig grooten
het pont, over ende
in voldoeninge sijner
declaratje van vacatien ende verschot
gedaen op ordre ende
ten diensten van de
Heeren Gecommitteerdens, sedert den
negen en twintigsten
maert seventien hondert veertien, tot den
dertigsten maert seventhien hondert vijffthien, dus hier bij declaratie ordonnantje
ende quitantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen den
Fabrijck Jan Pluijm
de somme van twee
en vijfftig ponden, te
veertig grooten het
pont, over ende in voldoeninge sijner declaratje van vacatie ende verschot gedaen
ende op ordre ende
ten dienste van de
Heeren Gecommitteerdens van den gemelten
polder, sedert den ses
en twintigsten maert
seventhien hondert
veertien, tot den dertigsten Maert seventien hondert vijfftien,
dus bij declaratie ordonnantje, ende quitantje, de voorschreve
zomma van
Den Rendant brengt
alhier over ende ter

[147r]

lviii L xiiii Sch

[147v]
#pluijm

[148r]

lii L

[148v]

zake van de teerkosten, bij den wel Edele
Heer Commissaris van
de Camere van de Edele
Moogende Heeren Raden ende meesters van
de Reeckeninge der
Domainen der Edele
groot Moogende Heeren Staaten van Hollant ende Westvrieslant, de Edele Heeren
Gecommitteerdens, ende eenige particuliere
ingelanden gedaen
ende gevallen, soo op
de visitatie als het
doen van de reeckeninge, dus alhier als
in voorgaende reeckeninge de somma van
Nog wert alhier
gebragt de somme
van drie ponden drie
schellingen, munte deser reeckeninge, over
ende ter zake van
de Belleciere, voor
het doen deser reeckeninge, dus de voorsz
Den rendant heeft
op ordre ende met kennisse van de Ed: Heeren
Gecommitteerdens betaelt verscheijdege
noodige kleijnigheden,
bedragende de somme
van

[149r]

cL

[149v]

iii L iii Sch

[150r]

xvi L iiii Sch

va: Somma van uijtgeeff
vic: xiii L xiiii Sch

Dese en volgende aengehaelde

[vacat]
Anderen uijtgeef

[150v]
[151r]

partijen werden hier
wel gebragt en sijn gereguleert ende gestelt
ingevolge van de
provisio- neele
reglemente ende verder
bij declaratie
en quit:, behalven daer
anders voort hooft geteekent staet.

van tractementen
ende verschot van
d' Edele Heeren Gecommitteerdens den
Penningmeester enden Bode
Betaelt aen den
Heer Borgemeester
Meester Hugo Eelbo,
als Raad ende Rendmeester Generael van
de Domainen van
Zuijd Hollandt de
somme van hondert
en twintig ponden
te veertig grooten
het pond over ende
in voldoeninge van
een jaer tractement
als Eerste Gecommitteerde van den gemelten polder, dus alhier
de voorsz somme van
De reijskosten ende
het verschot van den
welgemelten Heer,
tijde deser reeckeninge gedaen bedragen de somme
van
Den Heer Borgermeester Meester
Herman van den Honert, mede Gecommiteerde van de Edele
Moogende Heeren van
de rekeninge, mede
over een jaer tractement, tijde deser reekeninge, gelijcke hondert en twintig ponden, dus hier de voorschreve somma van

[151v]
#eelbo

[152r]
#eelbo

cxx L

[152v]
#van-den-honaert

– niet -

[153r]

cxx L

De Reijskosten ende
het verschot van den
gemelten heer tijde
deser reeckeninge
gedaen bedragen de
somme van
De Heer en Meester
Sebastiaen Leersen
mede over een Jaer
Tractement, als gecommitteerde de somme
van taggentig ponden, munte deser
reeckeninge, dus alhier de voorschreve
somme van
De reijskosten ende
het verschot bij sijn
Edele tijde deser reekeninge gedaen, bedragen eene zomme
van
De Heer Johan Adriaen van Wevelinckhoven, wegens den Heer
Hendrick Balthasar
van Wevelinckhoven
zal: ged: mede over een
jaer tractement als
gewesene Gecommitteerde, tijde deser rekeninge, gelijcke somme van
De reijskosten ende
het verschot bij den
voornoemde heere
tijde deser reeckeninge gedaen bedragen
de somma van

[153v]
#van-den-honaert
#leerse

– niet –

[154r]

lxxx L

[154v]
#leerse
#van-wevelinkhoven

lii L ii Sch

[155r]

lxxx L

[155v]
#van-wevelinkhoven
#van-meerdervoort

– Niet

De Heer en Meester
Michiel Pompe van
Meerdervoort Heere
van Meerdervoort, mede over een Jaer tractement als gecommitteerde tijde deser reeckeninge gelijcke somme van
De reijskosten ende
het verschot bij den
voornoemden Heere
tijde deser reeckeninge gedaen, bedraegen de somme
van
De Heer Jacob
van Wesel, mede over
een jaer tractement
als Gecommitteerde
tijde deser reeckeninge gelijcke somme van
De Reijskosten ende
het verschot bij den
voornoemden Heere
tijde deser reeckeninge gedaen bedragen de somme
van
De Heer en Meester Sebastiaen Leerse, segge Braets, mede over een jaer
tractement als Gecommitteerde tijde deser
reeckeninge, gelijcke
somme van

[156r]

lxxx L

[156v]
#van-meerdervoort
#van-wezel

– niet –

[157r]
#van-wezel

lxxx L

[157v]
#leerse
#braets

– niet –

[158r]
#leerse
#braets

lxxx L

De Reijskosten ende
het verschot, bij den
voornoemden Heere
tijde deser Reeckeninge gedaen bedragen de somme
van
Cornelis Spruijdt
kompt als Penningmeester van den
Zuijdt hollandsen
polder, voor sijnen
ontfanck ende uijtgeeff, deser reeckeninge (in gevolgen van het provisioneel reeglement) den twintigsten penningh
van den ontfanck
tot de somme van
ses dduijsent ponden, ende het gene
den ontfanck booven de ses duijsent
ponden kompt te
bedraegen, den veertigsten penningh
ende deweijle den
ontfanck d' Anno
zeventhien hondert veertien
Folio acht en twintigh maer comt te
bedraegen, de somme van vijff duijsent ses hondert
en elff ponden, en
derthien schellingen, ses deniers, soo
wert alhier gebragt
den twintigsten
penningh, van de
voornoemde somme bedragende
twee hondert ende
taggentig ponden
elff schellingen

[158v]
#spruijt

– niet –

[159r]

[159v]

[160r]

Transeat voor
desemael dogh
den rendant sal
in toekomende
den xx penning
van het sloth
van sijne laest
voorgaende reecken:
daer af moeten trecken,
ende selve neet als van
den suijveren ontfangh
genieten

drie deniers munte
deser reeckeninge, dus
alhier de voorschreve
zomma van
iic: lxxx L xi Sch iii D

[160v]

De reijskosten ende
het verschot, bij den
Rendant, met kennisse, ende door ordre van de meergemelte Heeren Gecommitteerdens, tijde deser reeckeninge gedaen ende betaelt
bedragen volgens declaratje, de somme
van
lix L xvi Sch
Betaelt aen Oth
Willemse Walraven
de somme van vijftig
ponden, munte deser
reeckeninge, over een
Jaer tractement als
Bode van den voornoemden polder, verschenen
April zeventhien hondert vijffthien, bij
quitantie de voorsz
somme van
lL

[161r]
#spruijt

[161v]
#walraven

via: Summa van uijtgeeff
im: lxxxii L ix Sch iii D

transeat als in

[vacat]
[vacat]
Anderen uijtgeef,
van het minuteeren
grosseeren ende doubleeren deser reeckeninge, met het appostilleeren ende het
vergeleijken van dien
mitsgaders de noodige zegels tot de selve

[162r]
[162v]
[163r]

voorgaende reken:

Compt voor het minuteeren grosseeren
ende doubleren deser
reeckeningen groot
vijff hondert en vier
bladeren tot drie
schellingen 't bladt
bedragende het selve eene zomma van
vijff en seventigh
ponden ende twaelff
schellingen, te veertig grooten het
pondt, dus alhier
de voorschreve somme van
Noch voor het doubleeren van een
reeckeninge als
dese omme den rendant groot een hondert agt en sestig bladeren mede
tot drie schellingen
het bladt, de somme
van vijff en twintig
ponden vier schellingen, munte voornoempt dus de voorsz
Compt voor het appostilleeren deser
reeckeningen, de somme van twaelff ponden twaelff schellingen munte deser
reeckeninge, dus alhier de voorsz
Den penningmeester voor het vergelijken van de appostillen, op de doubelen

[163v]

[164r]

lxxv L xii Sch

[164v]

xxv L iiii Sch

[165r]

xii L xii Sch

[165v]

de somme van negen
ponden negen schellingen, munte als
voren, dus alhier de
voorsz

ix L ix Sch

Den rendant brengt
alhier, de somme
van veerthien ponden ende twaelff
schellingen te veertig grooten 't pondt
bij hem betaelt
voor drie distincte cleijn zegels,
als een van derthien ponden en
vier schellingen
en ses deniers geappliceert tot eenen
omslagh van de reeckeninge van den
Rendant ende noch
twee ijder van derthien schellingen
negen deniers, de
eene tot de reeckeninge voor de Edele Moogende Heeren
van de reeckeninge,
ende de andere tot
de reeckeninge voor
het gemeene lant
(met de thiende
verhooginge) bedraegende te saemen de voorschreve somme van
veerthien ponden
en twaelff schellingen, munte deser reeckeninge
dus alhier de voornoemde zomma
van
Compt voor het

[166r]

[166v]

[167r]

[167v]

xiiii L xii Sch

inbinden deser reekeninge, met twee
dubbelen van dien
jder tot dertig schellingen munte
reeckeninge, de somme van vier ponden
thien schellingen, dus
de voorsz

[168r]

iiii L x Sch

viia Somma van den uijtgeeff
ic: xli L xix Sch
Summa totalis van den uijtgeeff deser
reeckeninge bedraegt
vim: iiic: lx L xii Sch vi D
Ende den ontfanck hier voren fol: 26
bedraegt
vm: vc: xi L xiii Sch vi D
Vereffent en tegens den anderen afgetrocken, komt meerder uijtgegeven als
ontfangen en sulcx den polder aen den
rendant schuldig blijft, de somme van
seven hondert agt en veertig ponden, negentien schellingen, munte deser reeckeninge,
dus alhier deselve
viic: xlviii L xix Sch
Aldus gehoort gereeckent en geslooten
ten dage jare, en plaetse als in't hooft
van dese staet geëxpresseert ten oirkonde deses geteijckent, ende was geteijckent,
A: N: van Schagen, Hugo Eelboo, Sebastiaem
Leerse, Michiel Pompe van Meerdervoort
Jacob van Wezel, Sebastiaen Braets, P.
Everwijn, Johan Adriaen van Wevelinckhoven
Seb: Braets
Naar gedane collatie jegens
de principale, is desen daer mede
accordeerende bevonde; t' welk ik
affirmeere als Penningmeester
van den voorn: polder: Dordregt den
26: Julij 1715.

[168v]

Cornelis Spruijt

