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DIRCK SPRUIJTS
Achste Rekeninghe 
als Penningmeester 

van den
ZUIJDHOLLANTSEN-POLDER

Omme t'Hoff,

Overgelevert bij Dirck Spruijt,
als penningmr: van den zuijdhollantsen
polder aen den commissaris van de 
Camer van den rekeninge der Domeijnen 
van de heeren Staten van Hollandt &
Westvrieslandt, in t' bij wesen van de 
gecommitteerdens, tot de directie 
vande gemelte polder aengestelt, mits-
gaders de presente Ingelanden, dese 
onderteijkent 
hebbende in St: Joris Doelen binnen Dordrecht 
den  xvi april 1687.

Rekeninge ende Bewijs,
die doende is Dirck Spruijt
als penningmeester van den
Zuijdhollantsen Polder 
(bedijckt in den Jaere xvic: 
negen en  t'zeventich) van 
den ontfang  ende uijtgeeff, 
bij den selven gehadt, ende 
gedaen, over  den Jaere xvic: 
ses en tachtich, gestelt in 
ponden  van xl: grooten, 
schellingen & deniers naer 
advenant,

[1r]

viie Rekeninck

Vervolgt wel den tjdt
van de laetst voorgaende
rekeninge

Ontfanck,

Ende eerstelijck van
hooge ommeslaegen, die alhier,
volgens de hercalculatie, door 
den lantmeter Mattheus van 
Nispen 
gedaen in den jaere xvic: twee en 
tachtich, begroot werden op 
twaelff 
hondert vijff en dertich mergen  



vijf hondert negen en vijftich roeden 
landts, inde voors: dijckagie binnen 
bedijckt, volgens de laetste gedaene 
metinge, verbael, ende caerte 
daer van zijnde.

Merg: Roe:
Zegge 1235 559 0

Waer van in den jaere 
xvic: Twee en Tachtich uijtge-
puth zijn, tot het maecken 
van den doorgebroocken zee-
dijck, als inde selve rekeninge 
fol: xlii et ultra staet geex-
presseert   2:  463: 0
Soo dat nu alleen moeten
werden verantwoordt, 
in gevolge de acte van 
Omslagh, de resterende 
contribuerende mergentalen, 
bedraegende noch 1233: 96: 0

[1v]

blijckt hier van 
bij acte van Omslagh 
in dato den 26e april 
1686. bij de Camere van
de rekeninge, ende 
particuliere ingelanden 
geconsenteert.

Op den ses en twintichsten
April xvic: zes en tachtich, 
hebben d'heeren gecommit-
teerdens van den voorsr:
polder, naer het sluijten 
van den gemeenlants 
rekeninge van den jaere 
xvic: vijff en tachtich, (ne-
vens de presente ingelanden) 
ommegeslaegen een somme 
van vier ponden per merge
over den jaere xvic ses en 
tachtich, ten laste van de 
respective heeren Eijgenaere
zoo tot voldoeninge van 
het sloth van de laetste 
voorsr gedaene rekenninge,
als de voorvallende repa-
ratie ende onderhoudt 

[2r]

van den zeedijck, mitsgad: 
ordinarisse binnelantsche 
noodsaeckelijckheden, welcken 
omslagh den Penningmr:
alhier is verantwoordende, 
over de voorsr twaelff 
hondert  drie en dertich 
mergen, ses en't negentich 

[2v]



roeden landts, de somme van 
vier duijsent negen 
hondert twee en dertich 
ponden, dertien schellingen,
te xl: grooten t'pondt, Dus 
hier de voors somme van iiiim: ixc: xxxii L xviii 
Sch

ia Summa 
per se..

wert wel gebracht
als in den text

Anderen Ontfanck van 
den laegen omslagh over 
den jaere xvic ses en
tachtich.

In gevolge de voorsr: 
acte van omslagh 
van den xxvie Aprill 
xvic: ses en tachtich, tot 
laste, van de respective 
bruijckers ommegesla-
gen twee ponden per 
merge, tot betalinge 
van de binnelantse 
noodsaeckelijckheden, 
bedraegende over den 

[3r]

geheelen zuijdhollantsen 
polder, groot twaelff 
hondert, drie en dertich 
mergen, ses en t' negentich 
roeden landts, de somme 
van twee duijsent vier 
hondert ses en't zestich
ponden, ses schellingen, 
ses denier, te xl: grooten 
t'pondt, die desen rendt: 
alhier mede ten vollen 
is verantwoordende, 
zulx hier de voorsr: iim iiiic lxvi L vi Sch vi D

iia Summa 
per se.

Summa Totalis van den geheelen Ontfangh 
bedraegt

7398 - 19 - 6 viim: iiic: xcviii L xix Sch vi D

[3v]



[vacat] [4r]

[vacat] [4v]

Uitgeeff jegens den 
voorsr ontfanck

Ende eerstelijck over
het sloth van de laetste gedaene
rekeninge van den jaere xvic:
vijff en tachtich, met eenige
verloopen intressen.

Den rendant brengt 
alhierde somme van 
achtien hondert twee 
en vijftich ponden, vijff
schellingen, seven denier 
obulus, zijnde t'gene 
hij bij slote van zijne 

[5r]

blijckt hier van 
bij t' slot van de laetste
voorgaende rekeninge 
de Ao 1685 fol: 93. 
hier op naegesien ende 
aldaer gedoodt

voorgaende rekeninge, 
gedaen op den xxvie: April 
xvic: ses en tachtich, te 
boven quam, & t'gemeene 
landt aen denselven 
schuldigh bleeff,  blijckende 
bij de selve rekeninge 
fol: xciii: dus hier de voors

xviiic:   lii L v Sch vii D 

En over intresse, van den 
ses en twintigste aprill
xvic: ses en tachtich voorsr:, 
tot den eersten junij daer 
aenvolgende, (zijnde den

[5v]

transeat, als
met kennisse van 
de gecommitteerdens

vervaldagh van den voorsr 
gemaeckten omslagh) tegens 
vijff ten hondert, voor 
het verschoth van de voorsr 
achtien hondert, twee en
vijftich ponden, vijff schell: 
seven denier obulus, 
de somme van negen ponden vier Sch negen denier 
te xl: grooten t'pondt, 
dus de voorsr ix L iiii Sch ix D

ia S[omma] van den uijtgeeff

1861 - 10 – 4 1/2 xviiic lxi L x Sch iiii ob.

[6r]



[vacat] [6v]

blijckt van dese 
ende verdere aengetoge
partijen bij conditie 
vande bestedingen
ordonnantie, ende 
quitancie

Anderen uitgeeff van
t' verhoogen van eenige
bestedingen van den zeedijck, 
t' repareren van zeebraecken,
t' becrammen & anders, 
den zeedijck concerner&,

Betaelt aen Jacobus
Vermeulen, de somme van 
een drien en t'zestich ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
t'verhoogen van de eerste 
ende tweede bestedinge 
dijx lanck zijnde drie en

[7r]
#vermeulen

negentich roeden, bij hem aen-
genomen om twintich schell:
de roede, alles in gevolge
de generale conditie ende
besteck daer van zijnde
dato xvie: Meij xvic: ses en 
tachtich, daeromme hier 
bij ordonnantie ende 
quitancie de voorsr somme 
van lxiii L  

Betaelt aen Arie
Gerritse Noteboom, de 
somme van vijff & veertich

[7v]
#noteboom

ponden negen schellingen 
ses denier, te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van de derde bestedinge 
daer aenvolgende, comt 
tot de Pael N:3 toe, de-
selve doorgaens elff
duijmen te verhoogen,
lanck omtrent drie
en vijftich roeden ses
voeten, bij hem aengeno-
men om seventien schell: 
deroede, en opgenomen
den achsten Octob: xvic:
ses en tachtich, dus hier 
bij ordonnantie ende 
quitancie, de voorsr: xlv L ix Sch vi D

[8r]



Betaelt aen Arien
Teulingh, de somme van 
twee en dertich ponden 
vijff schellingen, te xl: 
grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge 
van de vierde bestedinge 
daer aen volgende, comt 
tot de Pael N: 4 de selve
doorgaens elff a twaelff
duijmen te verhoogen,
alles in gevolghe de 
generale conditie
daer van zijnde, lanck 
drie en veertich roeden, 
bij hem aengenomen om 
vijftien schellingen de 
roede, en opgenomen 

[8v]
#teuling

den vijffden Julij xvic: ses 
en tachtich, zulx hier
bij besteck, ordonnantie
ende quitancie de voorsr
somme van xxxii L v Sch

Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, de somme 
van drie en veertich 
ponden seven schellingen 
te xl: grooten 't pondt, 
over ende in voldoeninge 
van de vijffde bestedinge 

[9r]
#vinck

daer aenvolgende, comt 
tot de Pael N: 5 lanck 
een en vijftich roeden, de
selve te maecken, ende
verhoogen, in gevolge
de generale conditie
daer van zijnde, bij hem 
aengenomen om zeventien
schellingen de roede, en 
opgenomen den vijffden 
julij xvic: ses en Tachtich, dus
bij besteck, ordon: en quit:, de voorsr:  xlii L vii Sch

Betaelt aende selven Vinck

[9v]
#vinck

de somme van dertien 
ponden ses schellingen, te 

[10r]



xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninghe 
van de sesde bestedinge 
daer aenvolgende, comt 
tot de Pael N: 6 lanck 
negentien roeden, de selve
thien, elff a twaelff duijm
doorgaens te verhoogen,
alles volgens de generale
conditie daer van zijnde,
bij hem aengenomen 
om veertien schellingen
de roede, en opgenomen 
den vijffen Julij xvic: ses 
en tachtich, comt oversulx 
alhier, bij besteck
ordonnantie & quitancie
de voorschreve somme
van xiii L vi Sch

Betaelt aen Geeraert
Rasen, de somme van seven 
en dertich ponden twee
schellingen ses denier, te 
xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge van 
de sevende bestedinge 
daer aenvolgende, comt
tot de Pael N: 7 lanck 
negen en veertich roeden

[10v]
#rasen

ses voeten, de selve door-
gaende een voet te verhoogen,
alles in gevolge de generale 
conditie daer van zijnde, 
bij hem aengenomen om 
vijftien schell: de roede, en
opgenomen den vijffden 
Julij xvic: ses en tachtich, 
dus bij besteck, ordonnantie,
ende quit: de voors: xxxvii L ii Sch vi D

Betaelt aen Wouter van
Clootwijck, de somme van 
ses en dertich ponden vijftien 

[11r]
#van-clootwijck

schellingen te xl: grooten 
't pondt, over & in voldoe-
ninge van de achtste 
bestedinge daer aenvolg&, 

[11v]



comt tot de Pael N: 8. 
lanck negen en veertich
roeden, de selve aen
t'begin dertien a veertien
duijmen te verhoogen, vorders
in gevolge de generaele
conditie daer van zijnde,
bij hem aengenomen 
om vijftien schellingen
de roede, en opgenomen 
den vijff en twintichtsten 
Julij xvic: ses en tachtich, 
comt derhalven alhier 
bij besteck, ordonnantie,
ende quitancie, de voorsr:
somme van xxxvi L xv Sch 

Betaelt aen Geeraert
Rasen, de somme van vier 
en dertich ponden ses schell:
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van de negende bestedinge 
daer aenvolgende, comt 
tot de Pael N: 9 lanck
negen en veertich roeden

[12r]
#rasen

de selve te verhoogen
dertien a veertien duijmen,
alles volgens de generaele 
conditie daer van zijnde,
bij hem aengenomen om 
veertien schell: de roede, en 
opgenomen den vijff en twin-
tigsten Julij xvic: ses en tachtich, 
comt daerom hier, als bij
conditie, ordon: & quit: de voors:

xxxiiii L vi Sch 

Betaelt aen Wouter
van Clootwijck, de somme 
van drie en dertich ponden

[12v]
#van-clootwijck

negentien schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van de 
thiende bestedinge daer 
aenvolgende, comt tot de
Pael N: thien, lanck acht
en veertich roeden ses
voeten, deselve (daer sulx

[13r]



van noode is) dertien veertien 
en vijftien duijmen te verhoogen,
alles colgens de generale 
conditie ende besteck
daer van zijnde, bij 
hem aengenomen om 
veertien schellingen de 
roede, en opgenomen 
den twintigsten Junij
xvic: ses en tachtich, 
comt oversulx bij ordon: 
ende quit: de voorsr: somme
van xxxiii L xix Sch  

Betaelt aen Geeraert
Rasen, de somme van vier 
en dertich ponden ses 
schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van de elffde
bestedinge daer aenvolg&, 
comt tot de pael N:11. 
Lanck negen en veertich
roeden de selve doorgaens

[13v]
#rasen

vijftien duijmen te verhoogen,
alles volgens de generaele
conditie daer van zijnde,
bij hem aengenomen om 
veertien schellingen de 
roede, en opgenomen den 
vijffden Julij xvic: ses en 
tachtich, dus bij conditie,
ordon: & quit:, de voorsr: xxxiiii L vi Sch

Betaelt aen Jan Muijs
van Alblasserdam, de somme 
van acht en dertich ponden 

[14r]
#muijs
#van-alblasserdam

vijftien schellingen, te xl: 
grooten 't pondt, over ende 
in voldoeninge van de twaelffde
bestedinge, comt tot de 
pael N:12 lanck vijftien
roeden ses voeten, de selve
te maecken met vlett-
aerde, op twaelff voeten
cruijns, over all even
hoogh, en een aff legh te
maecken van een roede

[14v]



druijpens, alles in gevolge
de generale conditie daer
van zijnde, bij hem aenge-
nomen om twee ponden
thien schell: de roede, en 
opgenomen den twintichsten
junij xvic: ses en tachtich,
oversulx alhier, bij conditie,
ordonnantie, ende 
quitancie, de voorschreve 
somme van xxxviii L xv Sch

Betaelt aen denselven
Muijs, de somme van ses
en vijftich ponden vijff 
schellingen te xl: grooten 
t'pondt,  over ende in 
voldoeninge van het
maecken van de dertiende 
bestedinghe daer aen
volgende, comt tot de 

[15r]
#muijs

pael N:13. lanck twee
en twintich roeden ses
voeten, de selve doorgaens
te maecken ende te ver-
hoogen twaelff a dertien
duijmen, alles in gevolge
de generale conditie daer
van zijnde, bij hem aenge-
nomen om twee ponden
thien schellingen de roede, 
en opgenomen den twin-
tigsten Junij xvic: ses en
tachtich, comt daerom
alhier, in gevolge
de conditie, ordon:
ende quitancie, de 
voorschreve somme van lvi L v Sch

[15v]

Betaelt aen Huijbert
Peeterse, de somme van 
vijff en veertich ponden 
achtien schellingen te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van de 
veertiende bestedinge
daer aenvolgende, comt
tot de pael N:14. Lanck

[16r]
#huijbert-peters



seven en twintich roeden
de selve te verhoogen
viercant twaelff duijm,
alles volgens de generale 
conditie daer van zijnde, 
bij hem aengenomen om 
vier en dertich schellingen
de roede, opgenomen den
twintichsten junij xvic: ses
en tachtich, oversulx hier
bij conditie, ordonnantie, 
ende quitancie, de voorsr:
somme van xlv L xviii Sch

Betaelt aen Gerrit 
Sijmense Lensvelt, de 
somme van dertich ponden 
twaelff schellingen te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van de 
vijftiende bestedinghe 
daer aenvolgende, comt 
tot de pael N:15 lanck

[16v]
#lensvelt

seventien roeden, de selve
doorgaende een voet te
verhoogen, alles in gevolge 
de generaele conditie daer
van zijnde, bij hem aen-
genomen om ses en dertich 
schellingen de roede, en 
opgenomen den vijfden julij 
xvic: ses en tachtich, comt
daerom alhier, bij conditie
ordon: & quit: de voorsr  xxx L xii Sch 

Betaelt aen Cornelis
Claesse, de somme van

[17r]
#cornelis-claesse

twee ent'negentich ponden 
vijff schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge van de sestiende 
bestedinge daer aenvolg&, 
comt tot de pael N:16, lanck
vijff en veertich roeden, de
selve te maecken, in gevolge
de generale conditie daer
van zijnde, bij hem aenge-
nomen om twee ponden

[17v]



eene schell: de roede, en 
opgenomen den twintigsten 
Junij xvic: ses en tachtich 
comt oversulx alhier, 
als bij besteck, ordon-
nantie, ende quitancie, 
de voorsr xcii L v Sch 

Betaelt aen Gerrit
Sijmense Lensvelt, de 
somme van twee en veertich 
ponden ses schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van de 
seventiende bestedinge 
daer aenvolgende, comt 
tot de pael N:seventien, 
lanck drie en twintich 
roeden ses voeten, de selve 
te maecken, in gevolge
de generale conditie daer
van zijnde, bij hem aenge-
nomen om ses en dertich
schellingen, de roede. Dus 
hier, volgens conditie,
ordonnantie, ende

[18r]
#lensvelt

quitancie, de voorschreve
somme van xlii L vi Sch 

Betaelt aen Wouter
van Clootwijck, de somme 
van vier en tachtich ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
de achtiende bestedinge 
daer aenvolgende, comt 
tot de pael N:18, lanck
twee en veertich roeden, 
de selve te verhoogen twaelff
a dertien duijmen, alles in 
gevolge de generale conditie 

[18v]
#van-clootwijck

daer van zijnde, bij hem 
aengenomen om twee ponden
twee schell: de roede, en 
opgenomen den vijffden Julij
xvic: ses en tachtich, sulx 
hier, bij conditie, ordonn:
ende quit:, de voorsr lxxxiiii L

[19r]
#de-bot



Betaelt aen Dirck de
Bodt, de somme van
hondert achtien ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van de 
negentiende bestedinge 
daer aenvolgende, comt 
tot de pael N:19, lanck
negen en vijftich roeden, 
de selve twaelff a dertien
duijmen te verhoogen, alles
in gevolge de generale 
conditie daer van zijnde, 
bij hem aengenomen om 
twee ponden de roede, en 
opgenomen den twintigsten 
Junij xvic: ses en tachtich, als 
bij conditie, ordon: en quit: de voorsr cxviii L  

Betaelt aen den selven

[19v]

de Bodt, de somme van
vier ent'zestich ponden twaelff 
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoeninge 
van de twintigsten bestedinge 
daer aenvolgende, comt 
tot de pael N:20, lanck
vier en dertich roeden, de
selve te maecken, ende
te verhoogen, dertien duijmen,
twaelff voeten cruijns, en
een roede druijpens, alles
in gevolge de generaele 
conditie daervan zijnde, 
bij hem aengenomen om 
acht en dertich schellingen 
de roede, en opgenomen 
den twintigsten Junij xvic: 
ses en tachtich, daeromme

[20r]
#de-bot

hier bij conditie, ordonn:
ende quitancie, de voorsr
somme van lxiiii L xii Sch 

Betaelt aen Pieter
van Ste: Maertens Dijck, 
de somme van een ent'zeven-

[20v]
#st-maertensdijck



tich ponden vijff schellingen, 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van de 
een en twintigste bestedinge 
daer aenvolgende, comt 
tot de pael N:21, de selve
te maecken & verhoogen
in t'viercant ses duijmen
hooger, ende den buijten-
loop een roede druijpens,
alles in gevolge de generale 
conditie daer van zijnde, 
lanck seven en dertich roe:
ses voeten, bij hem aengeno-
men om acht en dertigh
schell: de roede, en opgenomen 
den xxe: Junij 1686. Dus hier
bij conditie, ordonn: ende 
quit: de voorsr lxxi L v Sch 

Betaelt aen Oth Willemse
de somme van acht en 
twintich ponden sestien

[21r]
#walraven

schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van verhoogt 
te hebben de cruijn van den
dijck bij Bestebier, be-
ginnende van 't hecken
aff, tot omtrent drie
roeden voor  bij het huijs
van den voorn: Bestebier,
lanck zijnde ses tien
roeden, bij hem aengeno-
men om ses en dertich
schellingen de roede,
en opgenomen den
twintigsten Junij xvic: 
ses en tachtich, comt 
derhalven alhier, 
bij besteck, ordonnantie

[21v]
#bestebier

ende quitancie, de 
voors: somme van xxviii L xvi Sch 

Betaelt aen Pieters
vande Ste: Maertensdijck,
de somme van twaelff
ponden twaelff schell:, 

[22r]
#st-maertensdijck



te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van t'aenaerden van de
Brugh, aent'eijnde van de
Nieuwe Stege, op den
berm, beginnende op
ses roeden van de brugh
aff, ter breette van den
selven berm, alles volgens 
de generaele conditie
daer van zijnde, en
opgenomen den twintigsten
Junij xvic: ses en tachtich
zulx bij besteck, ordonn:
ende quit: alhier de voorsr: xii L xii Sch 

Betaelt aen Oth
Willemse de somme van 
ses ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 

[22v]
#walraven

voldoeninge van gegraven
te hebben een sloot buijten-
dijck, omtrent Wijttvliet
lanck elff roeden, en
wijtt acht voeten, alles in
gevolge de conditie daer
van zijnde, en opgenomen
den twintigsten Junij xvic:
ses en tachtich, dus bij
besteck, ordon: & quit: d'voorsr vi L

Betaelt aen Cornelis
Woutersse Vinck, de somme 
van tvijff en twintigh 

[23r]
#vinck

ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van t'leggen
van een cade, omtrent de 
Peerboomse Sluijs binnen
de vervalle cade, gelegen
op de Sluijs Vliedt, alles in
gevolge de generaele conditie
daer van zijnde, lanck
twintich roeden, bij hem 
aengenomen om twintich
schell: de roede, en opgeno-
men den twintigsten
Junij xvic: ses en tachtich,

[23v]



comt oversulx alhier, 
bij besteck, ordon-
nantie, ende quitancie, 
de voorschrev somme van xxv L

Betaelt aen Arien
Aertse Capiteijn, de 
somme van acht ponden 
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het graeven van een
buijten bermsloot, ter 
diepte, wijtte, ende de
aerde te smacken, als  
bij de generaele conditie
daer van zijnde, lanck
drien en twintich roeden
bij hem aengenomen 
om seven schellingen
de roede, en opgenomen
den twintigsten Junii  
xvic: ses en tachtich, comt
derhalven alhier, volgens

[24r]
#capiteijn

conditie, ordonnantie,
ende quitancie, de voorsr
somme van viii L

Betaelt aen Dirck
de Bodt, de somme van 
een en veertich ponden 
dertien schellingen te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van t'leggen
van een cade, ter plaetse,
daer de selve bij de beste-
dingen gesegt is te leggen,
alles in gevolge de generale
conditie daer van zijnde,
lanck seventien roeden,

[24v]
#de-bot

bij hem aengenomen om
negen en veertich schellingen
de roede, en opgenomen den 
vijffden Julij xvic: ses en 
tachtich, daerom hier, bij
conditie, ordonnantie &
quit: de voorsr xli L xiii Sch 

[25r]
#capiteijn



Betaelt aen Arien 
Aertse Capitheijn, de somme 
van seven ponden ses schell:
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van 
een Barmsloot, deselve te
maecken, daer hem die
bij de bestedinge aengewesen
is, en alles in gevolge de
generale conditie daer
van zijnde, lanck twee
en twintich roeden ses
voeten, bij hem aengeno-
men om ses schellingen
ses denier de roede, en 
opgenomen den twintigsten
Junij xvic: ses en tachtich,
comt derhalven hier
bij besteck, ordonn:,  
ende quitancie d'voorsr
somme van vii L vi Sch

[25v]

Betaelt aen den selven
Capitheijn, de somme van 
een en dertich ponden thien
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van te maecken 
sekere cade, die men hem
doen de selve besteedt
wierdt aengewesen heeft,
alles in gevolge de generale
conditie daer van zijnde,
lanck vijftien roeden
negen voeten, bij hem 
aengenomen om twee 
ponden de roede, en
opgenomen den twintigsten
Junij xvic: ses en tachtich,
dus hier bij conditie,

[26r]
#capiteijn

ordonnantie, ende
quitancie, de voorschreve
somme van xxxi L x Sch

Betaelt aen Cornelis
Claes Cornelisse, de somme 
van seven ponden sestien 

[26v]
#cornelis-claesse



schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoe-
ninge van het maecken 
van een Bermsloot, de 
selve te maecken, in
gevolge de conditie daer
van zijnde, lanck ses
en twintich roeden, bij
hem aengenomen om ses 
schellingen de roede, en opge-
nomen den twintigsten
Junij xvic: ses en tachtich,
weshalve bij conditie
ordon:  & quit: de voorsr: vii L xvi Sch

Betaelt aen Huijbert
Peeterse, de somme van ses
en dertich ponden achtien 
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninghe van het maecken van

[27r]
#huijbert-peters

een cade, in gevolge de gene-
rale conditie daer van zijnde,
lanck achtien roeden, bij
hem aengenomen om twee 
ponden eene schellingh
de roede, en opgenomen 
den twintigsten Junij xvic: 
ses en tachtich, daerom
bij conditie, ordon: & quit:
de voorsr:  xxxvi L xviii Sch

Betaelt aen Bastiaen
Koeckoeck, de somme van 
negen ponden vijftien schellingen

[27v]
#koeckoeck

te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van t'maecken van een
Barmsloot, in gevolge de
generale conditie daer
van zijnde, lanck dertich
roeden, bij hem aengenomen 
om ses schellingen ses denier 
de roede, en opgenomen den 
xxe: Junij 1686, daerom bij 
conditie, ordon: en quit: de voorsr: ix L xv Sch

[28r]
#coninck



Betaelt aen Bastiaen
Conincx, de somme van 
ses ent'zestich ponden thien
schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van t'leggen van twee Nieuwe
caden, de selve te maecken,
in gevolge de generaele
conditie daer van zijnde,
te samen lanck vijff en
dertich roeden, bij hem
aengenomen om acht en
dertich schellingen de roede, 
en zijn de selve opgenomen 
den twintigsten Junij xvic: ses en 
tachtich, oversulx hier
bij conditie, ordonnan-
tie, ende quitancie,  
De voorschreve somme
van  lxvi L x Sch

[28v]

Betaelt aen Bastiaen 
Koeckoeck, de somme 
van negen ponden vijftien 
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van t'maecken
van de Bermsloot, in
gevolge de generaele 
conditie, daer van zijnde,
lanck dertich roeden
bij hem aengenomen
om ses schellingen
ses denier de roede
en opgenomen den
twintigsten Junij xvie:
ses en tachtich comt
daeromme alhier, bij 
conditie, & ordonnantie,

[29r]
#koeckoeck

ende quitancie, de 
voorscgreve somme van ix L x Sch

Betaelt aen Pieter
Jans van Basel, de somme 
van zeven en twintich ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninghe van 
t'leggen van een Nieuwe
cade, in gevolge de generale 

[29v]
#van-bazel



conditie daer van zijnde, 
lanck achtien roeden, bij 
hem aengenomen om
dertich schellingen de roede
en opgenomen den vijffden
Julij xvie: ses en tachtich
weshalven alhier bij conditie,
ordonnantie ende quit: 
de voorschreve somme
van  xxvii L 

Betaelt aen Jan Muijs 
van Alblasserdam, de somme 
van vijftich ponden te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van t'leggen
van een cade, in gevolge de
generale conditie daer 
van zijnde, lanck twintich
roeden, bij hem aengenomen 

[30r]
#muijs

om twee ponden thien
schellingen de roede, en
opgenomen den twintigsten
Junij xvic: ses en tachtich 
Daerom bij conditie, ordon:
ende quit: de voorsr   l L

Betaelt aen Cornelis
Theunisse, de somme van 
seven en twintich ponden 
te xl: grooten t'pondt, 
over & in voldoeninge 
van t'leggen van een cade 
in gevolge de generaele 

[30v]
#cornelis-theunis

conditie daer van zijnde, 
lanck achtien roeden, 
bij hem aengenomen 
om dertich schellingen 
de roede, en opgenomen 
den twintigsten Junij xvic: 
ses en tachtich, comt daerom 
alhier, bij conditie, ordonn:
ende quit: de voorsr  xxvii L
maecken ende onderhouden 

Betaelt aen Bastiaen
Wouterse, de somme van

[31r]
#bastiaen-wouters



twee en veertich ponden
thien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoe-
ninge van t'leggen van
een cade, in gevolge de
generale conditie daer van
zijnde, lanck zeventien
roeden, bij hem aengenomen 
om twee ponden thien
schellingen de roede, en
opgenomen den twingste
Junij 1686, dus bij conditie,
ordon: ende quit:. dus de voorsr xlii L x Sch

Betaelt aen Jan Muijs
van Alblasserdam, de somme

[31v]
#muijs

van ses en veertich ponden 
acht schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in vol-
doeninghe van t'leggen van
een cade, in gevolge de
generale conditie daer van
zijnde, lanck sestien roeden,
bij hem aengenomen om 
twee ponden achtien schell:, 
de roede, en opgenomen den
vijffden Julij 1686. Daerom bij
conditie, ordon: & quit:. de voorsr xlvi L viii Sch

 
Betaelt aen Joost Janse
Blom, de somme van

[32r]
#blom

seven en veertich ponden 
thien schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge van t'leggen van
een cade, in gevolge de
generale conditie daer van
zijnde, lanck negentien 
roeden, bij hem aengenomen 
om twee ponden thien 
schellingen de roede, en 
opgenomen den twintig-
sten Junij xvie: ses en
tachtich, comt over 
sulx alhier, bij condi-
tie, ordonnantie & 
quitancie, de voorsr
somme van  xlvii L x Sch

[32v]



Betaelt aen Bastiaen
Koeckoeck, de somme van
seven en dertich ponden, te 
xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van t'leggen vaneen cade, 
in gevolge de generaele 
conditie daer van zijnde, 
lanck agttien roeden ses
voeten bij hem aengenomen 
om twee ponden de roede, 
en opgenomen den vijffden
Julij xvie: ses en tachtich, 
Daeromme bij conditie, 
ordonnantie, ende 
quitancie, de voorsr
somme van  xxxvii L

[33r]
#koeckoeck

Betaelt aen Cornelis
Theunisse, de somme van
ses en veertich ponden vijff 
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van t'leggen 
van een cade, in gevolge 
de generale conditie daer 
van zijnde, lanck achtien
roeden ses voeten, bij 
hem aengenomen om 
twee ponden vijff schell: 
de roede, en opgenomen 
den vijffden Julij xvie: 
ses en tachtich, comt 
over sulx hier, bij conditie, 
ordonnantie & quitancie, 
de voorsr somme van  xlvi L v Sch

[33v]
#cornelis-theunis

Betaelt aen Marcus
Kuijndertse Schouten, de 
somme van dertich ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
t'verhoogen, verlengen &
verswaeren van den binnenstoup,
leggende omtrent Voogswerff,
bij hem aengenomen om 

[34r]
#schouten
#schouten



de voorsr: xxx L en opgenomen
den vijffden Julij xvie: 1686. Dus 
bij conditie, ordon: ende quit: de voorsr 

 xxx L

Aen den selven Schouten betaelt,
de somme van negen ponden
thien schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van verhoogt
te hebben twee stouppen,
leggende voor t'huijs van
Hendrick Lensen, mits-
gaders den dijck mede
te verhoogen, en de
binnenstoup te verlengen
en verbreeden, alles met
drooge aerde, bij hem 
aengenomen om de
voorschreve ix L x Sch,
en opgenomen den vijffden
Julij xvic: ses en tachtich,
weshalven comt bij 
conditie, ordonnantie
ende quitancie, alhier

[34v]
#lense

de voorschreve somme
van ix L x Sch

Betaelt aen den selven 
Marcus Cuijndertse 
Schouten, de somme van 
acht en dertich ponden te 
xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
t'repareren van de stoup
leggende aen de Nieuwe
Steech off Wijffvliet, bij
hem aengenomen om de
voorsr: xxxviii L, en opgenomen

[35r]
#schouten

den vijffden Julij xvic: ses 
en tachtich, daerom hier
bij conditie, ordonnantie
ende quitancie, de voorsr: xxxviii L

Den selven Schouten betaelt, 
de somme van ses en dertich 
ponden te xl: grooten t'pondt, 

[35v]
#schouten
#de-bot



over ende in voldoeninge 
van gerepareert te hebben 
de stoup, leggende omtrent
het huijs van Dirck de Bodt,
ofte wel aen de Camerse Stege,
bij hem aengenomen om de
voorsr: xxxvi L en opgenomen
den vijffden Julij xvic: ses 
en tachtich, daeromme 
bij conditie, ordonnantie,
ende quitancie, de voorsr: xxxvi L

Betaelt aen Dirck Wouterse
de Bodt, en Oth Willemse
Walraven, de somme van 
achtien ponden te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van het
wijen in desen jaere xvic: 
ses en tachtich van de beplante
achter ende haeg cadens,
van den voorschreven polder.

[36r]
#de-bot
#walraven

dus bij ordonnantie &
quitancie, de voorsr xviii L

Betaelt aen Dirck
Wouterse de Bodt, de
somme van seven hondert
negen en dertich ponden
vier schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het
maecken, onderhouden,
ende opleveren van ses
hondert twee en t'zeventich

[36v]
#de-bot

roeden cramwerck aen den dijck 
van den Zuijdhollantse polder,
bij hem aengenomen op den
sevenden Octob: xvic: ses
en tachtich, tot tween en
twintich schell: de roede,
alles in conformité van de
conditie, ende besteck
daer van zijnde, ende
hier nevens gaende, dato
ut s[upra]. Daeromme alhier
bij besteck, ordon: ende
quit: de voorsr: somme van viic: xxxix L iiii Sch

[37r]



Betaelt aen den selven
de Bodt, de somme van
hondert acht en dertich
ponden veertien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van dat hij met, ende
nevens verscheijde andere
arbeijders, in den jongsten
hoogen vloedt in Novemb:
xvic: ses en tachtich, de
noodige diensten op den
zeedijck heeft bij gewoont,
ende gedaen, mitsgaders
over eenige noodsaeckelijkh:
extraordinaire becramming
aenden voorsr: dijck,
in gevolge de nevens-
gaende, notitie, ordon:

[37v]
#de-bot

ende quitancie, dus
hier de voorsr somme
van cxxxviii L xiiii Sch 

Betaelt aen Oth Willemse
Walraven de somme van
vijff en twintich ponden
twaelff schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over ende
in voldoeninge van met
verscheijde andere arbeijders,
verheelt ende gemaect te
hebben verscheijde zeebraecken

[38r]
#walraven

die door den harde storm
ende hooge vloeden, in novemb:
xvic: ses en tachtich, aen den
zeedijck van den voorschreven
polder, waeren gevallen,
oversulx hier bij ordonn:
ende quit: de voorsr: xxv L xii Sch 

Betaelt aen Dirck
de Bodt, ende Marcus
Cuijndertse cum suis, de
somme van drie hondert vier
en dertich ponden ses denier,
te xl: grooten t'pondt, over

[38v]
#de-bot
#schouten



ende in voldoeninge van in
t' voorjaer 1687: ten behouve
van desen polder, gelevert &
geplant te hebben, verscheijde
poten ende steck op de haegh
ende achtercade aldaer, bij
declaratie, ordon: & quit:
alhier de voorsr: iiic: xxxiiii L vi Sch 

Aen de selve met haere
mede maets, de somme van
achtien ponden twee schell:
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
arbeijts-loon, gedaen in Martio

[39r]
#de-bot
#schouten

1687 in het repareren van
eenige zeebraecken, gevallen
door den storm, ende hooge
vloeden in den zeedijck
van den zuijdhollantsen
polder, als bij specificatie,
ordonnantie & quit:, de voorsr

xviii L ii Sch 

iia: S[umma] van den uijtgeeff

- 3020 - 0 - 6 iiim: xx L vi Sch

[39v]

Anderen uitgeeff van
verscheijde binnenlantse
noodsaeckelijckheden.

 
Betaelt aen Claese
Pieterse Donckersloot, 
de somme van ses ponden 
negentien schellingen 
te xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninghe van
dese sijne overgeleverde 
memorie van verdiende
arbeijts loonen, wegens
reparatie van timmerwerck

[40r]
#donkersloot

ten dienste van den polder
in den jaere xvic: ses en tachtich 
gedaen, dus hier bij memorie,
ordonnantie ende quitancie
de voorsr vi L xix Sch 

[40v]



iiia: Summa van den uijtgeeff

per se

[vacat] [41r]

[vacat] [41v]

blijckt bij de 
conditie vande 
bestedinge 
ende ordonnantie van de
gecommitteerdens, 
zoo van desen, als de
verdere aengetogen 
partijen

Anderen uitgeeff van
het schoonmaecken van 
den gemeenlants 
wateringen, soo van 
creecken, killen, berm, 
ban en wegh-slooten, 
alle gelegen in den 
zuijdhollantsen polder, 
besteedt, ende gemaeckt 
in t' voorjaer xvic ses en 
tachtich.

Betaelt aen Wouter
Ariense Teulingh, de somme 
van vijftien ponden te xl: 

[42r]
#teuling

grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninghe van het 
maecken van de eerste 
bestedinge, zijnde den 
bermsloot beginnende
van den Dussensen-Dijck, 
tot aen den hoeck van den 
Nieuwen dijck, bij het 
staeckje van Wevelinc-
hoven, lanck omtrent 
vier hondert veertich roe:, 
aengenomen in gevolge 
de conditie, ende besteck 
daer van zijnde,dato den 
sestienden meij xvie: ses en
tachtich, consent, ende
ordonnantie dato den
twintigsten junij daer

[42v]
#van-wevelinkhoven

aenvolgende, slaende op
dese, ende de seven en dertich
volgende posten, daerom
hier de voorsr: somme van xv L

Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme 
van veertien ponden thiene

[43r]
#noteboom



schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de tweede 
bestedinge daer aenvol-
gende, comt tot de 
Peerboomse Sluijs toe, 
lanck omtrent vier 
hondert roeden, aengeno-
men bij den hoop, volgens
besteck, consent, ende
ordonnantie, de voorsr: xiiii L x Sch 

Betaelt aen Arie Janse
Vos, de somme van twintich 
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
derde bestedinge, van de 
voorn: Peerboomse-sluijs 

[43v]
#vos

aff, tot aen de verlengde 
Nieuwe-Stege toe, lanck 
omtrent vijff hondert 
roeden, bij den hoop, volgens 
besteck, consent, ende 
ordonnantie, de voorsr xx L

Betaelt aen Willem
Joppen, de somme van 
twee en twintich ponden 
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
vierde bestedinge, beginn&

[44r]
#joppen

aen de voornoemde 
Nieuwe Steech, en comt 
tot de Zuijdelijckste Sluijs,
op de Cornse Gantel toe, 
lanck omtrent vijff 
hondert roeden, aengeno-
men bij den hoop volgens 
besteck, consent, ende 
ordonnantie, de voorsr xxii L

Betaelt aen Joost Jansz
Blom, de somme van 
negen ponden te xl: grooten 

[44v]
#blom



t'pondt, over ende in
voldoeninge van het 
maecken van de vijffde 
bestedinge, daer aen
volgende, beginnende van 
de Cornse-sluijs aff, tot de 
Emmichovense sluijs toe, 
lanck omtrent twee 
hondert tachtich roeden, 
bij den hoop, volgens besteck, 
ordonn: ende consent de voorsr ix L

Betaelt aen Arie Janse
Vos, de somme van negen 
ponden thien schellingen

[45r]
#vos

te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de sesde 
bestedinge daer aenvolg&, 
comt tot den Oude Dijck bij 
Dirck Groenevelt toe, 
lanck drie hondert roeden,
bij den hoop, volgens conditie, 
consent, & ordonn: de voorsr ix L x Sch

Betaelt aen Gijsbert
Vos, de somme van seven 
ponden, te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge

[45v]
#vos

van het maecken van de 
sevende bestedinghe daer
aenvolgende, is den Berm-
sloot, loopende langs den 
Bleeckwaerdt, & Gijsbert, 
tot aende Oude Cornse Voor-
sluijs, off het huijs van 
de Bruijn toe, lanck 
omtrent drie hondert 
roeden, bij den hoop, volgens 
conditie, consent ende
ordonnantie, de voorsr vii L

Betaelt aen Jacob Pieterse

[46r]
#de-bruijn

van Schoonderwoerdt,
de somme van dertien 
ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 

[46v]
#schoonderwoerd



voldoeninge van het 
maecken van de achtste 
bestedinge beginnende aende
voorn: voor-sluijs, en loopt 
langsde Gantelcade, tot 
aen den Dussensen dijck, 
lanck bij nae ses hondert 
roeden, bij den hoop aenge-
nomen, in gevolge de 
conditie ende besteck,
consent & ordonnantie,
oversulx alhier de voorsr 
somme van xii L

Betaelt aen Dirck
Geelwijns, de somme van 
veertien ponden thien schell: 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de neg& 
bestedingedaer aenvolg&, 
zijnde de sloot, genaemt
Jan Pieters-sloot, beginn& 
aen de voorn: Gantelcade, 
en loopende langs den 
Ouden Dussensen Dijck, tot 
aende Nieuwe-Stege achter 
Jan van Couwen, lanck 
omtrent vijff hondert vijff en 
dertich roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens 
conditie, consent ende

[47r]
#geelewijns

ordonnantie, de voorsr 
somme van xiii L x Sch 

Betaelt aen Jan Ramis,
de somme van twintich 
ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoe-
ninge van het maecken 
van de thiende bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde 
de wegh-slooten wederzijts 
de Nieuwe Steech, van 
den Ouden Dijck voorsr 
aff, tot de Pleune, off 

[47v]
#ramis

Kerck-stege toe, de 
selve Pleune steech 

[48r]
#boll



van de Nieuwe-Stege 
aff, tot t' Oude-Straetje 
toe, daerinne zal wesen 
begrepen, te saemen lanck 
omtrent drie hondert 
twintich dubbelde roeden, 
bij den hoop, volgens conditie, 
consent ende ordon: de voorsr xx L

Betaelt aen Joost Petersse
Boll, de somme van negentien 
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
elffde bestedinge daer 
aenvolgende, zijnde de 
slooten weerzijts 
de Nieuwe-Stege, 
van de voornoemde 
Pleunestege aff, tot 
de Cortveltse-Stege toe, 
bij de Heull aldaer, lanck 
omtrent drie hondert 
vijff en t'zestich roeden, 
aengenomen bij den 
hoop, volgens conditie,
ordonnantie ende quit:,
de voorschreve somme 
van xix L

[48v]

Betaelt aen Cornelis
Camp, de somme van 
veertien ponden vijftien
schellingen,  te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de eerste 
helft van de twaelfde
bestedinge daer aen
volgende, begint aen de 
voornoemde Cortveltse 
stege, en gaende ten 
eijnde uijt tot in den 
bermsloot aenden zeedijck, 
waer van de eerste 
helft van de voornoemde
stege aff, ter lengte

[49r]
#camp

van omtrent twee [49v]



hondert t'zestich dubbelde 
roeden,bij den hoop aenge-
nomen, volgens conditie,
consent ende ordonnantie 
de voorsr xiiii L xv Sch

Aen den selven Camp
betaelt, de somme van 
seventien ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van het 
maecken van de dertiende 

#camp

bestedinge, zijnde de 
volgende helft, en comt 
tot den dijck toe, lanck 
als vooren bij den hoop 
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie, de 
voorsr xvii L

Betaelt aen Arien
Thonisse Bullen, de somme 
van seventien ponden 
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 

[50r]
#bullen

veertiende bestedinge, 
zijnde de slooten weerzijts 
de Voogdwerffse Stege, 
vanden zeedijck tot de 
Nieuwe stege toe, lanck 
omtrent twee hondert 
dubbelde roeden, bij den 
hoop volgens conditie, 
consent, ende ordonnantie,
de voorsr xvii L

Betaelt aen Hendrick
Camp, de somme van 
vijftien ponden te xl: grooten

[50v]
#camp

t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de vijftiende 
bestedinge daer aenvolg& 
zijnde de Cortveltse stege 
ten wederzijde, van t' Oude 
Straetjen aff, tot de Nieu-

[51r]



we-Stege toe, lanck 
omtrent twee hondert
veertich roeden, bij den 
hoop volgens conditie consent
ende ordonn: de voorsr xv L

Betaelt aen Pieter Jansse
Baes, de somme van 
thien ponden thien 
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de 
sestiende bestedinge 
daer aenvolgende, 
zijnde t' schoonmaecken 
van  t'geheel Peerbooms-
gath, van de Nieuwe 
stege aff tot de peer-
boomse sluijs toe, 
lanck omtrent drie 
hondert vijftich roeden, 
aengenomen bij den 
hoop, in gevolge de

[51v]
#baes

conditie, ordonnantie 
ende consent, de voorsr x L x Sch 

Betaelt aen Gijsbert
Vos, de somme van thien
ponden vijff schellingen 
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken vande 
seventiende bestedinge, 
zijnde den Bansloot, loopende 
door den geheelen Peerboom 

[52r]
#vos

ende Langewerff, van 
het Peerboomsegath aff, 
tot door Wijtvlietsgath 
toe aenden zeedijck, 
lanck omtrent vier 
hondert en veertich roeden 
aengenomen bij den 
hoop, volgens conditie, 
consent ende ordonn: de voorsr x L v Sch 

Betaelt aen Pieter

[52v]
#groenevelt



Cornelisse Groenevelt,
de somme van twintich
ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken vande achtiende 
bestedinge daer aenvolg&,
zijnde de wegslooten 
weerzijts het Oude Straetje, 
beginnende aen den 
Dussensen dijck, tot 
den westersen sloot van 
den Langen Camp, lanck 
omtrent drie hondert 
dubbelde roeden, aen-
genomen bij den hoop, in
gevolge de conditie,
consent ende ordonn:
daerom hier de voorsr: xx L

[53r]

Betaelt aen Cornelis
Aertse Dolo, de somme 
sestien ponden te xl:
grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de negen-
tiende bestedinge daer 
aenvolg&, comt tot 
de Nieuwe Cortveltse 
Stege toe, lanck omtrent 
twee hondert 't zestich 
dubbelde roeden aenge-
nomen bij den hoop, volgens
conditie, ordonnantie, 
ende consent alhier
de voorschreve somme
van xvi L

[53v]
#de-loij

Betaelt aen Aerijaen
Dircxse Schalcken, de somme 
van een en twintich ponden
thien schellingen, te xl:
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van 
het maecken van de 
twintigste bestedinge 
daer aenvolgende, sijnde 
het resterende gedeelte 

[54r]
#schalken



weerzijts van t' oude 
Straetje aff, van de 
voornoemde Cortveltse 
stege aff, aen de eerste 
cromte van de wegh bij 
de Camerse stege, ofte 
wel bij den westersen sloot 
van den kleijnen Brasser,
lanck omtrent hondert 
tachtich dubbelde roeden,  
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de
voorsr xxi L x Sch 

Betaelt aen Gijsbert
Huijbertsse, de somme van 
negentien ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken van de een en 
twintigste bestedinge 

[54v]
#gijsbert-huijberts

daer aen volgende, zijnde 
de slooten weerzijts de 
Camerse stege, van de 
voorn: cromte aff, tot 
aen den zeedijck toe, 
lanck omtrent twee 
hondert ses dubbelde 
roeden, aengenomen bij
den hoop, volgens conditie,
consent ende ordonnantie 
de voorsr xix L 

Betaelt aen Cornelis
Aertse Dolo, de somme

[55r]
#de-loij

van vijftien ponden te xl: 
grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninghe 
van de twee en twintigste 
bestedinge daer aenvolg&, 
zijnde de slooten weersijts 
de Nieuwe Cortveltse 
Stege, van 't oude-Straetjen 
aff, tot aen de brugge
gelegen over Brechten-
geut, lanck omtrent 
twee hondert sestien 

[55v]



dubbelde roeden, aenge-
nomen bij den hoop, volgens
conditie, consent ende
ordonnantie, alhier
de voorschreve somme
van xv L

Betaelt aen Leendert 
Florisse, de somme van 
ses ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het
maecken van de drie en 
twintigste bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde 
de slooten weerzijts de 
selve stege, van Brechten-
geut aff, tot de Cornse-
gantel cade toe, lanck 
omtrent hondert veertich
dubbelde roeden, aenge-
nomen bij den hoop, volgens 
conditie, consent ende
ordonnantie, de voorsr vi L

[56r]
#leendert-florise

Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme van 
thien ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de vier en 
twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde 
de kille ofte uijtwateringe, 
genaemt Hillekens gath, 
beginnende aen t' oude 
Straetje, en gaende tot 
de Zuijdelijckste sluijs,
op de Cornsegantel gelegen,
hier mede onder begrepen 
de uijtwateringe buijtens-
dijcx, tot in de Gantel toe, 
lanck omtrent vier 

[56v]
#noteboom

hondert dertich roeden, 
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de
voorsr x L

[57r]
#van-delden



Betaelt aen Pieter
van Delder, de somme 
van thien ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van het 
maecken van de vijff en 
twintigste bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde
de Middelt, van t' Laerdijckje 
aff, ende vervolgens tot aen 
den Westersen sloot van 
Brechten veertich mergen, 
lanck omtrent drie hondert 
t'zestich roeden, bij den hoop, 
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de 
voorsr x L

Betaelt aen Hendrick
Ganseman, de somme 
van acht ponden vijff
schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over & in 

[57v]
#ganseman

voldoeninge van het 
maecken van de ses en 
twintigste bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde 
de kille genaemt Brechten-
geut, beginnende van den 
Westersen sloot van Brechten 
veertich mergen aff, tot 
aent eijnde van Hillekens 
gath, door de Cortveltse 
stege, lanck omtrent 
drie hondert thien roeden, 
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, 
alhier uijtgetogen
de voorschreve somme
van viii L v Sch 

[58r]

Betaelt aen Bastiaen 
Bastiaense Koeckoeck,
de somme van veertien
ponden te xl: grooten

[58v]
#koeckoeck



t'pondt, over & in 
voldoeninge van het 
maecken van de seven en 
twintigste bestedinge,
zijnde de slooten weerzijts 
de Kalversteech, beginn& 
aen den Oude Dussensen 
dijck, tot bij den Oostersloot 
van Baeijenpoel, lanck 
omtrent drie hondert 
vijftien dubbelde roeden, 
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, sulx
hier de voorschreven
somme van xiiii L

Betaelt aen Heijmen
Wouterse Toethuijs, de 
somme van veertien 
ponden vijftien schellingen
te xl: grooten t'pondt, 
over  ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
acht en twintigste beste-
dinge daer aenvolgende,
zijnde de slooten weerzijts 

[59r]
#toethuijs

de selve stege, van de 
voorn: oostersloot aff, 
tot aen de Nieuwe Cort-
veltse stege toe, lanck 
omtrent twee hondert, 
vijff en tachtich dubbelde 
roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens 
conditie, consent ende 
ordonnantie, de voorsr xiiii L xvi Sch 

Betaelt aen Jan Ramis,
de somme van ses ponden 
thien schellingen, te xl: grooten 

[59v]
#ramis

t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de negen 
en twintigste bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde 
de Middelt, gelegen beneden 
den ommeloop van de Laer, 

[60r]



beginnende aen Jan Pieters-
sloot westwaerts op, tot aen 
de Kalversteech toe, lanck 
omtrent twee hondert 
en t'zestich roeden, aengeno-
men bij den hoop, volgens conditie 
consent ende ordon: de voorsr: vi L x Sch

 
Betaelt aen Arien Gerritse
Notenboom, de somme van 
negen ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in vol-
doeninge van het maecken 
van de dertigste bestedinge, 
daer aenvolgende, zijnde 
de sloot langs de Gantel-
cade, beginnende aen de Oude 
Cornse voorsluijs westwaerts 
op, tot het eijnde van de 
Brechte geut, lanck 
omtrent twee hondert 
t'zestich roeden, aengeno-
men bij den hoop, volgens
conditie, consent ende 
ordonnantie , alhier
de voorschreve somme van ix L

[61v]
#notenboom

Betaelt aen Thonis
den Drossert, de somme 
van seven ponden, te 
xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de een 
en dertigste bestedinge
daer aenvolgende, is de 
kille loopende door den 
Boerenverdriet, van de 
verlaete Gantelcade 
aff, door het Oude Sluijsken 
ende de cade, tot aen t'Heultje, 
uijtwaterende op de Cornse 
Gantel, en van daer, langs 
de cade van den Boeren-
verdriet, westwaerts op, 
tot in den bermsloot van 

[62r]
#drossaert

de Nieuwen-dijck, te samen 
lanck omtrent twee 
hondert en tachtich roeden, 

[61v]
#'t-kint



aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de
voorsr vii L 

Betaelt aen Aert
Bastiaense t'Kindt, de
somme van drie ponden 
thien schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van het 
maecken van de twee 
en dertigste, zijnde de 
laetste bestedinge daer
aenvolgende, bestaende 
in het uijtsnijden ende 
schoonmaecken van de 
uijtwateringhe van de 
sluijsvliedt, beginnende
aen de Peerboomse sluijs,
buijten-dijcx, tot aen de 
Maese toe, te snijden, en 
schoon te maecken, tot op 
den ouden grondt, ter 
breette van vier en 
twintich voeten drijvens 
waeter, aengenomen 
bij den hoop, in gevolge

[62r]

de conditie, consent & 
ordonnantie, daerom
hier de voorschreve somme
van iii L x Sch

iiiia: Somma van uijtgeeff

 428 - 10 - 0.   iiiic xxviii L x Sch

[62v]

Blijckt de conditie
van de bestedinge 
& ordonnantie van de
gecommitteerdens, 
soo van dese, als de 
verders
aengetogen partijen

Anderen Uitgeeff van
het schoonmaecken van 
den gemeenlandtse 
wateringen, soo van 
creecken, killen, berm 
ban ende wegslooten, 
besteedt ende gemaect 
in het Nae Jaer xvic: ses en 
tachtich.

Betaelt aen Theunis

[63r]
#roubos



Willemse Rouwbos, de 
somme van twaelff ponden 
te xl:  grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de eerste
bestedinge, zijnde den 
bermsloot, beginnende 
van den Dussensen dijck, tot 
aen den hoeck van den Nieuwen 
dijck, bij het staeckje van 
Wevelinckhoven, lanck 
omtrent vier hondert 
veertich roeden, aengeno-
men bij den hoop, in gevolge 
de conditie van bestedinge, 
dato negentienden Octob: 
xvic: ses ende tachtich, consent 
ende ordonnantie, dato 
een en twintigsten Octob: daer
aenvolgende, slaende 
op dese, ende de een en 
dertich volgende posten, 
comt derhalven alhier

[63v]
#van-wevelinkhoven

de voorschreve somme
van xii L

Betaelt aen Joost Peterse
Boll, de somme van thien 
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over & in voldoeninge 
van het maecken van de 
tweede bestedinge daer
aenvolgende, comt tot de 
Peerboomse sluijs toe, 
lanck omtrent vier 
hondert roeden aengenomen 
bij den hoop, volgens conditie, 
consent ende ordonnantie, 

[64r]
#boll

de voorschreve somme
van x L

Betaelt aen Dirck 
Wouterse de Bodt, de 
somme van veertien 
ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de derde 

[64v]
#de=bot



bestedinge daer aen
volgende, van de voorn: 
Peerboomse sluijs, tot 
aen de verlengde Nieuwe
Stege toe, lanck omtrent 
vijff hondert roeden, aengeno-
men bij den hoop volgens 
conditie, consent ende ordon. 
de voorsr somme van xiiii L

Betaelt aen Pieter Janse
Baes, de somme van achtien
ponden, te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
vierde bestedinghe, daer 
aenvolgende, beginnende 
aen de voorn: Nieuwe Stege,
comt tot de zuijdelijckste

[65r]
#baes

sluijs op de Cornse Gantel 
toe, lanck omtrent vijff 
hondert vijftien roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent &
ordonnantie, de voorsr xviii L

Betaelt aen Marcus Jacobs 
Liervaert, de somme van 
seven ponden vijff schellingen 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de vijffde 
bestedinge daer aenvolg&,
van de Cornse Sluijs aff, tot 

[65v]
#liervaert

de Emmichovense sluijs 
toe, lanck omtrent 
twee hondert tachtich roe: 
aengenomen bij den hoop,
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie, de voorsr vii L v Sch

Betaelt aen Theunis 
Cornelis Drossaert, de 
somme van ses ponden 
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 

[66r]
#drossaert



sesde bestedinge daer aen
volgende, comt tot den 
Ouden dijck bij Dirck Groene-
velt toe, lanck drie hondert 
roeden, aengenomen bij den 
hoop, volgens conditie, consent 
ende ordonnantie, de
voorsr somme van vi L x

Aen den selven Theunise
Cornelisse betaelt de somme 
van vier ponden te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van het 
maecken van de sevende 

[66v]
#groenevelt
#theunis-cornelisse

bestedinge, daer aenvolg& 
beginnende aen de voorgaende, 
is den bermsloot, loopende 
langs den Bleeckwaerdt 
ende Gijsbert, tot aen de 
Oude Cornse voor-sluijs, 
ofte het huijs van de 
Bruijn toe, lanck omtrent 
drie hondert roe: bij den 
hoop, volgens conditie, consent 
ende ordon: de voorsr iiii L

Betaelt aen Joost Janse
Blom, de somme van thien
ponden te xl: grooten 

[67r]
#de-bruijn
#blom

t'pondt, over ende in voldoe-
ninge van het maecken 
van de achtste bestedinge 
daer aenvolgende, begin-
nende aen de voornoemde 
voorsluijs, en loopt langs 
de Gantelcade tot aenden
Ouden Dussensen dijck, lanck 
bij nae ses hondert roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent @ 
ordonnantie, de voorsr x L

Betaelt aen Jacob Pieterse

[67v]

Schoonderwoerdt, de somme 
van acht ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over & 

[68r]
#schoonderwoerd
#van-couwen



in voldoeninge van het 
maecken van de negende 
bestedinge, zijnde de sloot 
genaemt Jan Pietersloot, 
beginnende aende voorn: 
Gantelcade, en loopende 
langs den Ouden Dussensen 
Dijck, tot aen de Nieuwe 
Stege achter Jan van Couwen, 
lanck omtrent vijff 
hondert vijff en dertich 
roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens conditie 
consent ende ordon: de voorsr viii L

Betaelt aen Lambert
Pieterse Ros, de somme van 
twaelff ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge van het maecken 
van de thiende bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde 
de wegslooten weerzijts 
de Nieuwe Steech, van 
den Ouden Dijck voorschreven 
aff, tot de Pleune, off 
Kercke-stege toe, de selve 
Pleunestege van de 
Nieuwe Stege aff, tot 
het oude Straetje toe daer
inne zal wesen begrepen, 
te saemen lanck omtrent 
drie hondert dubbelde roeden

[68v]

aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie, de
voorsr xii L

Betaelt aen Arien Dircxse
Schalck, de somme van 
sestien ponden  te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de elffde 
bestedinge, daer aen-
volgende, zijnde de slooten
weerzijts de Nieuwe stege,

[69r]
#schalken

van de voorn: Pleune [69v]



stege aff, tot de Cortveltse 
stege toe bij de heul aldaer, 
lanck omtrent drie 
hondert vijff en t'zestich 
dubbelde roeden aengeno-
men bij den hoop, volgens 
conditie, consent, ende 
ordonnantie, de voorsr xvi L

Betaelt aen Arien Aertse
Capitheijn, de somme van 
tien ponden te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge

#capiteijn

van het maecken van de 
twaelffde bestedinghe, 
begint aen de voornoemde
Cortveltse stege, en gaende
ten eijnde uijt, tot in den 
bermsloot aen den zeedijck, 
Dese zullen de aennemers
in twee partijen tegens 
den anderen deelen en 
maecken, waer van de 
eerste helft van de voor: 
stege aff, lanck omtrent 
twee hondert t' zestich 
dubbelde roeden, aen- 
genomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent 
ende ordonn: de voorsr: x L

[70r]

Betaelt aen Arien Jansse
Vos, de somme van dertien 
ponden thien schellingen
 te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken vande 
dertiende bestedinge, 
zijnde de volgende helft, 
comt tot den dijck toe, groot 
als vooren, bij den hoop, volgens 
conditie, consent & ordon: de voors xiii L x Sch

Betaelt aen Pieter Janse
Baes, de somme van elff ponden 
thien schellingen te xl: grooten

[70v]
#vos
#baes

t'pondt, over & in vol- [71r]



doeninge van het maecken 
van de veertiende bestedinge, 
daer aenvolgende, zijnde 
de slooten weerzijts de Voogd-
werffse Steech, van de zeedijck, 
tot de Nieuwe Stege lanck
omtrent twee hondert
dubbelde roeden aengeno-
men bij den hoop, volgens 
conditie, consent & ordon: 
de voorsr xi L x Sch 

Betaelt aen Hendrick Camp, 

#camp

de somme van negen 
ponden thien schellingen, 
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
vijftiende bestedinghe
daer aenvolgende, zijnde 
de Cortveltse stege ten 
wederzijde, van t'Oude 
Straetje aff, tot de Nieuwe 
Stege toe, lanck omtrent 
twee hondert veertich 
roeden, aengenomen 
bij den hoop, in gevolge
de conditie, consent 
ende ordonnantie,
Daeromme alhier de 
voorsr ix L x Sch

[71v]

Betaelt aen Dirck
Cuijndertse de somme van 
seven ponden te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoeninge 
van het maecken van de 
sestiende bestedinghe, daer
aenvolg&, zijnde 't schoonmaecken 
van t'geheel Peerboomsgath, 
van de Nieuwe-Stege aff, 
tot de Peerboomse sluijs toe, 
lanck omtrent drie hondert 
vijftich roeden, bij den hoop, volgens
conditie, consent & ordonn: de voorsr  vii L 

Betaelt aen Gijsbert Ariense

[72r]
#schouten



Vos, de somme van vijff 
ponden thien schellingen,
te xl: grooten  t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
seventiende bestedinge
daer aenvolgende, zijnde 
den Ban-sloot, loopende 
door den geheelen Peerboom 
ende Langewerff, van het 
Peerbooms-gath aff, tot 
door Wijtvliets gath toe, 
lanck omtrent vier 
hondert enveertich roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie ende 
consent, en ordonnantie
dus de voorsr v L x Sch 

[72v]
#vos

Betaelt aen Jan Sijmense
Mick, de somme van elff ponden
te xl: grooten  t'pondt,
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de  
achtiende bestedinge daer
aenvolgende, zijnde de 
wegslooten weerzijts het 
Oude Straetje, beginnende
aen de Dussensendijck, tot 
den westersen sloot van den 
langencamp, lanck omtrent 
drie hondert dubbelde 
roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens 
conditie, consent ende ordon:
de voorschreve somme
van xi L

[73r]

Betaelt aen Cornelis
Cornelisse Camo, de somme
van veertien ponden te xl:
grooten t'pondt over ende
in voldoeninge van het 
maecken van de negentiende
bestedinge daer aenvolg&, 
comt tot de Nieuwe Cort-
veltse stege toe, lanck 
omtrent twee hondert t'zestich

[73v]
#camo
#romain



dubbelde roeden, bij den hoop,
volgens conditie, consent @ 
ordon: d'voorsr xiiii L

Betaelt aen Cornelis Romeijn
de somme van elff
ponden, te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge 
van het maecken vande 
twintigste bestedinghe 
daer aenvolgende, zijnde 
het resterende gedeelte
weerzijts van t'Oude-
Straetje, van de voornoemde 
Cortveltse Stege aff, aen de 
eerste cromte van de wegh 
bij de Camerse stege, ofte 
wel bij den westersen 
sloot van den kleijnen 
Brasser, lanck omtrent 
hondert tachtich dubbelde 
roeden, aengenomen bij 
den hoop, in gevolge de 

[74r]

conditie, consent ende
ordonnantie, de voors
somme van xi L

Betaelt aen Jan Jansse
Spieringh, de somme van 
twaelff ponden te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van het 
maecken van de een en 
twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde 
de slooten weerzijts de 
Camerse stege, van de 

[74v]
#spierings

voorn: cromte aff, tot 
aen den zeedijck toe, lanck 
omtrent twee hondert 
en ses dubbelde roeden 
aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie, de 
voors:  xii L

Betaelt aen Bastiaen

[75r]
#coninck



Bastiaense Coninck, de 
somme van negen ponden 
thien schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over &
in voldoeninge van het 
maecken van de twee en 
twintigste bestedinghe 
daer aen volgende, zijnde 
de slooten weerzijts de 
nieuwe Cortveltse stege, 
van t'Oude Straetjen aff, 
tot aen de brugge gelegen 
over Brechten geut lanck 
omtrent twee hondert sestien 
dubbelde roeden, bij den hoop, 
volgens conditie, consent & 
ordon: d'voorsr ix L x Sch

Betaelt aen Hendrick

[75v]

Pieters Ganseman, de 
somme van vijff ponden
thien schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken van de drie en 
twintigste bestedinghe 
daer aenvolgende, zijnde 
de slooten weerzijts de selve 
stege, van Brechten-
geut aff, tot de Cornse 
gantelcade toe, lanck 
omtrent hondert veertich 
dubbelde roeden, aenge-
nomen bij den hoop volgens, 
conditie, consent & ordon: 
de voorsr i v L

[76r]
#ganseman

Betaelt aen Arie Janse
Vos, de somme van twaelff 
ponden thien schellingen 
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
vier en twintigste beste-
dinge daer aenvolgende, 
zijnde de kille ofte uijtwate
ringe, genaemt Hillekens-
gath, beginnende aen 

[76v]
#vos



t'oude Straetje, en gaende 
tot de Zuijdelijckste sluijs 
op de Cornse Gantel gelegen,
hier mede onder begrepen 
de uijtwateringe buijtens 
dijcx, tot in den Gantel toe, 
lanck omtrent vier 
hondert dertich roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie, de voorsr xii L x Sch 

Betaelt aen Hendrick
Janse Vinck, de somme 
van negen ponden tien 
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de vijff en 
twintigste bestedinghe, 

[77r]
#vinck

daer aenvolgende, zijnde 
de Middelt, van t'Laerdijckje 
aff, en vervolgens tot aen 
den westersen sloot van 
Brechten veertich mergen, 
lanck omtrent drie 
hondert t'zestich roeden, 
bij den hoop, volgens conditie, 
consent ende ordonnanie,
 de voorsr ix L x Sch

Betaelt aen Arien 
Cornelisse van Ouwerkerck, 
de somme van seven ponden

[77v]
#ouwerkerk

te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge
van het maecken van de 
ses en twintigste bestedinge 
daer aen volgende, zijnde 
de kille genaemt Brechten-
geut, beginnende van den 
westersen slootvan Brechten 
veertich mergen aff, tot 
aen t'eijnde van Hillekens
gath door de Cortveltse 
stege toe, lanck omtrent 
drie hondert thien roeden, 
aengenomen bij den hoop,

[78r]



in gevolge de conditie, 
consent ende ordonnantie,
de voorschreve somme van vii L

Betaelt aen Willem
Cornelis Vinck, de 
somme van elff ponden
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
seven en twintigste 
bestedinge daer aen 
volgende, zijnde de slooten 
weerzijts de Kalversteech, 
beginnende aen den
Ouden Dussensen dijck, tot 
bij den oostersloot van 
Baeijen Poel, lanck 
omtrent drie hondert 
vijftien dubbelde roeden
aengenomen bij den hoop

[78v]
#vinck

volgens conditie, consent
ende ordonnantie, de
voors: xi L, 

Betaelt aen Theunis 
Lambertse Vos, de somme 
van thien ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van het 
maecken van de acht en 
twintigste bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde 
de slooten weerzijts de 
selve stege, van de voorn: 

[79r]
#vos

oostersloot aff, tot aen de 
nieuwe Cortveltse-Stege 
toe, lanck omtrent twee 
hondert vijff en en tachtich 
dubbelde roeden, bij den 
hoop, volgens conditie, 
consent ende ordonnantie, 
de voorsr:  x L 

Betaelt aen Huijbert
Thonisse Verdoorn de somme 
van drie ponden thien 

[79v]
#verdoorn



schellingen te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het
maecken van de negen 
en twintigste bestedinge
daer aen volgende, zijnde 
de Middelt, gelegen 
beneden den ommeloop 
van de Laer, beginnende 
aen Jan Pieterssloot west-
waerts op, tot aen de 
Kalversteech toe, lanck 
omtrent twee hondert 
't zestich roeden, aenge-
nomen bij den hoop, in 
gevolge de conditie, 
consent ende ordonnantie,
alhier de voorschreve 
somme van iii L x Sch

[80r]

Betaelt aen Bastiaen
Bastiaense Koeckoeck
de  somme van ses ponden  
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
dertigste bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde 
de slooten langs de 
Gantelcade, beginnende
aen de Oude Cornse voor-
sluijs westwaerts op, tot 
het eijnde van de Brechte-
geut, lanck omtrent
twee hondert 't zestich 
roeden, aengenomen 
bij den hoop, ingevolge

[80v]
#koeckoeck

de conditie, consent 
ende ordonnantie, de 
voorsr viL 

Betaelt aen Joost Jansse
Blom, de somme van vier 
ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de een en 
dertigste bestedinge 

[81r]
#blom



daer aenvolgende, is 
de kille loopende door
den Boerenverdriet, 
van de verlaete Gantelc-
ade aff, door het Oude 
Sluijsken ende de cade, tot 
aen t'heulken uijtwater& 
op de Cornse-Gantel, en 
van daer langs de cade 
van den Boerenverdriet
westwaerts op, tot in 
den bermsloot van den 
nieuwen-dijck, te samen 
lanck omtrent twee 
hondert en tachtich roe:, 
aengenomen bij den 
hoop, in gevolge de 
conditie, consent ende 
ordonnantie, de voorsr iiii L 
 

[81v]

Betaelt aen Aert
Ariense Capitheijn, de 
somme van vier ponden en
dertich schellingen, 
munte deser rekeninge,
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
twee en dertigste zijnde 
de laetste bestedinghe, 
bestaende in het uijtsnijden 
ende schoonmaecken van 
de uijtwateringe van de 
sluijsvliedt, beginnende 
aen den Peerboomse-sluijs 
buijtendijcx, tot aende 
Maeze toe, te snijden 
en schoon te maecken

[82r]
#capiteijn

tot op den ouden grondt, 
ter breette van vier en 
twintich voeten drijvens 
waeter, aengenomen 
bij den hoop, in gevolge de 
conditie, consent ende 
ordonnantie, de voors xxxiiii Sch

va: s[omm]a van den uitgeeff

 -302 - 9 - 0 iiic ii L ix Sch 

[82v]



Blijckt van dese,
ende verdere 
aengetogen
parthijen bij ordon-
nantie ende quitancie,
behalven daer anders
voor t'hooft geteeckent
staet

Anderen uitgeeff 
van verscheijde saecken, 
volgens ordonnantie, ende 
quitantie.

Betaelt aen Claes Pieterse
Donckersloot, Meester
Timmerman, ende Crijn
de Bruijn Meester Metse-
laer cum suis, de somme 
van vijff hondert een 
pondt elff schellingen
negen deniers, te xl:
grooten t'pondt, over dese

[83r]
#donkersloot
#de-bruijn

polders contingent (zijnde 
de gerechte helft) nevens
die van den Nieuwen Althe-
naeschen Polder, over, ende
in voldoeninge van Timmer-
en Metselwerck, ent'geen
daer aen dependeert, van
de geconsenteerde, en gemaeckte
Nieuwe Camer aen het huijs
van Huijgh Ariensse van
Wingaerden, staende aen den 
Dijck van den Nieuwen Althena-
schen Polder, zoo tot verblijff
van heeren gecommitteerdens van den 
Zuijdhollantsen, als d'heeren dijckgraeff
ende heemraden van de voorsr
Nieuwen Altenaschen Polder, omme 
redenen in voorgaende rekeninge 

[83v]
#van-wingerden

van den jaere  xvic:vijff en 
tachtich, comende aldaer 
folio drie en tachtich et
sequentibus, in t'lange
gementioneert, mitsgaders
de appostille daer op staende
fol: lxxxiiii verso,
En dewijlw in de voorsr
voorgaende rekeninge,
bij provisie, voor dsen
polders contingent, gecon-
senteert & in uijtgeeft is
gebracht, tot de voorsr
te doene Timmeragie,
de somme van twee hondert
ponden, de welcke dan 
van de voorsr vijff hondert een

[84r]



pondt, elff schellingen negen denier,
wert alhier
wel gebracht
als inde text
wert genarreert

affgetrocken zijnde, soo
werdt alhier, in gevolge
de bestecken, attestatie
van opneminge, ordon-
nantie, ende quitancie
in uijtgeeff gebracht, de 
resterende drie hondert
een pondt elff schellingen 
negen deniers, dus iii c 1 L xi Sch ix D 

Betaelt aen Odt Willemse
Walraven, de somme van
ses en twintich ponden 
seven schellingen ses deniers,

[84v]
#walraven

te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
des polders contingent
ofte gerechte helft van het
leveren van twaelff 
d'halff vim(?) deckriet,
geemploijeert tot de
voorsr nieuw getimmerde
Camer, aen den Nieuwen-
dijck, en het verhoogen van de
werve aldaer, dus bij ordon:
& quit: alhier de voors: xxvi L vii Sch vi D

Betaelt aen Hendrick

[85r]

ordinaris
Naer ingenomen
advijs, vande heeren
gecommitteerdens
zal het nevenstaende
tractement met
een somme van
vi L vi Sch voort
toecomende jaerlijcx
werden verhoogt

Lensen, de somme van
ses ponden ses schellingen,
te xl: grooten t'pondt, over
ende in voldoeninge van
een jaer weddens off trac-
tement, voor het opsicht
ende waernemen vande
Peerboomse Sluijs, verschenen
Aprill  xvic: seven en tachtich,
daerom comt hier bij quit, de voors: vi L vi Sch

Betaelt aen Oth Willemse
Walraven, de somme van
thien ponden, te xl: grooten
t'pondt, over & in voldoeninge

[85v]
#lense
#walraven

Naer ingenomen
advijs, vande heeren
gecommitteerdens

van t'waernemen, zoo 
vande Emmichovense 
sluijs, als die bij Zuijden de 

[86r]
#walraven



zal het nevenstaende
tractement met
een somme van x L 
voort toecom& 
jaerlijcx werden 
verhoogt

Cornse Gantel is leggende, 
oversulx hier, wegens t'jaer 
tractement, vervallen
April xvic: seven en tachtich, bij quit:
de voorsr: x L

Betaelt aen denselven
als Bode van den voorschreven
Zuijdhollantsen Polder, over 
ende in voldoeninge zijner 
declaratie van verdient
salaris ende verschoth t'se-
dert den xxiiii Meij  xvic: 
ses en tachtich, tot den xviie 

Maert xvic: seven en tachtich 
incluijs, ten dienste van 
desen polder gedaen, en de somme
van vijff en twintich ponden x Sch volgens 
de nevensgaende declaratie,
ordonnantie ende quitancie
de voors xxv L x S

Betaelt aen Mathijs 
van Balen, de somme van
twaelff ponden te xl:
grooten t'pondt, over ende

[86v]
#van-balen

in voldoeninge van dese
sijne nevensgaende
wagenvrachten ten dienste
van den voorsr polder gedaen,
t'sedert den xx Junij  xvic: 
ses en tachtich, tot den 
xviii Maert  xvic: seven en 
tachtich incluijs, comt
daeromme bij declaratie
ordonn: @ quit & voors xii L

Betaelt aen den Landt-
meter Mattheus van 

[87r]

Nispen, de somme van
negen en t'zestich ponden
ses schellingen, te xl: grooten
t'pondt, over ende in voldoe-
ninge zijner nevensgaende
declaratie van vacatien & 
verschoth, bij hem, t'zedert
den xv Meij xvic: ses en 

[87v]
#van-nispen



tachtich, tot den xviii Martii
xvic: seven en tachtich incluijs,
ten dienste van de voorsr: polder 
gedaen, als bij  declaratie, ordon-
ende quit: de voorsr: lxix L vi Sch

Betaelt aen Huijgh Ariense
van Wingerde, de somme
van dertich ponden, te xl:
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van zijne
nevensgaende declaratie
van verdiende wagevrachten
ten dienste van desen polder
gedaen, t'zedert xxiii 
April xvic: zes en tachtich, tot
xviii maert 1687: incluijs
dus bij declaratie ordon: ende
quit: de voorsr xxx L

Aen den selven Huijgh Ariense

[88r]
#van-wingerden
#van-wingerden

bij kennisse
van de heeren
gecommitterdens

over t'gene t'zijnen huijse 
tijde deser rekeningen is 
verteert, zoo bij de Bode,
knechts, schippers & voorluijden, 
mitsgaders eenige andere 
personen, daer mede het 
collegie te doen, ende gebe-
soigneert heeft gehadt, 
volgens gehoude notitie 
de somme van xciiii L ix Sch 

Betaelt aen Corstiaen Verdoorn
over ende in voldoeninge
zijner rekeninghe van

[88v]
#verdoorn

wagenvrachten, ten dienste 
den voorsr polder gedaen,
ende verdient, in den jaere 
xvic: zes en tachtich, zulx
bij zijne nevensgaende
rekeninge, ordonn: ende
quit: de somme van lxiii L

Den rendant heeft op ordre, 
ende met kennisse van 
d'Ed: heeren Gecommitteerdens

[89r]



betaelt, over verscheijde
noodige kleijnigheden, volgens 
de nevensgaende notitie 

ordinaris als 
in voorgaende
rekeninge 

daer van gehouden, 
de somme van xxix L iiii Sch 

Betaelt aen Willem
Raalhoff, de somme van
tachtich ponden te xl:
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van teer-
costen, bij d'Ed: heeren 
gecommitteerdens
gedaen, ende gevallen, zoo 
bij occasie van de visitatie,
als op het doen van dese rekeninge

[89v]
#raalhoff

met d'Ed: Mog: heeren 
commissarissen van de reken:
als verscheijde particuliere
Ingelanden, dus hier, als in
voorgaende reken:, de voorsr lxxx L

Aen den conchergie van den Doele, 
voor dat dese rekeninge 
aldaer is gedaen, 
de somme van iii L iii Sch

vi: somma van den uitgeeff
– 750 : 17 : 3 vii C l L xvii Sch 3 Den:

[90r]
#raalhoff

[vacat] [90v]

dese ende de volgende
tractementen zijn 
gereguleert & gestelt 
in gevolge van 
t'provisio-
neel reglement, &
verders bij declaratie ,
ende quitancie, ten-
zij anders voor hooft
geteeckent staet

Anderen uitgeeff van
tractementen ende
verschoth van de heeren 
gecommitteerdens, 
penningmeester & Bode.

De heer Burgemeester
Arent Muijs van Holij,
Raedt & Rentmeester
Generael van zuijdhollt,
als gecomitteerde van 
wegen d' Ed: Mog: heeren, 
Raeden ende Meesters 
der Domeijnen van de heeren 
staeten van Hollandt, ende 
WestVrieslandt, over een 

[91r]
#muijs-van-holij



jaer tractement, volgens
het provisionele reglement
tijde deser rekeninge, de 
somme van cxx L

De reijscosten & verschoth, 
van derselven heere, tijde
deser rekening: gedaen, 
d'somme van xxxii Sch

d'Heer Burgemeester Johan 
Ballincg, als mede gecom-
mitteerde van d'Ed: Mog: 
heeren van de rekeninge, 
over een jaer tractement,
tijde deser rekeninghe,

[91v]
#muijs-van-holij
#hallinck

alhier de somme 
van cxx L

De reijscosten & verschoth 
bij zijn Ed: tijde deser rek& 
gedaen, ende bij den rendant 
betaelt, bedraegen de somme 
van xxv L iii Sch

d'Heer Bailliu Mr: Hendrick 
van Nispen, over een jaer 
tractement, als gecommit-
teerde, tijde deser rekeninge,
de somme van lxxx L

[92r]
#hallinck
#van-nispen

De reijscosten ende verschoth, 
bij zijn ed: tijde deser gedaen, 
ende door de rendant betaelt, 
bedraegen, volgens de nevens-
gaende declaratie & quit: 
de somme van xi L xii Sch

d'Heer Johan van Weve-
linchoven, over een jaer
tractement, als gecommit-
teerde, de somme van lxxx L

[92v]
#van-nispen
#van-wevelinkhoven



De reijscosten ende verschoth, 
bij zijn Ed: gedaen tijde 
deser rekeninge, ende bij 
den rendant betaelt, 
bedraegen, als bij de nevens-
gaende declaratie, en quit: vii L xvi Sch

Dirck Spruijt comt als 
Penningmeester van den 
Zuijdhollantsen polder, 
voor zijnen ontfangh ende 
uitgeeff deser rekeninghe 
(in gevolge het provisioneel 
reglement) den twintigsten 
penningh van den 

[93r]
#van-wevelinkhoven
#spruijt

ontfangh, tot de somme 
van ses duijsent ponden, 
en t'gene den ontfangh 
boven de ses duijsent ponden 
comt te bedraegen, den 
veertigsten penningh, en
alsoo den voorschreven 
ontfangh, hier voren fol: iii 
verso, bedraegt seven duijsent 
drie hondert acht ent'negentich
ponden negentien schellingen,
ses denier, waer van den 
twintigsten penningh van
ses duijsent ponden, monteert 
drie hondert ponden, ende
den veertigsten penningh
van de rester& dertien hondert
acht en t'negentich ponden

[93v]

conform voorga&
rekeninghe, & het 
provisioneel reglement

negentien schellingen
ses deniers, vier en dertich
ponden negentien schell:
ses denier, ende zulx te samen
bedraegende de somme van

iiic: xxxiiii L xix Sch vi 
D

De reijscosten ende 
verschoth, bij den rendant, 
met kennisse ende ordre 
vande voorn: heeren 
gecommitteerdens, tijde 
deser gedaen, bedraegende 
volgens de nevensgaende

[94r]
#spruijt



declaratie, ordonnantie 
& quit: de somme van lviii L xi Sch

ordinaris als 
in voorga& rekeninge

Betaelt aen Odt Willemse 
Walraven, de somme van 
vijftich ponden, te xl: grooten 
t'pondt,over een jaer 
tractement, als bode 
van den voorsr: polder, 
tijde deser rek&, dus de voorsr

l L

viia: S[umma] van den uijtgeeff

– 889- 8 - 6 viiic: lxxxix L xiii Sch vi D

[94v]
#walraven

transeat als 
in voorgaende 
rekeninghe

Anderen uijtgeeff van
het minuteren, grosseren,
ende doubleren deser rek&
t'appostilleren, & vergelijcken 
van dien, mitsgaders de noodige 
gerequireerde zegels tot 
de selve.

Comt over 't minuteren,
grossieren, ende doubleren 
deser rekeninge, groot 
twee hondert een ent'negen-
tien blaedren, tot drie schell: 
het bladt, als in voorgaende

[95r]

rekeninge de somme van xliii L xiii Sch

Noch voor 't doubleren 
van een rekeninge 
als dese, voor d'Ed: Mog: 
heeren van de rekeninghe, 
groot seven ent'negentich 
blaedren, mede tot drie 
schellingen het bladt als 
vooren, de somme 
van xiiii L x∂vi Sch

[96v] 

Comt voor t' appostilleren 
deser rekeninge, de
somme van twaelff 
ponden twaelff schel-

[96r]



lingen te xl: grooten 
t'pondt, dus hier de 
voorschreve somme
van xii L xii Sch

Den Penningmeester 
voor het vergelijcken 
van de appostillen op de 
doublen, als in voorgaende
rekeninge, de somme van 
negen ponden negen 
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, dus de voorsr: 
somme van ix L ix Sch

Den rendant brengt 
alhier de somme van 
dertien ponden vijff schellin-
gen ses deniers, te 
xl: grooten t'pondt, bij hem 
betaelt voor drie distincte 

[96v]

cleijn zegels, als een 
van twaelff ponden ses 
deniers, geappliceert tot 
een omslagh van de reke-
ninge voor den rendant, 
ende twee ijder van twaelff 
schellingen ses denier, d'eene 
tot de rek& voor d'Ed: Mog: 
heeren van de rek& & d'ander 
tot de rekeninge voor t'Gemeene 
Landt, daerom hier de
voorsr xiii L v Sch vi D

Comt alhier voor het 
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inbinden deser rekeninge, 
met twee doublen van 
dien, ijder tot dertigh schell:
munte deser rekeninge, 
de somme van vier ponden
thien schellingen, dus de
voors iiii L x Sch

viiia S[umma] van den uijtgeeff

98 – 0 – 6 xcviii L vi Sch
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Somma Totalis van den uijtgeeff bedraegt 
- 7358 - 0 -1 1/2 viim: iiic: lviii L ---- 1 D ob.

Den ontfangh hier vooren fol: 3 verso bedraegt
- 7398 - 19 – 6 viim: iiic: xcviii L xix Sch vi D

Vereffent, comt meerder ontfangen 
als uitgegeven, ende dienvolgende den 
rendant aen t'gemeene landt schuldigh blijft,
de somme van veertich ponden negentien  schel: 
vier denier obulus, tot veertich grooten t'pondt

- 40 – 19 – 4 1/2 xl L xix Sch iv D ob.

Aldus gehoort, gerekent & geslooten, ten daege, 
Jaere ende plaetse, als int' hooft van dese rekeninge 
staet geexpresseert. Ende was geteijckent 
Adr: van Bosvelt, A. Muijs van Holij, 
Johan Hallincq, Henr. van Nispen, 
Joh. van Wevelinchoven

Gecollationeert jegens zijne principale, 
zijnde geschreven, geappostilleert ende 
geteijkent als boven, ende daer mede accor-
derende bevonden, bij mij als penningmr 
van den voorsr polder, op den xvien: april 1687.

D. Spruijt 
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