[KAFT]
[Plakbriefje:]
Algemeen Rijksarchief
Grafelijkheidsrekenkamer
van HOLLAND
REKENINGEN
5187
1717
CORNELIS SPRUIJTS
Twintigstee Reekeninge als
Penningmeester van den
SUIJDHOLLANDSEN POLDER
Omme het Hof.

Overgelevert bij Cornelis
Spruijt, als penningmeester van den
Zuijt Hollandsen polder, aen den
Heer Commissaris van de
Reeckeninge der Domeijnen van
de Heeren Staten van Holland
ende Westvrieslant, ten bijwesen van de Heeren Gecommitteerdens van den gemelten polder aengestelt, mitsgaders
de presente Ingelanden, dese
mede onderteeckent hebbende
in 't St Joris doele, binnen Dordregt, den 6 maij 1718
xx Rekeningh
Vervolgt wel den tijt van
de laest voorgaende Rekening
als dese d A 1716

Reeckeninge bewijs, die Reliqua die
doende is Cornelis
Spruijt, als penningmeester van den geheelen Zuijd-Hollandsen polder (bedijckt
in den Jare sesthien
hondert negen en
seventigh, van soodanigen ontfanck ende
uitgeeff, als den sel-

[1r]

[1v]

ven heeft gehadt, ende
gedaen, over den Jare
zeventhien hondert en
zeventien gestelt in
ponden van veertigh
grooten schellingen en
deniers naer advenant
Ontfanck
Ende eerstelijck
over den hoogen ende
laegen omslagh, die al –
hier (volgens de hercalculatie door den lantmeeter Mattheus van
Nispen zal:, in den Jare
sesthien hondert twee
ende tagtigh gedaen)
begroot werden op
twaelff hondert vijff
en dertig mergen, vijff
hondert negen en vijfftigh roeden lants, in de
dijckagie binnen bedijkt, volgens de laetste gedane meetingen
het verbael ende de
Caerte daer van sijnde,
zegge:

[2r]

[2v]

1235 : 559 : 00

Waer van in den Jare
sesthien hondert twee
en tagtig uijtgeput
sijn tot het maken van
den doorgebroocken Zeedijk
1235 : 559 : 00
als in de Reeckeningh
folio xlii et ultra staet
geexpresseert
Zoo dat nu alleenelijk
moet werden verandtwoort, ingevolge van de
acte van omslagh, de resteerende contribueerende
mergentalen, bedragende

2: 463: 00

[3r]

deselve als nogh,
Blijckt hier van
Op den sesthiendenen
bij de acte van
April, zeventhien honomslag, in dato
dert en seventhien, hebden 16 april 1717,
ben de Heeren Gecombij den Heer Committeerdens van den
missaris, en GecomZuijd Hollandsen polmitteerdens, neder, naer het sluijten
vens de presente
van des Gemeenelands
Ingelanden gearreeckeninge van den
resteert.
Jare zeventhien hondert en sesthien, nevens de presente Ingelanden, omme geslagen
eene somma van thien
schellingen tot twee
grooten vlaems den
schellingh, per mergen, over den jaren
seventhien hondert en
seventhien tot laste
van de Heeren Eijgenaeren, soo tot het verhoogen, ende 't repareeren
van den zee dijck, het opgraven en verwijden van
eenige uijtwaterende slooten, het graven ende
beplanten van verschijde ackers, mitsgaders
de ordinarisse binnelandse noodsaeckelijckheden, ende het
geene wijders den Zeedijck concerneert, welken omslagh den voornoemden penningmeester alhier is verandtwoordende, over de voorsz
twaelff hondert drie en
dertigh mergen, ses en
't negentigh roeden lands
de somma van ses hondert sesthien ponden
elff schellingen seven
en een halve denier, te
veertigh grooten 't pont
dus alhier de voorsz
Ob

1233: 96: 00
[3v]

[4r]

[4v]

[5r]

vic: xvi L xi Sch vii D

ia: Somma van den Ontfangh
vic: xvi L xi Sch vii D Ob
[vacat]
Anderen Ontfanck
over den lagen Omslagh
van den Jare seventien
hondert seventhien

bij acte van
omslagh

Ingevolge van de voorschreve acte van Omslagh, in dato den sestien
April seventhien hondert en seventhien, tot
lasten van de respectieve bruijckers ommegeslagen, twee ponden
per mergen, tot
betaelinge van de
binnelandtse noodtsaeckelijckheden, bedragende over den
geheelen Zuijd-hollandsen polder, groot
twaelff hondert drie
en dertigh mergen, ses
en t negentig roeden
lands de somma van
twee duijsent vier hondert ses en sestigh ponden ses schellingen
ses deniers te veertig
grooten 't pont, die
den Rendant alhier mede ten vollen is verantwoordende, dus alhier
de voorsz
iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

[5v]
[6r]

[6v]

[7r]

iia: Somma van den Ontfangh bedraegt
iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D
[vacat]
Anderen Ontfank
van de verpagtinge
gedaen bij d' Edele

[7v]
[8r]

Heeren Gecommitteerdens van den
Zuijd-hollandsen
polder op den dertigsten september
seventhien hondert
en elff, van het
gras, liesen ende
biesen, mitsgaders
het riet staende
ende wassende in de
Dijck putten, ofte
gorssen tusschen
den tee van den
dijck ende de achter
cade, buijten ende
rondommen den
Zee dijck van den
voorschreven polder beginnende
aen den nieuwen
Althenasen polder, tot aen den
Dussensen dijck
toe.

't laetste vie: jaer

De eerste partije
beginnende aen den
dijck van den nieuwen Althenasen
polder, tot aen de
Eerste sluijs toe, lanck
drie hondert negentigh
roeden, gepagt voor ses
jaren bij Marcus Cuijndertse Schouten, sjaers
omme seven ponden en
thien schellingen, te
veertig grooten het
pont, blijckende bij
de conditie der gedaene verpagtinge, in date
den dertigsten september zeventhien
hondert elff, dus alhier over het laetste
sesde jaer pagts, verschenen kersmis seventhien hondert en seven-

[8v]

[9r]

[9v]
#schouten

[10r]

thien, de voorschreve
somma van
De tweede parthije
van de voornoemde
sluijs, tot de sluijs
van de Cornse Gantel
toe, lanck ontrent
drie hondert en vijfftigh roeden, gepagt
voor ses jaren bij
Maerten Wouterse sjaers
omme ses ponden en
thien schellingen munte als voren, dus alhier
over t laetste sesde
jaer pagts, verschenen
kersmis, zeventhien
hondert seventhien, de
voorschreve zomma
van
De derde partije van
de voornoemde sluijs
tot den hoeck van den
dijck, bij het landt
van Huijbert Zeijlmans, lanck twee
hondert agt en veertigh roeden, gepagt
voor ses jaren bij
Teunis Ariense van
der Pluijm, sjaers omme seven ponden tien
schellingen munten
voorschreve, dus alhier over het laetste sesde jaer pagts,
verschenen kersmis
seventhien hondert ende zeventhien, de
voorschreve zomma
van
De vierde phartije
van den voornoemden
hoeck aff, tot de sluijs

vii L x Sch

[10v]
#maerten-wouterse

vi L x Sch

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

[11v]

[12r]

vii L x Sch

in het Peereboomse
gat, lanck ses hondert en dertigh roeden, gepagt voor ses
jaeren bij Jan Theunisse Bestebier, des
jaers omme elff ponden thien schellingen, munte deser reekeninge dus alhier
over het laetste sesde jaers pagts, verschenen kersmisse
zeventhien hondert
en seventhien, dus
alhier de voorschreve
zmma van
De vijffde phartije
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 veerthien ponden, munte deser
reeckeningen, dus alhier over het laetste sesde jaer pagts,
verschenen kersmis,
zeventhien hondert
ende zeventhien, dus
kompt alhier de
voorschreve zomma
van
De sesde ende laetste partije van het
voornoemde Staeckxken aff, tot aen het
eijnde van de nieuwe
dijckagie, aen den
ouden Dussensen
Dijck, van den groo-

[12v]
#bestebier

[13r]

xi L x Sch

[13v]
#crillaerts

[14r]

xiiii L

[14v]
#crillaerts

ten Waerd van ZuijdHolland, lanck vier
hondert en vijfftigh
roeden, gepagt voor
ses jaren, bij den
voornoemden Adriaen Adriaense Crillaerts, sjaers omme
twintigh ponden, munte als voren, dus alhier
over het laetste sesde
jaer pagts, verschenen
kersmis zeventhien
hondert en zeventien
dus alhier de voorschreve zomma van

[15r]

xx L

iiie: Somma van den Ontfangh
lxvii L

blijckt hier van
bij conditie van
verkoopinge, in
dato den 16 maert
1718, hier op naer
gesien en overgenomen

[vacat]
Anderen ontfank
wegens het verkogte
rijschgewas, gestaen
hebbende op de respective cadens ende dijckputten van den gemelten polder.
Ontfangen van Marcus Cuijnderts, de somme van vijff ponden, te
veertigh grooten 't pont,
over ende ter zake van
de eerste partije, van
het verkogte rijsgewas,
begint bezuijden het
Erff van de weduwe van
Teunis van der Pluijm,
sijnde de Eerste Tweede
en derde haegkade, dus
alhier volgens de conditie, der gedane verkoopinge in dato den sesthienden maert, seventhien hondert en achtthien, daer van sijnde de

[15v]
[16r]
#schouten

[16v]
#van-der-pluijm

[17r]
#koeckoeck

dus de voorsz somma van
Ontfangen van Bastiaen Janse Koeckoeck, de
somma van vijff ponden,
vijffthien schellingen, te
veertigh grooten 't pont,
over ende ter sake van de
tweede partije, van 't verkogte rijsgewas, daer aenvolgende, sijnde mede den
vierden, vijffden en sesde
haegkade, nevens malkandren gelegen, dus alhier
volgens de voornoemde
conditie van verkoopinge,
de voorsz somme van
Ontfangen van Mosis
Mosisse La Grouw, de
somma van seven ponden, te veertigh grooten
't pont, over ende ter
zaecke van de derde partije van 't verkogte
rijsgewas, begint van
Jan de Bonts sloot aff,
tot de tweede Haeghkade toe, voor bij het
Erff van Dingemans Willems, sijnde de achtercade, dus volgens de voornoemde conditie, de
voornoemde zomma van

vL

[17v]

xv L

[18r]
#la-grouw
#dingemans

vii L

Ontfangen van Pieter
Baes, de somme van negen ponden vijff schellingen, te xl grooten 't pont,
over ende ter zake van
de vierde partije van het
verkogte rijsgewas, begint
van de voorgaende partije
af tot Wijfvliets gat toe,
mede de agter cade, dus
volgens de voorn: conditie,
de voorsz somma van
ix L v Sch

[18v]
#baes

[19r]
#de-loij

Ontfangen van Adriaen Willemse van de Loij,
de somma van sesthien
ponden thien schellingen, te veertig grooten
het pont, over ende ter
zaecke van de vijffde besteedinge van het verkogte rijsgewasch, begint weder van Wijffvliets gat aff, tot
het Cromme gat toe,
mede de Agter cade
dus alhier volgens de
meergemelte conditie,
de voorschreve somma van

Ontfangen van Aart
van Deuteren, de somme van vijff ponden, te
veertigh grooten het
pont, over ende ter zake
van de sesde phartije,
van het verkogte rijsgewasch, sijnde de
twee haegkadens, ten
weedersijde van het
Crommegat, dus alhier volgens de voornoemde conditie der
gedaene verkoopinge
de voorschreve zomma
van
Ontfangen van Crijn
Lammertse de Vos, de somme van ses ponden tien
schellingen, te xl grooten
't pont, over ende ter zake
van de sevende partije,
van 't verkogte rijsgewas,
begint erfrt van 't Cromme gat aff, tot de tweede haegkade toe, om den
Noordenhpeck van de
Corte Raije den derden

[19v]

xvi L x Sch

[20r]
#van-deuteren

[20v]
#de-vos

vL

[21r]

acker van agteren, dus
alhier volgens de voorn:
conditie, de voorsz: somma van
Ontfangen van Bastiaen Janse Koeckoeck,
de zomma van elff
ponden thien schellingen, te veertigh grooten hett pont, over ende ter zaecken van
de achtste partije
van het verkogte rijsgewasch, begint van
het Prince gat aff, tot
den Diender sloot toe,
zijnde meden den derden
acker van achteren,
dus volgens de voorn:
conditie de voorschreve zomma van
Ontfangen van Dingemans Willems, de somme van ses ponden, te
veertigh grooten 't pont,
over ende ter zake van
de negende partije van
het verkogte rijsgewas,
begint bezuijden den
Diender sloot, sijnde den
tweeden en vierden haegkade van den voorschreven sloot, dus alhier volgens de voornoemde
conditie, de voorschreve zomma van
Ontfangen van Sijmen
Gerritse Lensvelt, de
somma van thien ponden vijff schellingen
te veertig grooten het
pont, over ende ter zake van de tiende partije, van het verkogte

vi L x Sch

[21v]
#koeckoeck

[22r]
#dingemans

xi L x Sch

[22v]

vi L

[23r]
#lensvelt

rijsgewasch, begint
van een haegkade daer
een dorre willigh op
den loop van den dijck
staet, zuijtwaerts op
tot sekere haegkade toe,
die aengewesen sal werden, sijnde den derden
acker van aghteren,
dus alhier volgens de
voornoemde conditie
de voorschreve zomma
van
Ontfangen van Bastiaen Janse Koeckoeck,
de somme van ses ponden vijffthien schellingen, te veertigh
grooten het pont, over
ende ter zake van
de elffde partije, van
het verkogte rijschgewasch, sijnde twee
haegkaden, weedersijts het heijn van
Dirck Wildemans,
dus alhier volgens
de meergemelte conditie der verkoopinge
de voorschreve zomma van
Ontfangen van Jan
Roubos, de zomma van
seventhien ponden vijffthien schellingen, te
veertigh grooten het
pont, over ende ter zaeke van de twaelffde
partije van het verkogte rijsgewasch, begint van de tweede
haegkaden af, bezuijden het heijn van
Dirck Wildemans, tot
ontrent de Peereboomse sluijs, haer uijt-

[23v]
#koeckoeck

x L v Sch

[24r]
#wildemans

[24v]
#roubos

vi L xv Sch

[25r]
#wildemans

wateringe toe, den
derden acker van agteren, dus alhier volgens de voornoemde
conditie de voorschreve zomma van
Ontfangen van Sijmen
Gerritse Lensvelt, de
somma van ses ponden
vijff schellingen, te xl
grooten 't pont, over ende ter zake van de dertiende en laetste besteedinge, van het verkogte rijsgewas, sijnde
de hooftwillige staende
op den binnen Berm
tot het erff van Dirck
Wildemans toe, de esse
boomen daer tussen staende mede op te snoeijen,
dus alhier volgens de
voornoemde conditie, de
voorz somma van

[25v]
#lensvelt

xvii L xv Sch

[26r]
#wildemans

vi L v Sch

iiiie: Somma van den ontfangh
ic: xiii L x Sch

Blijkt hier van
dit slot van de
laest voorgaende
reken: d A: 1716
folio
164, alwaer het
selve is gedoodt

[vacat]
Anderen Ontfank
wegens het sloth
van de laetste gedaene reeckeninge
van den jaren seventhien hondert en
sesthien
Den Rendant brengt
alhier de somma van
twee duijsent drie
hondert ses en sestigh ponden dertien
schellingen, te veertigh grooten 't pont,
sijnde het geene hij

[26v]
[27r]

[27v]

bij sloote van seijne
voorgaende negentiende reeckeninge
gedaen den sesthienden april, seventhien
hondert seventhien
aen het gemeene lant,
schuldig is gebleeven,
blijckende daer van
bij de selve reeckeninge op Folio 164, dus alhier de voorschreve
somma van
iim: iiie: lxvi L xiii Sch

[28r]

v. Somma van Ontfangh
iim: iiie: lxvi L xiii Sch
Summa Totalis van den Ontfangh
deser Reeckeninge bedraegt
vm: vie: xxx L i Sch I 1/2 D
[vacat]
Uijtgeeff jegens
den voorschreven ontfanck

Blijckt van dese
besteedinge, bij
ordonnantie ende
quitantie, dese en
volgende
aengehaalde partijen

Ende eerstelijck
wegens het verhoogen ende verswaeren
van eenige besteedinge dijcks, het reepareeren der zeebraecken mitsgaeders het geene verder den zee dijck
concerneert
Betaelt aen Willem Cornelisse Vinck,
de somme van twee
hondert ses en dertigh ponden vijff
schellingen, te veertigh grooten 't pont,
over ende in voldoe-

[28v]
[29r]

[29v]
#vinck

[30r]
#de-bot
#lensvelt

ninge van het maecken van de eerste
besteedinge zeedijks,
beginnende van het
Erff van de weduwe
Dirck de Bodt, tot
het Erff van Wouter Lensvelt toe,
bij hem den vijffden
meij zeventhien hondert en zeventhien
volgens conditie ende
besteck aangenoomen
de roede om drie
ponden drie schellingen en lanck sijnde
vijff en seventigh gemeeten roeden, dus
alhier bij ordonnantie ende quitantie, de
voorsz somma van
Betaelt aen Jan
Willem Dingemanse,
de somma van twee
hondert negenthien
ponden, te veertigh
grooten het pondt,
over ende ter zake
van het maken van
de tweede besteedinge daer aenvolgende
beginnende van de
voorgaende en kompt
tot het Erff van
Jan Zijmondse Lendsveld, bij hem aangenoomen de roeden
om drie schellingen
bedragende over drie
en seventigh roeden
bij ordonnantie en
quitantie, de voorsz
somma van
Betaelt aen Tonis
Cappellevanger, de
zomme van vier pon-

[30v]

iie: xxxvi L v Sch

[31r]
#dingemans
#lensvelt

[31v]

iie: xxxvi L v Sch

[32r]
#cappellevanger

den vijffthien schellingen te veertigh
grooten het pondt,
over ende in voldoeninge van dat hij
volgens conditie in
dato deb vijffden meij
zeventhien hondert
zeventhien, gemaeckt
heeft, de derde besteedinge daer aenvolgende, dus bij ordonnantie ende quitantie
de voroschreve somma van
Betaelt aen Philip de Gouw, de somme van hondert vier
en twintigh ponden
sesthien schellingen,
te veertigh grooten
het pont, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
vierde besteedinge
daer aenvolgende
beginnende aen de
tweede haegkade bij
Wijffvliet, en kompt
tot een geslage pael
ontrent twintig roeden, benoorden de
korte Raijen, bij hem
aangenoomen de roede om twee en dertig
schellingen munte
voorschreven, beloopende over agt en
seventigh roeden, bij
ordonnantie ende quitantie, de voorsz
Betaelt aen den
selven Philip de Gouw,
de somma van sestigh
ponden thien schellingen, te veertigh

[32v]
#de-gouw

iiii L xv Sch

[33r]

[33v]

ie: xxiiii L xv Sch

[34r]
#de-gouw

grooten het pondt,
over ende ter zake
van het maken van
de vijffde besteedinge zee dijcxs, daer aenvolgende, en kompt
ontrent twintig roeden om den hoek van
de Corte Raije, te
maecken even als de
voorgaende, bij hem
aangenoomen de roede, om twee en twintigh schellingen, munte deser reeckeninge
beloopende over agt
en vijftig gemeete
roeden, volgens ordonnantie, ende quitantie,
de voorsz
Betaelt aen Willem Claese Donckersloot, de somme van
derthien ponden en
thien schellingen, te
veertig grooten het
pont, over ende in voldoeninge van dat hij
volgens conditie, ende besteck, in dato
den vijffden meij zeventhien hondert en
zeventhien, aangenomen en in sijn volle
keure opgemaeckt
heeft, de eerste besteedinge sloods, beginnende aen Hillekens gat, langs de
Gantel cade tot de
sluijs toe, de roede
om ses schellingen,
munte deser reeckeninge, beloopende
over vier en vijfftig
gemeete roeden, volgens ordonnantie
ende quitantie, de

[34v]

lx L x Sch

[35r]
#donkersloot

[35v]

[36r]

voorschreve zomma
van
Betaelt aen Antonij
Aartse Verhoeven, de
somme van acht en
vijfftigh ponden veerthien schellingen ses
deniers, te veertigh
grooten het pont,
over ende ter zaecke
van dat hij volgens
conditie ende bestek
in dato den vijffden
meij zeventhien hondert en zeventhien
aangenoomen ende
in sijn volle keuren
opgemaeckt heeft de
tweede besteedingen
daer aenvolgende
beginnende aen de
steene heul in de
Laer aen den Ouden
dijck west op tot
tegen den Langen
Camp, bij hem aangenoomen de roeden
om vier schellingen
ses deniers, beloopende over twee hondert een en sestigh
gemeeten roeden, volgens ordonnantie,
ende quitantie, de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen Willem Hendricxe van
den Heuvel, de somma van twee en twintigh ponden te veertig grooten het pont,
over ende in voldoeninge van dat hij
volgens conditie, ende
besteck, in dato den

#verhoeven

xiii L x Sch

[36v]

[37r]

[37v]
#van-den-heuvel

lviii L xiiii Sch vi D

[38r]

vijffden meij zeventhien hondert en
zeventhien, aangenomen den in sijn volle
keure opgemaeckt heeft
de eerste besteedinge bestaende in het
opschieten en verversen van eenige slooties en ackers, beginnende ontrent
het Erff van de weduwe de Bot, tot de
looijingh 't eijnde het
Erff van Wouter Lensvelt, bij hem aangenoomen, de roede om
twee schellingen munte voorschreve beloopende over twee hondert en twintigh gemeeten roeden, volgens ordonnantie
ende quitantie, de
voorschreve zomma
van
xxii L
Betaelt aen Willem Clase Donckersloot, de somme van
acht ponden negen
schellingen, te veertig
grooten het pont, over
ende ter zake van
dat hij volgens conditie ende besteck aengenomen en na inhoude
der keure opgeschoote
de tweede besteedinge daer aenvolgende
de roede om twee schellinge ses deniers, beloopende over een en seeventigh en een halve
gemeeten roeden, volgens ordonnantie en
quitantie, de voorsz
somma van

[38v]
#de-bot
#lensvelt

[39r]
#donkersloot

[39v]

[40r]

viii L ix Sch

Betaelt aen Peeter
Janse Boerewaerdt,
de somma van een
en dertigh ponden
vijff schellingen, te
veertigh grooten 't pont,
over ende in voldoeninge, van dat bij hem volgens conditie ende besteck, aangenoomen
ende in sijn volle keure opgeschooten ende
ververst is, de derde
besteedinge daer aenvolgende, bij hem aengenoomen de roeden
om vijff schellingen
beloopende over hondert vijff en twintig
gemeeten roeden, volgens ordonnantie en
quitantie, de voorsz
somma van

[40v]
#boerewaert

[41r]

xxxi L v Sch

Betaelt aen den
Selven Peeter Janse
Boerewaerdt, de somma van vijfthien ponden, te veertigh grooten 't pont, over ende
ter zaeke van dat hij
volgens conditie ende
besteck aangenomen
en in sijn volle keure opgeschoten ende ververst heeft
de vierde besteedinge,
daer aenvolgende, bij
hem aangenoomen
de roeden omme drie
schellingen negen deniers, beloopende over
tagtig gemeeten roede, volgens ordonnantie, ende quitantie, de
voorschreve zomma
van
xv L

[41v]
#boerewaert

[42r]

Betaelt aen Goverd
Corste Opheijn, de somme van sestien ponden twee schellingen,
ses deniers, te veertigh grooten het pont,
over ende in voldoeninge van dat hij volgens
conditie ende besteck
aangenoomen, ende
in sijn volle keure opgemaeckt heeft, en ververst de vijffde besteedinge daer aenvolgende, bij hem aangenomen
de roeden om drie schellingen negen deniers,
beloopende over ses
en tagtig gemeeten roeden, volgens ordonnantie ende quitantie, de
voorsz somma van
Betaelt aen Huijgh
Janse van Heert, de
somma van seventien
ponden, te veertigh
grooten het pont, over
ende ter zake van
dat hij volgens conditie en besteck, aengenomen en in volle
keure opgeschooten ende ververst heeft de
sesde besteedinge daer
aenvolgende, bij hem
aangenoomen de roeren, om vier schellingen drie deniers, beloopende over taggentig gemeeten roeden,
volgens ordonnantie
ende quitantie, de voorsz
somma van
Betaelt aen Pieter
Gielen van Zitter, de

[42v]
#opheijm

[43r]

xvi L ii Sch vi D

[43v]
#van-heert

[44r]

xvii L

[44v]
#van-zittert

somma van vijff en
twintigh ponden agt
schellingen, te veertig
grooten 't pont, over
ende in voldoeninge
van dat hij volgens
conditie ende besteck
in dato den vijffden
meij zeventhien hondert zeventhien, aangenoomen ende in volle
keure opgeschooten
en ververst heeft de
zevende sijnde de laetste besteedinge daer
aenvolgende, bij hem
aangenoomen de roeden om vier schellinge
beloopende over hondert seven en twintigh
gemeeten roeden volgens ordonnantie ende
quitantie, de voorsz xxv L viii Sch

[45r]

ie: Summa van uijtgeeff
viiic: lii L xv Sch
[vacat]
Anderen uitgeeff
van de binnelandse
noodsakelijckheden

Bij rekeninge
ordonnantie, en
quitantie

Betaelt aen Adriaen Romeijn, de somme van ses hondert
en veerthien ponden
te veertigh grooten
't pont, over ende in voldoeninge van dat
hij volgens conditie
ende besteck van dato
den sesthienden april,
zevnethien hondert en
zeventhien aangenoomen ende gemaeckt
heeft, een nieuwe houte
bruggen leggende over
den gantel, mitsgae-

[45v]
[46r]
#romeijn

[46v]

ders een nieuwe steene
heultie, gelegen in de
Calversteeg dus alhier
bij ordonnantie ende
quitantie de voorsz
somma van
Betaelt aen Jan
Gooverde van der Pijl,
de zomma van ses en
twintig ponden twaelf
schellingen, te veertig
grooten het pont, over
ende in voldoeninge
van dat hij op den een
en twintigsten September seventien hondert
en seventien volgens
conditie, ende besteck
aangenoomen ende gemaeckt heeft het opschieten van de eerste
besteedinge sijnde
den sloot, beginnende
aen den Cornse voorsluijs, en daer oost
op ter lengte van
hondert en drie en
dertig gemeeten roeden, bij hem aangenoomen om vier schellingen, dus bij ordonnantie ende quitantie
de voorsz somma van
Betaelt aen Philips
de Gouw, de somma
van negen en twintig
ponden, vier schellingen, te veertig grooten 't pont, over ende
in voldoeninge van dat
hij volgens conditie
en besteck aangenomen ende gemaeckt
heeft, de tweede besteedinge, daer aenvolgende, bestaende in het

[47r]
#van-der-pijl

vic: xiiii L

[47v]

[48r]

xxvi L xii Sch

[48v]
#de-gouw

opschieten van hondert ses en veertig roeden bij hem aangenoomen de roede om vier
schellingen, dus bij ordonnantie ende quitantie de voorschreve somma van
Betaelt aen Arien
Pieterse Straff, de somma van negen en
twintigh ponden, en
sesthien schellingen
te veertigh grooten
het pont, over ende
in voldoeninge van
dat hij volgens conditie ende besteck,
aangenoomen ende in
sijn volle keure opgemaeckt heeft het opschieten van de derde
besteedinge daer aenvolgende lanck hondert negen en veertig
roeden, bij hem aengenoomen de roeden om
vier schellingen, dus
alhier bij ordonnantie
ende quitantie, de
voorsz somma van
Betaelt aen Philip
de Gouw, de somme van
dertig ponden seven
schellingen ses deniers,
te veertigh grooten
't pont, over ende in voldoeninge van dat hij
volgens conditie ende besteck, aengenomen en in sijn volle
keure opgemaeckt
heeft, het opschieten
van de vierde, sijnde
de laetste bestee-

[49r]

xxix L iiii Sch

[49v]
#straff

[50r]

xxix L xvi Sch

[50v]
#de-gouw

dinge daer aenvolgende, kompt tot den ouden Dussensen Dijck
toe, en lanck hondert
vijff en dertig roeden
bij hem aangenoomen
de roede om vier
schellingen, ses deniers, dus bij ordonnantie, ende quitantie, de voorsz somma
van
D

[51r]

xxx L vii Sch vi

iie: Summa van uijtgeeff
viic: xxix L xix Sch vi D
[vacat]
[vacat]
[vacat]
Anderen Uitgeeff
van het schoonmaecken van des
gemeenelandts
waetergangen, soo
van kreecken, killen berm, ban
ende wegh slooten alle gelegen
in den Zuijd Hollandsen Polder
besteedt ende gemaeckt in het
voor jaer seventhien hondert en
zeventhien.
Blijckt hier van
bij besteedinge
ordon: en quit:
van dese en volgende aengetoge
posten

Betaelt aen Jan
Janse Raep, de somme van vijff ponden thien schellingen, te veertigh
grooten het pondt
over ende in voldoeninge van het maecken van de eerste
besteedinge, sijnde

[51v]
[52r]
[52v]
[53r]

[53v]
#raep

[54r]
#van-wevelinkhoven

den Berm sloodt,
beginnende van den
Dussensen Zee dijck,
tot aen den hoeck
van den Nieuwen
dijck, bij het staecxken van den Heer
van Wevelinckhoven
lanck ontrent vier
hondert en veertigh
roeden, aangenoomen
bij den hoop volgens
conditie ende besteedinge van dato den
dertigsten Junij, seventhien hondert
en zeventhien, mitsgaders concent ende
ordonnantie slaende
op dese en de volgende vier en dertigh
posten dus alhier de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen Pieter Janse Boerewaert,
de somma van vier
ponden vier schellingen, 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, aangenoomen bij den
hoop, dus volgens
conditie concent
ende ordonnantie, de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen Huijg-

[54v]

[55r]
#boerewaert

v L x Sch

[55v]

[56r]
#van-heert

iiii L iiii Sch

Janse van Heert, de
somme van vier ponden sesthien schellingen, te veertig
grooten het pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken van de derde
besteedinge daer
aenvolgende beginnende van de voornoemde Peere boomse sluijs, tot aen
de verlengde nieuwe Steeg toe, lank
ontrent vijff hondert roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie concent ende ordonnantie, de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen Jan
Gooverde van der
Pijl, de somma van
vier ponden, te veertigh grooten het
pont, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de vierde besteedinge daer
aenvolgende, beginnende van de voornoemde nieuwe Steege en kompt tot de
Zuijdelijckste sluijs
op de Cornse Gantel
en lanck ontrendt
vijff hondert ende
vijffthien roeden, aengenoomen bij den
hoop, dus volgens conditie concent ende
ordonnantie, de voorschreve zomma van

[56v]

[57r]

iiii L xvi Sch

[57v]
#van-der-pijl

[58r]

iiii L

Betaelt aen den
selven Jan Gooverde
van der Pijl, de somme van vier ponden
te veertigh grooten
het pondt, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
vijffde besteedinge
daer aenvolgende
beginnende van de
Cornse sluijs aff, tot
de Emmickhoovense
toe, lanck ontrent
twee hondert en tagtig roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie, concent ende ordonnantie, de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen den
selven Jan Gooverde
van der Pijl, de somme van twee ponden thien schellingen, te veertig grooten 't pont, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
sesde besteedingen
daer aenvolgende,
kompt tot den ouden
dijck, bij de weduwe
van Dirck Groenevelt toe, lanck ontrent drie hondert
roeden, aangenomen
bij den hoop, dus alhier volgens conditie
concent ende ordonnantie, de voorschreve somma van
Betaelt aen An-

[58v]
#van-der-pijl

[59r]

iiii L

[59v]
#van-der-pijl
#groenevelt

[60r]

ii L x Sch

tonie Aartse Verhoeven, de somme van
een pondt en acht
schellingen, te veertig grooten 't pont,
over ende in voldoeningen van het maecken van de zevende
besteedinge, daer
aenvolgende, beginnende van de voorgaende, ende weesende
den Barm sloodt,
loopende langs den
Bleeckwaert ende
Gijsbert, tot aen de
oude Cornse voorsluijs, ofte het huijs
van de Bruijn toe,
lanck ontrent drie
hondert roeden, aengenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens de meergemelte conditie, mitsgaders concent ende
ordonnantie, de voorschreve somma van
Betaelt aen Tonis
Cappel, de somma van
drie ponden en achtthien schellingen, te
veertig grooten het
pont, over ende in voldoeninge van het
maecken van de achtste besteedinge daer
aenvolgende, beginnende aen de voornoemde voorsluijs, ende
loopt langs de Gantel cade, tot aen den
ouden Dussensen dijck,
lanck bij na ses
hondert roeden aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie concent en-

[60v]
#verhoeven

[61r]
#de-bruijn

i L viii Sch

[61v]
#cappel

[62r]

[62v]

de ordonnantie, de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen Cuijndert Janse Raemst,
de zomma van drie
ponden thien schellingen, te veertigh
grooten het pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken van de negende
besteedinge daer aenvolgende, sijnde den
sloodt genaemt Jan
Pietersen sloot, beginnende aen de voornoemde Gantel Cade
en loopt langs den
ouden Dussensen dijck,
tot aen de nieuwe
Steegh, agter het huijs
van Cornelis Ariense
Schalcken, lanck ontrent vijff hondert
vijff en dertig roeden, aangenoomen bij
den hoop, dus volgens
conditie concent ende
ordonnantie de voorsz
somma van
Betaelt aen Jan
Aartse Cappiteijn, de
somma van vijff ponden twaelff schellingen, te veertigh
grooten het pondt
over ende in voldoeninge van het maecken van de thiende
besteedinge daer
aenvolgende, sijnde
de weghslooten weedersijts, de nieuwe
steegh van den voornoemden ouden dijck

#raemst

iiii L xviii Sch

[63r]

[63v]
#schalken

iii L x Sch

[64r]
#capiteijn

[64v]

aff, tot de Pleune
ofte Kerck steegen
toe, deselve Pleune
steegh van de nieuwe
steege aff, tot het
oude stratie toe, het
welck daer inne sal
werden begreepen,
lanck te samen ontrent drie hondert
roeden, aangenoomen
bij den hoop, dus
alhier volgens de
meergemelte condietie mitsgaders concent ende ordonnantie, de voorschreve
zomma van
v L xii Sch
Betaelt aen Pieter
Straff, de somma van
vijff ponden en acht
schellingen, te veertigh grooten het pont,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de elffde besteedinge, daer aenvolgende, sijnde de slooten weedersijts de
nieuwe Steegh van de
voornoemde Pleune
steege aff, tot de
Cortveldse toe, lanck
ontrent vijff hondert
vijff en seventigh dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie concent ende
ordonnantie, de voorschreve somma van
Betaelt aen Arend
Mosisse La Grouw, de
somma van twaelff
schellingen, munte
deser reeckeningen

[65r]

[65v]
#straff

[66r]

v L viii Sch

[66v]
#la-grouw
#vinck

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, tot
het steene heultie toe,
in de nieuwe Steeg, en
lanck ontrent dertigh enckelde roeden
aangenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens de conditie concent
ende ordonnantie, de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen Simon
Cornelisse Bootermaet,
de zomma van drie
ponden en achtien
schellingen, te veertig
grooten heet pont, over
ende in voldoeningen
van het maecken van
de derthiende besteedinge daer aenvolgende, beginnende van
de voornoemde Cortveltse Steege, en gaende ten eijnde uijt
tot in den Bermsloodt
aen den Zeedijck, weesende dese in twee
partijen aff gedeelt
waer van de eerste
helft ter lengten
van ontrent twee
hondert en sestigh
dubbelde roeden is,
aangenoomen bij den
hoop, dus compt alhier volgens de meergemelte conditie
mitsgaders concent,
ende ordonnantie
de voorschreve zom-

[67r]

xii Sch

[67v]
#botermaet

[68r]

[68v]
#schep

ma van
Betaelt aen Willem Ockerse Schep,
de somme van drie
ponden acht schellingen, te veertigh
grooten het pont,
over ende in voldoeninge van het maecken van de veerthiende besteedinge daer
aenvolgende, sijnde
de wederhelft van
de voornoemde steegh,
en gaet tot den dijck
toe, lanck als voren,
aangenomen bij den
hoop, dus alhier volgens de meergemelte
conditie, mitsgaders
concent ende ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Leendert Crijne de Haes,
de zomma van twee
ponden, te veertigh
grooten het pont,
over ende in voldoeninge van het maecken van de vijffthiende besteedinge, daer
aenvolgende, sijnde
de slooten weedersijts de Voogtwerfse
Steegh, van den Zee
dijck aff, tot de nieuwe steegh toe, lanck
ontrent twee hondert
twintig dubbelde roeden, aangenoomen bij
den hoop, dus volgens
conditie concent ende
ordonnantie, de voorschreve zomma van

iii L xviii Sch

[69r]

[69v]

iii L viiii Sch

[70r]
#de-haes

[70v]

ii L

Betaelt aen Jan
Hendrikse van Maestrigt, de somma van
drie ponden vier schellingen, te veertigh
grooten het pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken van de sesthiende besteedinge daer
aenvolgende, sijnde
de Cortveldse Steegh
ten weedersijde van het
oude Straetie aff, tot
denieuwe Steegh toe,
en lanck ontrent twee
hondert ende veertig roeden, aangenoomen bij
den hoop, dus volgens
conditie concent ende
ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Arend
Mosisse La Grouw, de
zomma van drie ponden ses schellingen,
te veertigh grooten
het pont, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
seventhiende besteedinge, daer aenvolgende, beginnende
van de Cortveldsche
Steegen, tusschen het
gescheij van de Domainen
ende de particulieren westwaerts, tot
op den hoeck van de
noortsijde van de
nieuwe Steegh, 't eijnde op de punt van de
Cortvelte, lanck ontrent drie hondert
ende vijfftigh roeden, aaangenoomen
bij den hoop, dus al-

[71r]
#van-maastrigt

[71v]

iii L iiii Sch

[72r]
#la-grouw

[72v]

hier volgens de meergemelte conditie,
mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voorschreve zomme van
Betaelt aen Cornelis Adriaense Cappieteijn, de somme van
vijff ponden en acht
schellingen, te veertigh grooten 't pont,
over ende in voldoeningen van het maecken van de achthiende
besteedinge daer aenvolgende sijnde het
schoonmaecken van
het geheele Peereboomse gat, van de nieuwe steege aff, tot de
Peerboomse sluijs
toe, lanck ontrent
hondert en vijfftigh
roeden, aangenomen
bij den hoop, dus alhier volgens conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie
de voorschreve somma van
Betaelt aen Jan
Willems Dingemanse,
de somma van drie
ponden vier schellingen, te veertig grooten 't pont, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
negenthiende besteedinge daer aenvolgende, sijnde den Bansloot, loopende door
den geheele Peerboom,
ende Langen werff,

[73r]
#capiteijn

iii L vi Sch

[73v]

[74r]

v L viii Sch

[74v]
#dingemans

van het Peerboomse
gat aff, langs de oude cade heenen, tot
in den Barmsloot, en
lanck ontrent drie
hondert roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus volgens conditie
concent ende ordonnantie, de voorsz somma van
Betaelt aen Peeter
Janse Boerewaert, de
somma van vijff ponden vier schellingen
te veertig grooten
het pont, over ende
in voldoeninge van het
maecken van de twintigste besteedinge,
daer aenvolgende sijnde de wegh slooten
weedersijts het oude
straetie, beginnende aen
den ouden Dussensen
dijck, tot den Westersloodt van den Langen
Camp, lanck ontrent
drie hondert dubbelde
roeden, aangenoomen
bij den hoop, dus volgens conditie concent,
ende ordonnantie, de
voorsz somma van
Betaelt aen Huijgh
Janse van Heert, de
somme van drie ponden achtien schellingen, te veertig grooten 't pont, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
een en twintigste
besteedinge daer
aenvolgende komt tot
de nieuwe Cortveldse
stege toe, lanck on-

[75r]

iii L iiii Sch

[75v]
#boerewaert

[76r]

v L iiii Sch

[76v]
#van-heert

trent twee hondert
dubbelde roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
de meergemelte conditie, mitsgaders concent ende ordonnantie, de voorschreve
zomma van
Betaelt aen Simon
Cornelisse Bootermaet,
de somma van twee
ponden acht schellingen, te veertig grooten 't pont, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
twee ende twintigste
besteedinge daer aenvolgende, sijnde het
resteerende gedeelte
weersijts het oude
Straetie van de voornoemde Cortveldse steege aff, tot aen de
eerste crompte van
den wegh, bij de Caemerse steegh, ofte wel
bij den westersen
sloot van den kleijnen Brasser, lanck
ontrent taggentigh
dubbelde roeden, aangenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens de meergemelte
conditie mitsgaders
concent ende ordonnantie de voorschreve somma van
Betaelt aen Jan
Goverde van der Pijl,
de zomma van twee
ponden acht schellingen
over ende in voldoenin-

[77r]

iii L xviii Sch

[77v]
#botermaet

[78r]

[78v]
#van-der-pijl

ii L viii

[79r]

ge van het maecken
van de drie en twintigste besteedinge
daer aenvolgende, sijnde de slooten weedersijts de Caemerse Steeg
van de voornoemde
cromte aff, tot aen
den Zee dijck toe, lank
ontrent twee hondert
ses dubbelde roeden,
aangenooen bij den
hoop, dus volgens conditie concent ende
ordonnantie, de voorschreve somma van
Betaelt aen Jan
Weijssenburgh, de somma van drie ponden
ses schellingen, te veertig grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de vier en twintigste besteedinge
daer aenvolgende sijnde de slooten weedersijts de nieuwe Cortveldse Steeg, van
het oude Straetie aff,
tot aen de Brugge gelegen over de Bregte geut,
lanck ontrent twee
hondert sesthien dubbelde roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus volgens conditie
concent ende ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aan Willem Ockerse Schep, de
somma van twee ponden twee schellingen
te veertig grooten 't
pont, over ende in vol-

[79v]
#weijssenbergh

ii L viii Sch

[80r]

[80v]

iii L vi Sch

[81r]
#schep

doeninge van het maecken van de vijff ende
twintigste besteedinge daer aenvolgende,
sijnde de slooten weersijts de selve steegh
van de Bregte geut aff,
tot de Cornse Gantel Cade
toe, lanck ontrent hondert veertig dubbelde
roeden, aangenoomen
bij den hoop, dus volgens conditie concent
ende ordonnantie, de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen Jan
Weijssenbergh, de somme van thien ponden,
te veertigh grooten
het pont, over ende
in voldoeninge van het
maecken van de ses
en twintigste besteedinge daer aenvolgende, sijnde de kille ofte
de uijtwateringe, genaemt Hillekens gat,
beginnende aen het
Oude Stratie, en gaende tot de Zuijdelijkste Sluijs, op de Cornse Gantel gelegen, hier
mede is onder begrepen, de uijtwateringe
buijtendijcxs, tot in
den Gantel toe, lank
ontrent vier hondert
en dertig roeden,
aangenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens de meergemelte
conditie mitsgaders
concent ende ordonnantie, de voorschreve zomma van

[81v]

ii L ii Sch

[82r]
#weijssenbergh

[82v]

[83r]
#camp

xL

Betaelt aen Hendrick Hendrickse
Camp, de somma van
twee ponden agthien
schellingen, te veertigh
grooten 't pont, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de seven en twintigste besteedinge daer
aenvolgende sijnde de
Middelt van het Laerdijckie aff, ende vervolgens tot aen den
westersen sloot van
Bregte veertig mergen, en lank ontrent
drie hondert en sestigh roeden, aangenoomen bij den hoop, dus
alhier volgens de
meergemelte conditie
mitsgaders concent,
ende ordonnantie, de
voorschreve zomma van
Betaelt aen Jacob
Crab, de somma van
vier ponden ses schellingen, te veertigh
grooten het pont,
over ende in voldoeninge van het maecken van de acht en
twintigste besteedinge daer aenvolgende
sijnde de killen genaempt de Bregte
geut, beginnende van
den westersen sloodt
van Bregte veertigh
mergen aff, tot aen
het eijnde van Hillekens gat, door de
Cortveldse Steegh, en
lanck ontrent drie
hondert en thien
roeden, aangenoomen bij den hoop,
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dus alhier volgens
de meergemelte conditie, mitsgaders
concent ende ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Gijsbert Adriaense Vos,
de zomma van drie
ponden, te veertigh
grooten het pondt
over ende in voldoeninge van het maecken van de negen en
twintigste besteedinge daer aenvolgende,
sijnde de slooten weedersijts de Calversteegh, beginnende
aen den Ouden Dussensen Dijck, tot bij
den Oostersen sloot
van Baijen poel, lank
ontrent drie hondert
dubbelde roeden, aengenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens conditie, concent ende ordonnantie, de voorschreve
zomma van
Betaelt aen Antonie
van Andel, de zomma
van twee ponden en ses
schellingen, te veertig grooten 't pont,
over ende in voldoeninge van het maecken van de dertigste
besteedinge daer aenvolgende, sijnde de
slooten weedersijts,
deselve steegh, van den
vooschreven Oostersloot aff, tot aen de
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nieuwe Cortveldse Steege toe, lanck ontrent
twee hondert tagtigh
dubbelde roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus volgens conditie
concent ende ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Hendrick Hendrickse Camp,
de zomma van twee
ponden munte deser
reeckeninge, over ende in voldoeninge van
het maecken van de
een en dertigste
besteedinge daer
aenvolgende, sijnde de
Middelt beneden den
Omloop van de Laer,
beginnende van Jan
Pietersens sloot westwaerts op, tot aen de
Calversteegh, lanck
ontrent twee hondert sestig roeden,
aangenoomen bij den
hoop, dus volgens conditie, concent ende ordonnantie, de voorsz
somma van
Betaelt aen Jan
Gooverde van der Pijl,
de somma van twee
ponden agt schellingen, te veertig grooten het pondt, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de twee en dertigste
besteedinge daer aenvolgende, sijnde den
sloot langs de Gantel
cade, beginnende van
de Oude Cornse voor-
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sluijs, westwaerts op
tot aen het eijnde
van de Bregte geut,
lanck ontrent twee
hondert sestigh roeden, aangenomen bij
den hoop, dus volgens
conditie, concent ende
ordonnantie, de voorsz
somma van

[89v]
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Betaelt aen Adriaen Rijcke, de somma
van drie ponden en
acht schellingen, te
veertigh grooten het
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 sluijske, ende de Cade 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
Nieuwendijck, te samen lanck ontrent
twee hondert taggentigh roeden, aangenoomen bij den hoop, dus
alhier volgens de
meergemelte conditie,
mitsgaders concent,
ende ordonnantie
de voorschreve zomma van
iii L viii Sch
Betaelt aen Anthonie Aartse Verhoe-
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#rijcke
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ven, de somma van veertien schellingen, munte deser reeckeninge,
over ende in voldoeninge van het maecken van de vier en
dertigste besteedinge, daer aen volgende, beginnende
van de voorgaende besteedinge aff,
tot den ouden
Dijck, aen het huijs
van Gijsbert Pieterse de Hoogh, en
langs de Gijsbert
Cade heenen, lanck
ontrent hondert
roeden, aangenoomen
bij den hoop, dus
alhier volgens de
meergemelte conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie, de
voorsz

Betaelt aen Oth
Willems Walraven,
de somma 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 uijtwaeteringe van de
zluijsvliet buijten
dijcxs, tot aen de
Mase toe, tot op
den ouden harden
gront, ter breeten
van vier en twintigh voeten drijvens
waeter, aangenoomen

#verhoeven

[92r]
#de-hoogh
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bij den hoop, dus alhier volgens de meergemelte conditie mitsgaders concent, ende ordonnantie, de
voorschreve zomma
van

[93v]
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iiia: Somma van uijtgeeff
ic: xxxii L ii Sch

Blijkt van dese
besteedinge bij
ordonnantie ende quit: van dese
en volgende aengehaelde partijen

[vacat]
[vacat]
Anderen Uitgeeff
van het schoonmaecken van des
Gemeenelands watergangen, soo van
kreecken, killen
Berm, Ban ende
Wegh slooten, alle
geleegen in den
Zuijd-Hollandsen
polder, besteedt
ende gemaekt
in het na jaer
zeventhien hondert ende zeventhien,
Betaelt aen Siemon Cornelisse Bootermaet, de zomma van vier ponden acht schellingen, te veertigh
grooten het pont,
over ende in voldoeninge van het maecken van de Eerste
besteedinge, sijnde
den Barmsloot beginnende van den
Dussensen zee dijck
tot aen den hoeck
van den nieuwen
dijck, bij het staec-

[94r]
[94v]
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kie van den heer
van Wevelinckhoven
lanck ontrent vier
hondert en veertigh
roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus volgens condietie ende besteck,
in dato den een en
twintigsten September
zeventhien hondert
en zeventhien, mitsgaders concent ende
ordonnantie slaende op dese ende volgende vier en dertigh
posten, de voorschreve
somma van
Betaelt aen Jacob
Boerewaerdt, de somma van vier ponden
te veertigh grooten
het pont, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
tweede besteedinge
daer aenvolgende,
kompt tot de Peereboomse sluijs toe,
lanck ontrent vier
hondert roeden, aengenoomen bij den
hoop, dus alhier
volgens de geseijde
conditie mitsgaders
concent ende ordonnantie, de voorsz
somma van
Betaelt aen Jan
Zijmonse Lensvelt,
de somma van vijff
ponden, te veertigh
grooten het pont,
over ende in voldoeninge van het maec-

[96v]
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ken van de derde
besteedinge daer
aenvolgende beginnende van de voornoemde Peereboomse sluijs, tot aen
de verlengde nieuwe Steege toe, lanck
ontrent vijff hondert roeden aangenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens conditie, concent
ende ordonnantie,
de voorschreve zomma van
Betaelt aen Jan
Gooverde van der Pijl,
de somma van vier
ponden en veertien
schellingen te veertigh grooten 't pont,
over ende in voldoeninge van het maeken van de vierde
besteedinge daer
aenvolgende, beginnende van de voornoemde nieuwe steege aff en kompt tot
de zuijdelijckste sluijs
op de Cornse gantel
lanck ontrent vijff
hondert vijffthien roeden, aangenoomen bij
den hoop, dus volgens
conditie concent ende
ordonnantie, de voorsz
somma van
Betaelt aen den selJan Gooverde van
der Pijl, de zomma
van twee ponden en
twee schellingen, te
veertig grooten 't pont,
over ende in voldoe-
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ninge van het maecken van de vijffde
besteedinge, daer
aenvolgende beginnende van de Cornse
sluijs aff, tot de
Emmickhoovense toe,
lanck ontrent twee
hondert en taggentigh
roeden, aangenoomen
bij den hoop, dus alhier volgens conditie
concent, ende ordonnantie, de voorschreve somma van
Betaelt aen HenDrick Weijssenbergh,
de somma van twee
ponden twaelf 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, lanck
ontrent drie hondert
roeden, aangenoomen
bij den hoop, dus alhier volgens de meergemelte conditie, mitsgaders concent ende
ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Gijsbert Ariense Vos,
de somme van een
pont en acht schellingen, te veertigh
grooten het pont,
over ende in voldoeninge van het maecken van de sevende
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besteedinge daer
aenvolgende, beginnende aen de voorgaende, en is den
Barmsloot loopende langs den Bleeckwaert ende Gijsbert,
tot aen de Oude
Cornse voorsluijs, offte het huijs van
Maerten Wouterse toe,
lanck ontrent drie
hondert roeden, aengenoomen bij den
hoop, dus alhier
volgens de meergemelte conditie, mitsgaders concent, ende
Ordonnantie, de
voorschreve zomma
van
De achtste besteedinge daer aenvolgende, beginnende
aen de voornoemde
voorsluijs, en loopt
tegens den Gantel
cade, tot aen den ouden
Dussensen dijck, lank
bijna ses hondert roeden, dese is tijde
deser reeckeninge
niet besteedt alsoo
moest werden gegraven, dus
Betaelt aen Jan
Janse Ramis, de somme van drie ponden
thien schellingen, te
veertig grooten het
pont, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de negende besteedinge
daer aenvolgende,
sijnde den sloot ge-

[103r]
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#ramis

naemt Jan Pieterse
sloot, beginnende
aen de voornoemde
Gantel Cade, en loopt
langs den Ouden
Dussensen Dijck, tot
aen de nieuwe Steege, agter het huijs
van Cornelis Ariense
Schalcken, en lanck
ontrent vijff hondert vijff en dertigh
roeden, aangenomen
bij den hoop, dus
alhier volgens de
meergemelte conditie mitsgaders
concent ende ordonnantie, de voorschreve somma van
Betaelt aan Tonis Ariense Roubos,
de somma van vijff
Ponden ses schellingen, te veertig grooten het pont, over
ende in voldoeninge van het maecken van de thiende besteedinge daer aenvolgende, sijnde de wegh
slooten wedersijts
de nieuwe Steegh
van den voornoemden
Ouden dijck aff, tot
de Pleune ofte de
Corte steege toe, de
selve Pleune steege
van de nieuwe aff,
tot het Oude Straetie toe, het welck
daer inne sal werden begreepen, te
samen lanck ontrent drie hondert
dubbelde roeden,
aangenoomen bij
den hoop, dus al-

[105r]
#schalken
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#roubos
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hier volgens de
concent ende ordonmeergemelte conditie
mitsgaders concent
ende ordonnantie,
de voorschreve somma van
Betaelt aen Pieter Gerritse van den
Bos, de somma van
vijff ponden acht schellingen, te veertigh
grooten het pont,
over ende in voldoeninge van het maecken van de elffde
besteedinge daer
aenvolgende, zijnde
de slooten weedersijts de nieuwe steege van de voornoemde Pleune steegh aff,
tot de Cortveldse steegen toe, lanck ontrent
vijff hondert vijff en
sestigh dubbelde roeden, aangenoomen bij
den hoop, dus volgens
conditie concent ende
ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Simon
Cornelisse Bootermaet,
de somme van thien
schellingen munte
deser reeckeninge,
over ende in voldoeninge van het maecken van de twaelffde
besteedinge daer aenvolgende, beginnende
van het Peereboomse
gat aff, langs het
Erff van Willem Cornelisse Vinck, tot
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het steene heultie toe,
lanck ontrent dertigh enckelde roeden, aangenoomen
bij den hoop, dus alhier volgens conditie
concent ende ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Jacob
Crab, de zomma van
drie ponden en ses
schellingen, te veertig grooten het pont,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de derthiende besteedinge daer aenvolgende, beginnende
aen de voornoemde Cortveldsche Steege ende
gaende ten eijnde
uijt, tot in den
Barmsloot aen den
Zee dijck, weesende
dese in twee partijen affgedeelt, en
waer van de Eerste
helfte, ter lengte
van ontrent twee
hondert en sestigh
dubbelde roeden is
aangenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens de meergemelten conditie mitsgaeders concent ende
ordonnantie, de voorschreve somma van
Betaelt aen Pieter Giele Zittert, de
zomma van drie ponden twaelff schellingen, te veertigh grooten het pont, over ende in voldoeninge van
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#van-zittert

iii L vi Sch

[111r]

het maecken van de
veerthiende besteedinge daer aenvolgende,
sijnde de weederhelfte
van de voornoemde
steege, ende kompt
tot den dijck toe,
en lanck als voren,
aangenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens de meergemelte
conditie, mitsgaders
concent ende ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Pieter
Gerriste van den Bos,
de zomma van twee
ponden thien schellingen, te veertigh grooten het pont, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de vijffthiende besteedinge daer aenvolgende, sijnde de slooten
weedersijts de Voogdwerfse Steegh, van den
Zee dijck aff, tot de
nieuwe Steege toe,
en lanck ontrendt
twee hondert twintigh dubbelde roeden, aangenoomen
bij den hoop, dus
alhier volgens conditie concent, ende
ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Pieter Giele Zittert, de
zomma van vier ponden, te veertig grooten het pont, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
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de sesthiende besteedinge daer aenvolgende, weesende de
slooten ter weedersijde van het oude
straetie aff, tot de
nieuwe Steege toe,
en lanck ontrent
twee hondert ende
veertigh roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie concent, ende
ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen HenDrick Weijsenbergh,
de zomma van drie
ponden acht schellingen, te veertigh
grooten het pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken van de seventhiende besteedinge daer aenvolgende, beginnende van
de Cortveldse steegen, tusschen het
gescheij van de domeijnen, ende de particuliern westwaerts
op, tot op den hoeck
aen de noortseijde
van de nieuwe steegh,
ten eijnde op de
punt van het Cortvelt, ende lanck ontrent drie hondert
en vijfftigh roeden,
aangenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens de meergemelte conditie, mitsgaders concent ende
ordonnantie, de voorschreve zomma van

[113v]
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Betaelt aen Steeven Monsieur, de
somma van acht ponden, te veertigh grooten het pondt, over
ende in voldoeninge van het maecken
van de achthiende
besteedinge daer
aenvolgende, sijnde
het schoonmaecken
van het geheele Peereboomse gat, van
de Nieuwe Steege aff,
tot de Peereboomse
Sluijs toe, lanck
ontrent hondert en
vijfftig roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus volgens conditie
concent ende ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Dingeman Willemsen
Wijtvliet, de somma
van twee ponden en
sesthien schellingen,
te veertigh grooten
het pont, over ende
in voldoeninge van
het maecken van de
negenthiende besteedingen daer aenvolgende, sijnde den
Ban sloot, loopende
door den geheelen
Peereboom ende Langewerff, van de Laen
van Dirck Wildemans,
ofte langs het Elsse
Bossie, ende de oude
cade heenen, tot in
den Barmsloot, en
lanck ontrent twee
hondert en vijff en
twintigh roeden, aen-
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genoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
de meergemelte conditie, mitsgaders concent ende ordonnantie, de voorschreve
zomma van
Betaelt aen Adriaen Adriaense van
Hoffwegen, de somma
van vier ponden tien
schellingen, te veertigh grooten 't pont,
over ende in voldoeninge van het maecken
van de twintigste besteedinge, daer aenvolgende, sijnde de
weghslooten weedersijts het oude Straetie,
beginnende aen den
ouden Dussensen dijck,
tot den Westersloot
van den Langen Camp
en lanck ontrent
drie hondert dubbelde roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
conditie concent ende ordonnantie, de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen Jacob
Crab, de somma van
vier ponden, te veertigh grooten 't pont,
over ende in voldoeninge van het maecken van de een en
twintigste besteedinge daer aenvolgende,
kompt tot de nieuwe Cortveldse Steege
toe, en lanck ontrent twee hondert

[117v]
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dubbelde roeden aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
de meergemelte conditie, mitsgaders concent ende ordonnantie, de voorschreve
zomma van
Betaelt aen HenDrick Weijssenbergh,
de zomma van twee
ponen vier schellingen, te veertigh
grooten het pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken van de twee en
twintigste besteedinge daer aenvolgende, sijnde het resteerende gedeelten
weersijts van het
oude Stratie van de
voornoemde Cortveltse Steege aff, tot
aen de eerste crompten van den wegh,
bij de Camerse Steegh,
ofte wel bij den westersen sloodt, van
den klijnen Brasser,
en lanck ontrent
hondert en taggentig
dubbelde roeden aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
de meergemelte conditie, mitsgaders concent ende ordonnantie de voorchreve
zomma van
Betaelt aen Dirck
Teijsse Teulingh, de
somma van een pont
veerthien schellin-
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gen, te veertig grooten het pont, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de drie en twintigste
besteedinge daer aenvolgende, sijnde de
slooten weedersijts
de Camerse steegh van
de voornoemde crompte aff, tot den Zee dijck
toe, en lanck ontrent
twee hondert ses dubbelde roeden aangenoomen bij den hoop,
dus volgens conditie
concent ende ordonnantje, de voorschreve zomma van
Betaelt aen den
selven Dirck Teijse
Teuling, de somma van
twee ponden sestien
schellingen, te veertig
grooten het pont, over
ende in voldoeninge
van het maecken van
de vier ende twintigste
besteedinge daer aenvolgende, sijnde de slooten weedersijts de nieuwe Cortveltse steege
van het Oude Straetie
aff, tot aen de Brugge
geleegen over de Bregte Geut, lanck ontrent
twee hondert sesthien
dubbelde roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus volgens conditie
concent ende ordonnantie, de voorsz somma van
Betaelt aen HenDrick Weijssenburg, de
somma van twee ponden acht schellingen,

[122r]

i L xiiii Sch

[122v]
#teuling

[123r]

ii L xvi Sch

[123v]
#weijssenbergh

te veertig grooten het
pont, over ende in voldoeninge van het maecken van de vijff ende
twintigste besteedinge daer aenvolgende,
sijnde de slooten weedersijts, de selve steegh
van de Bregte geut aff,
tot de Cornse Gantel
Cade toe, lanck ontrent
hondert en veertig dubbelde roeden, aangenomen bij den hoop, dus
alhier volgens conditie concent ende
ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Willem
Hendrickse van den
Heuvel, de zomma
van seven ponden, te
veertig grooten het
pont, over ende in voldoeninge van het maecken van de ses ende
twintigste besteedinge daer aenvolgende, sijnde de killen, ofte de uijtwateringe genaempt Hillekens gat, beginnende aen het oude
Straetie, ende gaende tot de zuijdelijcxste sluijs op
de Cornse gantel geleegen hier mede is
onder begreepen, de
uijtwateringe buijtendijks, tot in den
Gantel toe, en lanck
ontrent vier hondert en dertig roeden, aangenoomen
bij den hoop, dus
alhier volgens de
meergemelte condie-
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tie, mitsgaders concent ende ordonnantie de voorschreve
zomma van
Betaelt aen Jan
Janse Ramis, de somma van twee ponden
twee schellingen, te
veertigh grooten het
podt, over ende in voldoeninge van het maecken van de seven en
twintigste besteedinge daer aenvolgende, sijnde den hoogen Middelt, van het
Laerdijckie aff, ende
vervolgens tot aen
den westersen sloot
van Bregte veertigh
mergen, en lanck ontrent drie hondert en
sestig roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus volgens conditei
concent ende ordonnantie de voorsz
Betaelt aen Wil
lem Hendricxse van
den Heuvel, de somma van drie ponden
thein schellingen, te
veertigh grooten het
pondt, over ende in voldoeninge van het
maecken van de agt
en twintigste besteedinge daer aenvolgende, sijnde de kille genaemt de Bregte geut, beginnende
van den westersen
sloot van Bregte
veertigh mergen aff,
tot aen het eijnde
van Hillekens gat,

vii L

[126r]
#ramis

[126v]

ii L ii Sch

[127r]
#van-den-heuvel

[127v]

door de Cortveldtsche stheege heenen,
en lanck ontrent
drie hondert en
thien roeden, aangenoomen bij den
hoop, dus alhier
volgens de meergemelte conditie, mitsgaders concent ende
ordonantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Jan
Janse Ramis, de somme van twee ponden
sesthien schellingen,
te veertigh grooten
't pont, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de negen
en twintigste besteedinge daer aenvolgende, sijnde de slooten
weedersijts de Calversteegh, beginnende aen
den Ouden Dussensen
dijck, tot bij den oostersen sloot van Baijen poel, lank ontrent
drie hondert vijfftien
dubbelde roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus volgens conditie
concent ende ordonnantie de voorschreve zomma van
Betaelt aen Gijsbert Adriaense Vos,
de somma van twee
ponden en agt schellingen te veertigh
grooten het pondt
over ende in voldoeninge van het maecken van de dertigste
besteedinge daer

[128r]
#ramis

iii L x Sch

[128v]

[129r]

ii L xvi Sch

[129v]
#vos

aenvolgende, sijnde
de slooten weedersijts de selve steeg
van den voorschreven
Oostersloot aff,
tot aen de nieuwe
Cortveldse steege
toe, en lank ontrent
twee hondert ende
taggentig dubbelde
roeden, aangenomen
bij den hoop, dus alhier volgens de meergemelte conditie mitsgaders concent ende
ordonnantie, de voorschreve zomma van

Betaelt aen Hendrick Weijssenbergh,
de zomma van een
pont en veertien schellingen, te veertigh
grooten het pondt,
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, ende
gaende westwaerts
op, tot aen de Calversteegh, en lanck ontrent twee hondert
en sestigh roeden,
aangenoomen bij
den hoop, dus alhier volgens de
meergemelte conditie mitsgaders
concent ende ordonnantie, de voorschreve zomma van

[130r]

ii L viii Sch

[130v]
#weijssenbergh

[131r]

[131v]
#weijssenbergh

i L xiiii Sch

Betaelt aen Willem Weijssenbergh,
de somma van twee
ponden, te veertigh
grooten het pont,
over ende in voldoeninge van het maecken van de twee en
dertigste besteedinge daer aenvolgende sijnde den sloot
langs de Gantel Cade
beginnende van de
oude Cornse voorsluijs, westwaerts op
tot het eijnde van de
Bregte geut, lanck
ontrent twee hondert sestig roeden,
aangenoomen bij den
hoop, dus volgens conditie concent ende
ordonnantie, de voorschreve somma van
Betaelt aen Gijsbert Adriaense Vos,
de somma van drie
ponden, te veertigh
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 cade, tot aen het
Heultie, uijtwaterende op de Cornse Gantel, ende van daer
langs de cade van
den Boeren verdriet,
westwaerts op tot
in den barmsloot,

[132r]

[132v]

ii L

[133r]
#vos

[133v]

van den Nieuwendijck,
te samen lanck ontrent twee hondert
en taggentig roeden
aangenoomen bij den
hoop, dus alhier volgens de meergemelte
conditie mitsgaders
concent ende ordonnantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Antonie
Aartse Verhoeven, de
somma van veerthien
schellingen munten
deser reeckeningen,
over ende in voldoeninge van het maecken van de vier en
dertigste bestedinge daer aenvolgende, sijnde den sloodt
loopende aen de Noortsijde, langs de Gijsbert Cade, beginnende van den Dijck tot de
kille van den Boerenverdriet, lanck ontrent
hondert roeden, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens de
conditie concent, ende
ordonnantie de voorsz
zomma van
Betaelt aen Oth
Willemse Walraven
de somme van twaelff
ponden, te veertigh
grooten het pondt,
over ende in voldoeninge van het maecken van de vijff en
dertigste besteedinge daer aenvolgende,
sijnde de laetste bestaende in het uijt-

[134r]

iii L

[134v]
#verhoeven

[135r]

xiiii Sch

[135v]
#walraven

snijden ende schoonmaecken van de wateringe van de voorschreve zluijsvliet,
beginnende aen de
Peereboomse zluijs,
buijten dijcxs, tot
aen de Mase toe, tot
op den ouden harden gront, ter breeten van vier ende
twintig voeten drijvens water, aangenoomen bij den hoop,
dus alhier volgens
de meergemelte conditie mitsgaders concent ende ordonnantie, de voorschreve
zomma van

[136r]

[136v]

xii L

iiiie: summa van uitgeeff
ic: xxi L vi Sch

Blijkt van dese
betalinge bij ordonnantie ende
quitantie behalven
daer anders voor
het hooft geteeckent
staet

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

Betaelt ten comptoiren van den Heer
Borgemeester, Meester Hugo Eelboo,
als Raad ende Rentmeester Generael
van Zuijd Hollant,
de zomme van twintigh ponden, te veertig grooten het pont
over ende in voldoeninge van het een
en twintigste provisioneel jaer pagts,

[137r]
[137v]
[138r]

[138v]
#eelbo

van de dijck putten offte gorssen leggende tusschen den
tee van den dijck,
van den meergemelten polder, tot aen
de achter cade en
rontomme den selven polder, de achter cade daer inne
begrepen verschenen kersmis zeventhien hondert ende
sesthien dus alhier volgens quitantie, de voorschreve
zomma van
Betaelt aen de
weduwe Hendrick
Lense ofte Dirck
Wildeman, de somma van twaelff ponden en twaelf schellingen, te veertigh
grooten het pondt
over ende in voldoeninge van een jaer
weddens ofte zalaris
voor het opsigt, ende waerneemen van
de Peerboomse
zluijs, verschenen
April, zeventhien
hondert en agthien,
dus alhier volgens
de quitantie,
de voorschreve
zomme van
Betaelt aen Marcus Cuijndertse Schouten, de somme van
twintig ponden, te
veertig grooten het
pondt, over ende in
voldoeninge van
een jaer tractement

[139r]

[139v]
#lense

xx L

[140r]
#wildemans

[140v]

xii L xii Sch

[141r]
#schouten

van het opsigt ende waerneemen van
de Vierbandse sluijs
verschenen April
zeventhien hondert
en achthien, dus bij
quitantie de voorschreve zomma van
Betaelt aen Oth
Willemse Walraven
de somma van twintig ponden te veertigh grooten het
pont, over ende
in voldoeninge van
het waerneemen
soo van de Emmickhoovense zluijs, als
die bij de Cornse
Gantel is leggende,
dus alhier over
het Jaer tractement verschenen
zeventhien hondert
en achthien, dus alhier bij sijne quitantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Aart
van Dinteren, de somma van vijff ponden,
te veertigh grooten
het pont, over ende
in voldoeninge van
een jaer tractement
wegens de opsigten
ende gade slaen van
het mageseijn, bestaende in hordens staken
latten, en verdre materialen, omme de
selve in cas van onverhoopt ongeval, bij
der hant, ende in
gereetheijt te hebben, verschenen

xx L

[141v]
#walraven

[142r]

xx L

[142v]
#van-dinteren

[143r]

april zeventien hondert en achtien, dus
bij sijne quitantie, de
voorschreve zomma
van
Betaelt aen Michiel Donckersloot cum
suis, de somma van
drie hondert vier en
vijftig ponden te veertig grooten het pont
over ende in voldoeninge sijner declaratie van verschijde gedane verschotten, ter occcasie van het verhoogen
van de Cade weersijts
de Cornse gantel, het
toedoen van de Cornse
zluijs, mitsgaders verschijde andre diensten
tot voorkoominge dat
het waeter in den
voornoemden polder
niet soude koomen,
bij hen lieden op Authorisatie van de Heeren Gecommitteerdens
van den gemelten
polder verrigt, in
het laest van December zeventhien
hondert en zeventhien, dus bij haere
declaratie mitsgaders
ordonnantie ende
quitantie, de voorschreve zomma van
Betaelt aen Marcus Cuijndertse Schouten cum suis, de somma van ses en dertigh ponden, vier
schellingen te veertigh grooten het
pondt, over ende

[143v]
#donkersloot

vL

[144r]

[144v]

[145r]
#schouten

iiic: liiii L

[145v]

ter zaecke, in het
breede in haer declaratie, gementioneert, dus bij derselver declaratie
ordonnantie ende
quitantie, de voorsz
somma van

Betaelt aen Oth Willemse Walraven, over
ende in voldoeninge
van sijne declaratie
van verdient zalaris
ende gedaen verschot,
ten diensten van den
gemelten polder sedert den sesthienden
maert. seventhien hondert seventhien tot
den twaelffdden Maert
zeventhien hondert agtthien bijde incluijs,
dus alhier bij declaratie ordonnantie van
de Heeren Gecommitteerdens van den
voorschreven polder
ende quitantie de
voorsz somma van
Betaelt aen den
selven Oth Willemse
Walraven, over ende
in voldoeninge van
sijne declaratie van
vacatien ende andere oncosten gedaen
ende gevallen in
het voor jaer zeventhien hondert en
achthien wegens het
hacken ende beteulen van verschijde
ackers, leggende om
ende voor den dijck
van den voornoemden polder, dus al-

xxxvi L

[146r]
#walraven

[146v]

lxxv L iiii Sch

[147r]
#walraven

[147v]

hier bij sijne declaratie, mitsgaders
ordonnantie ende
quitantie, de somma
van
Betaelt aen den
selven Oth Willemse
Walraven over ende
in voldoeninge van
het geenen ten sijnen huijsen teijden
deser reeckeninge
is verteert, bij den
booden knegts, ende voerluijden, mitsgaders eenige andere persoonen, daer
mede het Collegie
te doen heeft gehadt,
volgens gehoudene
notitie, derhalven
alhier de zomma
van
Betaelt aen Huijgh
Ariense van Wingerde
over ende in voldoeninge sijner declaratie
van wagen vragten
ten diensten van den
voornoemden polder,
tijde deser reeckeninge gedaen, dus
alhier bij declaratie
ordonnantie ende quitantie, de somma van
Betaelt aen den
lantmeeter Abel de
Vries, over ende in voldoeninge van sijne declaratie van vacatien
ende verschot, op ordre
ende ten diensten van
de Heeren Gecommitteerdens, gedaen, dus

lxxviii L xvi Sch

[148r]
#walraven

[148v]
#van-wingerden

cxx L x Sch

[149r]

lxiii L

[149v]
#de-vries

bij declaratie, ordonnantie, ende quitantie, de
zomma van
Betaelt aen den Fabrijck Jan Pluijm, over
ende in voldoeninge sijner declaratie van vacatien ende verschot, gedaen
op ordre, ende ten diensten
van de Heeren Gecommitteerdens, dus bij declaratie ordonnantie, ende
quitantie, de somma van
Den Rendant brengt
alhier, over ende ter
zaecke van de teer kosten, bij den wel Edele
Heer Commissaris van
de Camere van de Edele
Moogende Heeren Raden ende meesters van
de Reeckeninge der
Domainen van de Edele
groot Moogende Heeren
Staten 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 zomma 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
alhier de voorschreve

lxxv L iiii Sch

[150r]
#pluijm

xix L

[150v]

[151r]

cL

[151v]

zomma van

iii L iii Sch

Den rendant heeft
op ordre ende met kennisse van de Edele Heeren Gecommitteerdens
betaelt, verscheijde
noodige kleijnigheeden,
bedraegende de somma van

[152r]
#walraven

xii L ii Sch

Betaelt aen Oth Willemse Walraven cum suis,
de somma van hondert
twintig ponden te xl
grooten 't pont, over en in
erkentenisse, van de extra ordinaire gedane diensten,
en vigilantie ter occasie
van den swaren storm en hooge watervloeden op kersnagt
en kersdag 1717 voorgevallen,
onder belofte van daer uijt
te doen, behoorelijcke distributie, dus bij quit: de voorsz

[152v]

cxx L

va: Somma van uijtgeeff
xic: xxxiiii L xv Sch
Dese en volgende
aengehaelde partijen, werden alhier
wel gebragt en sijn
gereguleert en gestelt
ingevolge vd
provisioneele
reglementen, en
verder bij declaratie,
ende quitantie
behalven daer anders
voor het hooft
geteeckent staet

Anderen uijtgeeff
van tractementen, ende verschot van de
Edelen Heeren Gecommitteerdens, den Penningmeester en den
Boden

[153r]

Betaelt aen den
Heer Borgemeester
Meester Hugo Eelboo, als Raad ende
Rentmeester Generael der Domainen

[153v]
#eelbo

van Zuijd Hollandt,
de zomma van een
hondert en twintigh
ponden te veertigh
grooten het pondt
over een jaer tractement, als eerste
Gecommitteerden van
den gemelten polder, dus alhier de
voorschreve zomma
van
De reijskosten ende het verschot van
den welgemelten Heer,
tijde deser reeckeninge, gedaen bedragende de somma van
Den Heer Borgermeester Meester Hermen
van den Honaert, mede als Gecommitteerde van de Edele Moogende Heeren van de
reeckeninge, meden
over een jaer tractement, tijde deser
reeckeninge, gelijcke
hondert en twintigh
ponden, dus alhier
de voorschreve zomma van
De Reijskosten ende
het verschot van den
gemelten heere, tijde deser reeckeninge gedaen, bedraegen de zomma
van
De Heer en Meester Sebastiaen Leer-

[154r]
#eelbo

cxx L

– niet -

[154v]
#van-den-honaert

[155r]

cxx L

[155v]
#van-den-honaert

– niet –

[156r]
#leerse

se, mede over een Jaer
Tractement, als gecommitteerde, de somma van taggentigh
ponden, munte deser
reeckeninge, dus alhier de voorschreve
zomma van
De reijskosten ende het verschot bij
sijn Edele teijden
deser reeckeningen gedaen bedraegen de zomma
van
De Heer ende Meester Mighiel Pompe
van Meerdervoort
Heere van Meerdervoort, mede over een
Jaer tractement als
gecommitteerde tijde
deser reeckeninge, gelijcke zomme van
De reijskosten ende het verschot bij
den voornoemden
Heere, teijde deser
reeckeninge gedaen
bedraegende de somma van
De Heer Jacob
van Wezel, mede over
een jaer tractement als Gecommitteerden, tijden
deser reeckeninge
gelijcke zomma van
De Reijskosten en-

lxxx L

[156v]
#leerse

lxxiii L xviii Sch

[157r]
#van-meerdervoort

lxxx L

[157v]
#van-meerdervoort

– niet –

[158r]
#van-wezel

lxxx L

de het verschot bij
den voornoemden
Heeren, teijden deeser reeckeningen
gedaen, bedraegen de
zomma van
De Heer ende
Meester Sebastiaen
Braets, mede over
een jaer tractement
als Gecommitteerde
tijde deser reeckeninge, gelijcke zomme
van
De Reijskosten ende het verschot, bij
den voornoemden
Heere, teijde deser
Reeckeninge gedaen,
bedraegende de somma van
De Heer Johan
Adriaen van Wevelinckhooven, meden
over een jaer tractement, als Gecommitteerde tijde deser reeckeningen, gelijcke zomma van
De reijskosten ende het verschot bij
den voornoemden
Heere, teijde deser
reeckeninge gedaen,
bedraegende de somma van
Cornelis Spruijt, compt
als Penningmeester
van den Zuijd Hol-

[158v]
#van-wezel

– niet –

[159r]
#braets

lxxx L

[159v]
#braets

– niet –

[160r]
#van-wevelinkhoven

lxxx L

[160v]
#van-wevelinkhoven
#spruijt

v L xii Sch

[161r]

landsen polder, voor
sijnen ontfanck ende uijtgeeff, deser
reeckeninge (ingevolgen van het provisioneel reglement) den
twintigsten penningh
van den ontfanck,
tot de somme van
ses duijsent ponden,
ende het genen den
ontfanck boven de
ses duijsent ponden
compt te bedraegen,
den veertigsten penningh ende dewijlen
den ontfanck over
desen Jare zeventien
hondert ende zeventhien Folio acht en
twintigh compt te bedraegen, de somma
van vijff duijsendt
ses hondert dertigh
ponden eenen schellingh
een en een halve denier, munte deser reekeninge waer van moet
affgaen het sloth,
van de laetste voorgaende gedaene reeckeninge van den Jare
seventhien hondert en
sesthien, folio hondert
vier en sestigt, bedragende de somma van
twee duijsent drie
hondert ses en sestigh
ponden dertien schellingen, munten als
voren, soo kompt derhalve den ontfanck,
maer te bedraegen
de somma van drie
duijsent twee hondert
drie en sestigh ponden acht schellingen
een en een halven denier (meede munte voornoempt) waer van den

[161v]

[162r]

[162v]

twintigsten penningh
ingevolgen van het
voorschreve provisioneel reglement, beloopt eene zomma van
De reijskosten ende
het verschot, bij den
Rendant met kennisse ende op ordre van
de meergemelte Heeren Gecommitteerdens,
tijde deser reeckeninge gedaen ende betaelt, bedraegen volgens declaratie, de
zomma van
Betaelt aen Oth
Willemse Walraven, de
somma van vijftig ponden, munte deser reeckeninge, over een Jaer
tractement, als Bode
van den voornoemden
polder, verschenen
April zeventien hondert achthien, dus bij
quitantie, de voorschreve zomma van

[163r]

clxiii L iii Sch iii D

[163v]

lxix L xvi Sch

[164r]
#walraven

lL

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

transeat als in
voorgaende reeke:

[vacat]
Anderen uijtgeeff,
van het minuteeren
grosseeren, ende doubleeren deser reeckeninge met het appostilleeren ende het
vergelijcke van dien
mitsgaders de noodige zeegels tot de selve
Compt voor het minu-

[164v]
[165r]

teeren grosseeren ende doubleeren deser
reeckeningen, te samen groot vijff hondert en thien bladeren, tot drie schellingen het bladt,
bedragende het selve eene zomma van
ses en seventigh ponden thien schellingen, munte deser
reeckening, dus
alhier de voorschreve
zomma van
Nogh voor het doubleeren van een reeckeninge als dese, omme den rendandt,
groot een hondert
en seventigh blaederen, mede tot drie
schellingen 't bladt,
de somma van vijff
en twintigh ponden
thien schellingen, te
veertigh grooten het
pont, dus alhier de
voorsz somma van
Compt voor het apposstilleeren deser
reeckeningen, de
zomma van twaelff
ponden twaelff schellingen, munte deser
reeckeninge, dus alhier de voorschreve
zomma van
Den penningmeester voor het vergelijcken van de apposstillen, op de doeubelen, de zomma van
negen ponden negen

[165v]

[166r]

lxxvi L x Sch

[166v]

xxv L x Sch

[167r]

xii L xii Sch

[167v]

schellingen, munte als
voren, dus alhier de
voorsz somma van
Den rendant brengt
alhier eene zomma
van acht ponden, te
veertigh grooten
het pont, bij hem
betaelt voor drie
distincte kleijn zeegels, als een van ses
ponden twaelff schellingen ses grooten
geappliceert, tot eenen
omslagh van de reeckeninge van den Rendant, ende nogh twee
jder van derthien
schellingen negen
deniers, waer van de
eene is tot de reeckeninge voor de Edele Moogende Heeren
van de Reeckeninge
ende de andere tot
de Reeckeninge voor
het gemeenelandt
(met de thiende verhooginge) bedraegende
te samen de voorsz
somma van agt ponden munte deser reeckeninge, dus alhier
de voorschreve zomma van
Comt voor het inbinden deser reeckeninge
met de twee dubbelen
van dien, Ider tot dertigh schellingen, munte
deser reeckeninge, de
somma van vier ponden tien schellingen, dus alhier de
voorsz somma van

ix L ix Sch

[168r]

[168v]

[169r]

viii L

[169v]

iiii L x Sch

viia Somma van uijtgeeff
ic: xxxvi L xi Sch
Totalis Somma van den uijtgeeff, deser
reeckeninge bedraegt
iiiim: ic: lxvii L ix Sch
En den ontfangh hier voren
bedraegt als blijckt hier voren
fol: 28,
vm: vic: xxx L i Sch I 1/2 D
Vereffent en tegens den anderen
afgetrocken, komt meerder ontfangen als
uijtgegeven, en blijft dienvolgende den
rendant aen het gemeene lant schuldigh,
de somma van een duijsent vijff hondert
twintig ponden drie schellingen vier deniers, obulus, munte deser reeckeninge,
dus alhier de selve
im: vc: xx L iii Sch iiii D Ob
Aldus gehoort gereekent en geslooten
ten dage jaren en plaetse, als in het hooft
deses geteeckent staet, en was geteeckent,
A: N: van Schagen, Hugo Eelboo, H. v Honert,
Sebast: Leerse, Mighiel Pompe van Meerdervoort, Jacob van Wezel, Seb: Braets, Johan
Ad: van Wevelinckhoven
Naar gedane Collatie tegens de
principale, hebben desen daar
mede bevonde te accorderen; het
welk ik onderget: Penningmeester
van den gemelte Zuijd-hollandsen
polder affirmere: Actum Dordregt
den 5 Augusti 1718.
Cornelis Spruijt

[170r]

