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DIRCK SPRUIJTS
Negende Rekeninghe 
als Penningmeester 

van den
ZUIJDHOLLANTSEN-POLDER

Omme t'Hoff,

Overgelevert bij Dirck Spruijt,
als penningmeester van den 
zuijdhollantsen polder, aen den commissaris 
van de Camer van den rekeninge der Domeijnen 
van de heeren Staeten van Hollandt ende
Westvrieslandt, in t' bij wesen van de 
gecommitteerdens, tot de directie van
de gemelte polder aengestelt, mitsgaders 
de presente Ingelanden, dese onderteijkent 
hebbende in t' St: Joris Doelen binnen 
Dordrecht den  30e: april 1688. 

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 
ontfangh ende uijtgeeff, bij den 
selven gehadt, ende gedaen, 
over  den Jaere xvic: seven en 
tachtich, gestelt in ponden 
van veertich grooten, schell: 
ende deniers naer advenant.

[1r]

ixe Rekeninge

Vervolgt wel den tijdt
van de laest 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 uijtgeputh 
zijn, tot het maecken van den 
doorgebroocken zeedijck, als in
de selve rekeninge fol: xlii et 
ultra staet geexpresseert   2:  463: 0
Soo dat nu alleen moeten werden 
verantwoordt, in gevolge de 
acte van Omslagh, de rester& 
contribuerende mergentalen, 
bedraegende noch 1233: 96: 0

[1v]

blijckt hier van bij 
acte van Omslagh 
in dato den x1e april 
1687, bij de Camere 
vande rekeninge & 
particuliere ingelanden 
geconsenteert.

Op den elffden Aprill 
xvic: zeven en tachtich, 
hebben d'heeren gecommit-
teerdens van den voorsr:
polder, naer het sluijten 
van den gemeenlants 
rekeninge van den jaere 
xvic: ses en tachtich, (nevens 
de presente ingelanden) 
ommegeslaegen een somme 
van vier ponden per 
merge, over den jaere 
xvic seven en tachtich, ten 
laste van de respective 
heeren Eijgenaeren, zoo tot 
voldoeninge vande voorvall& 
reparatie, & onderhoudt 

[2r]

wert wel gebracht
als in den text

van den zeedijck, als
ordinarisse binnelantse 
noodsaeckelijckheden, welcken 
omslagh den Penningmr:
alhier is verantwoordende 
over de voorsr twaelff 
hondert  drie en dertich 
mergen, ses en't negentich 
roeden landts, de somme 
van vier duijsent negen 
hondert twee en dertich 
ponden dertien schellingen,

[2v]



te xl: grooten t'pondt, dus 
hier de voors iiiim: ixc: xxxii L xiii Sch

ia Summa 

4932 – 13 - 0 per se.

wert wel gebracht
als in den text

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

In gevolge de voorschreve 
Acte van omslagh van 
den Elffden April xvic: 
zeven en tachtich tot laste 
van de respective bruijckers 
omgeslaegen twee ponden 
per merge, tot betalinge 
van de binnelantse 
noodsaeckelijckheden, 
bedraegende over den 
geheelen Zuijdhollantsen 

[3r]

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 deniers, te xl: grooten 
t'pondt, die desen rendt: 
alhier mede ten vollen 
is verantwoordende, dus
de voorsr: iim iiiic lxvi L vi Sch vi D

iia Summa 
2466 – 6 - 6

per se.

[3v]

Anderen Ontfanck
van het sloth van de laetst
gedaene Rekeninge van den
Jaere  xvic: ses en tachtich

Den rendant brengt
alhier de somme van
veertich ponden negentien

[4r]



schellingen vier denier
obulus, zijnde t'gene hij
bij slote van zijne voorga&
rekeninge (gedaen den 
elffden Aprill  xvic: zeven 
en tachtich) aent'Gemeene
Landt schuldigh is gebleven,
blijckende bij de selve

blijckt hier van bij
t'sloth van de laetst
voorgaende
rekeninge d'A: 1686
fol:98 hier op naegesien
ende aldaer gedoodt.

rekeninge fol xcviii, sulx
alhier de voorsr xl L xix Sch iiii D Ob

iiia Somma 
40 – 19 – 4 1/2

per se.

[4v]

Anderen Ontfanck van 
verpachtinge van t'gras, 
riet, liesen ende biesen, 
staende, ende wassende 
inde dijckputten, ofte 
Gorsen, tusschen den 
thee van den dijck, & 
de Achtercade, buijten, & 
rondomme den zeedijck 
van den Zuijhollantsen 
Polder, beginnende
aen den Nieuwen Althenaschen 
Polder, tot aen de Dussensen 
Zeedijck, over den Jaere 
xvic: zeven en Tachtich.

De eerste verhuijringe

[5r]

Blijckt hier van
bij de rolle van
verpachtinge van dese
ende volgende aenge-
togen partijen 
geexhibeert
& alhier overgenomen

beginnende aen den dijck 
van den Nieuwen Althena-
schen Polder, tot aen de 
Eerste-sluijs, gepacht 
voor den Jaere xvic: 
zeven en Tachtich bij 
Thonis Pontse, alias
Bestebier, den hoop omme
de somme van acht ponden
te xl: grooten t'pondt, 
volgens de conditie daer
van zijnde, dus de voorsr: viii L

De tweede verhuijringe

[5v]
#bestebier

daer aenvolgende, begin-
nende van de voorsr: sluijs, 

[6r]
#de-bot



tot de laveij-boom, off
t'hooft van Staeckenborch
toe, gepacht voor den 
Jaere xvic: zeven en Tachtich 
bij Dirck de Bodt, den hoop 
omme de somme van 
twee Ponden thien 
schell: te xl: grooten 
t'pondt, zulx hier de voorsr: iiL x Sch 

De derde verhuijringe
daer aen volg&, beginnende
van de Laveijboom, tot
de Peerboomse Sluijs toe,
gepacht voor den Jaere xvic: 
zeven en Tachtich bij den
voorsr: Dirck de Bodt, 
den hoop omme de somme
van drie ponden thien
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, daeromme hier
de voorsr: iii L x Sch 

De vierde ende laetste
verhuijringe daer aen
volgende, beginnende

[6v]
#de-bot

aende voorsr: peerboomse
sluijs, oostwaerts op,
tot den Ouden Dussensen
zeedijck, gepacht voor 
den  Jaere xvic: zeven en 
Tachtich bij Hendrick
Lensen, ende Arien
Ariense Teulingh, den
hoop omme twee Ponden
thien schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, zulx 
hier de voorsr ii L x Sch 
 

iiiie: somma van den ontfanck
16-10-0 xvi L 10 Sch 

Summa Totalis van den geheelen Ontfangh 
bedraegt

7456 - 8 – 10 ½ viim: iiiic:  lvi L viii Sch x D Ob

[7r]
#lense
#teuling

[vacat] [7v]



[vacat] [8r]

[vacat] [8v]

Uitgeeff jegens den voor-
schreven ontfanck

Ende eerstelijck over
t' verhoogen van eenighe
bestedingen van den Zeedijck, 
t' repareren van zeebraecken,
becrammen, ende anders 
den zeedijck concernerende,

Betaelt aen Wouter
Ariensse Teulinck, de 
somme van een hondert
ses en Tachtich Ponden

[9r]
#teuling

drie schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van de 
eerste bestedinge, zijnde
het verswaeren van den
buijtenloop, beginnende
aende Peerboomse Sluijs,
en gaet van daer Noord-
west aen, ter lengte
van omtrent vijftich
roeden, in desen, den buijten-
loop te maecken op twee
ende een halve roe: druijpens,
den thee negen voeten
beneden den Cruijn, de reste
naer de generale conditie,
bij hem aengenomen om drie

[9v] 

blijckt van dese 
ende verdere aenge-
togen parthijen, bij 
conditie vande 
bestedinge,
ordonnantie, ende 
quitancie

Ponden dertien schellingen
de roede, lanck een en vijftich
gemete roeden, en opgenomen
den drie en twintigsten
Junij xvic: zeven en tachtich, 
alles in gevolge het besteck
ende conditie daer van zijnde,
dato xxii: Aprill xvic: zeven en 
tachtich, comende aldaer
fol: ii verso, Daeromme hier bij 
conditie, ordonnantie & 
quit: de voorsr clxxxvi L iii Sch  

Betaelt aen Wouter

[10r]



Ariens Teulinck, de somme 
van een hondert tachtich
ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van de tweede 
bestedinge daer aenvolg&, 
begint van de eerste
bestedinge, en eijndicht
aen een geslaegen Pael, 
de selve te maecken op
twee ende een halve
roede loops, bij hem aen-
genomen om drie Ponden
twaelff schellingen de roede, 
lanck vijftich gemete
roeden, opgenomen den 
tweeden augusti xvic: zeven 

[10v]
#teuling

en tachtich, zulx hier 
bij conditie, ordonnantie 
ende quitancie, de voorsr: clxxx L

Betaelt aen Dirck Wouterse
de Bodt, de somme van 
vijf hondert acht en
t'zeventich Ponden, te xl: 
grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge van 
de derde bestedinge daer 
aen volgende, begint aende
Tweede bestedinge

[11r]
#de-bot

en gaet eerst tot het
Paeltje N: i toe, lanck
twee en twintich roeden,
Noch tot het paeltje N: ii.
Zijnde omtrent vijftich
roeden, te samen lanck
omtrent een en t'zeventich
roeden, daer van zal
het begin wesen twee &
een halve roede loops, doch
op drie roeden loops ver-
sterven tegens het paeltje
N: i ende de resterende
vijftich roeden aal op drie
roeden loops, voorts volgens
de generale conditie daer
van zijnde, lanck 72 ¼ gemete

[11v] 

roeden, bij hem aengenomen 
om acht ponden de roede, 

[12r]
#de-bot



en opgenomen den iie: augusti 
xvic: zeven en Tachtich, 
zulx hier bij conditie, ordon”
ende quit: de voorsr somme 
van vc: lxxviii L

Betaelt aen Dirck de
Bodt, de somme twee
hondert en vijftich ponden 
te xl: grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge van de 
vierde bestedinge zeedijck
begint aen de  Pael N: 2 
en comt tot N: 3 de selve te
maecken op drie roeden
loops, voors in gevolge de
generale conditie daer van
zijnde, lanck vijftich gemete
roeden, bij hem aengenomen 
om vijff ponden de roede, 
en opgenomen den xxiii  Junij xvic: 
zeven en Tachtich, oversulx bij
besteck, ordon: & quitancie
de voorsr:  iic: l L

Betaelt aen Hermen

[12v]

Swets van Werckendam,
de somme van twee
hondert vier en t'negentich 
ponden te xl: grooten 
't pondt, over ende in 
voldoeninge van de 
vijffde bestedinge zee-
dijck, comt tot het paeltje 
N: 4 , de selve te maecken
op drie roeden loops, voorts
in gevolge de generaele
conditie daer van zijnde,
lanck negen en veertich gemete
roeden, bij hem aengenomen 
om ses ponden de roede, en
opgenomen den drie en
twintgsten Junij xvic: 

[13r]
#van-werkendam

zeven en Tachtich, weshalven
alhier, bij conditie, or-
donnantie, ende quit:
de voorsr: iic: xciiii L

[13v]
#van-hardinxvelt



Betaelt aen Barent
Thonisse van Hardinxvelt,
de somme van twee hondert
vijftich ponden te xl: grooten 
't pondt, over ende in vol-
doeninge van de sesde 
bestedinge daer aenvolg&, 
comt tot de Pael N: 5 
de selve te maecken volgens
de conditie, ende het 
besteck daer van zijnde,
lanck vijftich gemete 
roeden, bij hem aengeno-
men om vijff ponden de 
roede, en opgenomen den 
tweeden augusti xvic: zeven 
en tachtich, daerom bij 
conditie, ordon: & quit: de 
voors: iic: l L

Betaelt aen Barent
Thonnisse, de somme van twee

[14r]
#barent-thonis

hondert t'zestich ponden 
te xl: grooten 't pondt, 
over ende in voldoeninge 
van de sevende bestedinge 
daer aenvolgende, comt 
tot de Pael N: 6. de selve
te maecken in gevolge
de keure daer van zijnde,
lanck vijftich gemete
roeden, bij hem aenge-
nomen om vijff Ponden 
vier schellingen de roede, 
en opgenomen den tweeden
Augusti xvic: zeven en 
tachtich, comt derhalven 
alhier, bij conditie, ordon:
ende quitancie, de 

[14v] 

voorschreve somme 
van iic: lx L

Betaelt aen Cornelis
Thonisse van Werckendam,
de somme van twee hondert
vijff en twintich ponden,
te xl: grooten t'pondt, 

[15r]
#van-werkendam



over ende in voldoeninge 
van de achtste bestedinge 
daer aenvolgende, comt 
tot de Pael N: 7 de selve
te maecken in gevolge
de conditie van bestedinge 
daer van zijnde, lanck
vijftich gemete roeden,
bij hem aengenomen 
tot vier Ponden thien
schellingen de roede, en 
opgenomen den tweeden
augusti xvic: zeven en 
tachtich, dus hier bij conditie, 
ordon: & quit: de voors: iic: xxv L

Betaelt aen Jan Rochusse
van Alblasserdam, de 
somme van twee hondert

[15v]
#jan-rochusse
#van-alblasserdam

vijff ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van de negende 
bestedinge zeedijcx,
comt tot de Pael 8: 
de selve te maecken
volgens de generaele
conditie daer van zijnde,
lanck vijftich gemete 
roeden, bij hem aengeno-
men om vier ponden twee 
schellingen de roede, en 
opgenomen den drie en 
twintigsten Junij xvic: 
zeven en tachtich, comt 
oversulx alhier, bij 
besteck ende conditie,

[16r]

ordonnantie ende quit: 
de voorschreve somme
van iic: v L 

Betaelt aen Gijsbert
Ariens van Raamsdonck
de somme van een hondert
ses en t'zestich Ponden
dertien schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge 
van de thiende bestedinge 

[16v]
#van-raamsdonk



daer aenvolgende, comt 
tot de pael N:9. Toe, de
selve te maecken volgens
de generale conditie daer
van zijnde, lanck vijftich
en een halve gemete roeden,
bij hem aengenomen om 
drie Ponden ses schellingen 
de roede, en opgenomen 
den tweeden Augusti xvic: 
zeven en tachtich, dus bij 
conditie, ordon: & quit:, de voorsr: clxvi L xiii Sch

Betaelt aen Dirck de
Bodt, de somme van twee

[17r]
#de-bot

hondert veertich ponden 
te xl: grooten 't pondt, 
over, ende in voldoeninge 
vande elffde bestedinge 
daer aenvolgende, begint
aen een beplante haegcade,
omtrent veertich roeden
voo bij het huijs van
Dirck de Bodt, en
gaet van daer noorden
aen, ter lengte van
omtrent vijftich roeden,
de selve te maecken volgens
de conditie daer van zijnde,
lanck t'zestich gemete roe:,
bij hem aengenomen om vier 
ponden de roede, en opgenomen 

[17v]
#de-bot

den sesden Octob: xvic: zeven 
en tachtich, daerom hier 
bij conditie, ordon: & quit:, 
de voorsr: somme van iic:  xl L

Betaelt aen Oth Willemse,
de somme van een hondert
vijff ent'zestich ponden, te 
xl: grooten t'pondt, over 
het repareren van alle de
zeebraecken, beginnende
aen t'Erff van Bestebier,
en gaende van daer noorden 
aen, tot aen een aengewese

[18r]
#walraven
#bestebier

haegcade, lanck omtrent
veertich roeden, de selve

[18v]
#walraven



te maecken, in gevolge
de conditie daer van zijnde,
ter lengte van vier en
veertich roeden, bij hem 
aengenomen om drie ponden
vijftien schellingen de roede, 
en opgenomen den tweeden
augusti xvic: zeven en tachtich, 
dus bij conditie, ordon: & quit:
de voorsr  clxv L

Betaelt aen Odt Willemse
de somme van zeven en
negentich ponden thien 
schellingen te xl: 
grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninghe 
van het repareren
van een eijndt Dijcx,
tusschen Zuijdhollandt
ende Althena, lanck
omtrent ses en twintich
roeden, bij hem aengenomen 
om drie ponden vijftien
schellingen de roede, en 
opgenomen den tweeden Augusti
xvic: zeven en tachtich, daer-
omme alhier, in gevolge de
conditie ende besteck

[19r]

ordonnantie ende quit: 
de voorschreve somme 
van xcvii L x Sch

Betaelt aen den selven
Odt Willemse, de somme 
van vijff ent'negentich
ponden, twaelff schellingen,
ses deniers, te xl: grooten
t'pondt, over ende in
voldoeninge van het 
repareren van een eijndt
dijcx, gelegen tusschen
Zuijdhollandt & Althena

[19v]
#walraven

lanck omtrent vijff
en twintich ende een halve
gemete roede, bij hem
aengenomen om drie ponden
vijftien schellingen de roede,

[20r]
#vinck



en opgenomen den sesden
Octob: xvic: seven en tachtich, 
derhalven alhier, bij conditie,
ordon: ende quit: de voors: xcv L xii Sch vi D 

Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, de somme 
van zeven en twintich ponden
negentien schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het
maecken van een haegcade,
te leggen inde Putten, ter
plaetse daer de selve hem
is aengewesen, van aenleg,
hoogte, ende swaerte,
als den vie: artijckel van
de bestedinge is mede
brengende, ende voorts
alles, volgens de generale
conditiet daer van zijnde, 
lanck een en twintich &
een halve gemete roeden,
bij hem aengenomen om
ses en twintich schellingen
de roede, en opgenomen den 
iiie: Junij 1687, alles volgens

[20v]

de conditie, (alwaer fol: vi.)
ordonnantie & quitancie,
zulx hier de voorsr: somme van xxvii L xix Sch 

Betaelt aen Arij Janse
Vos, de somme van ses en 
twintich ponden acht schel-
lingen, te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van
een haegcade, omtrent
vijff en twintich roeden
voor bij de voorghaende,
ter aengewesene plaetse,

[21r]
#vos

en even van gedaente als
de voorgaende, bij hem 
aengenomen de roede
om vier en twintich schell:
en opgenomen den sesden
Maert xvic: acht eb tachtich, 
dus bij conditie, ordonn: 

[21v]
#walraven
#bestebier



ende quit: d'voorsr xxvi L viii Sch 

Betaelt aen Odt Willemse,
de somme van een ent'zeven-
tich ponden thien schellingen,
te xl: grooten t'pondt, 
over & in voldoeninge 
van het maecken van
een haagcade benoorden 
het huijs van Beste-
bier, van aenleggens,
hoogte, ende keure,
als de generaele
conditie daer van 
zijnde vermeldt, lanck
omtrent ses en twintich
roeden, bij hem aengenomen
om twee ponden vijftien
schell: de roe: en opgenomen 
den xiii: novemb: xvic: zeven
en tachtich, comt oversulx 
alhier, bij besteck & conditie,
ordonnantie & quit: de 
voorsr somme van lxxi L x Sch 

[22r]

Betaelt aen Dirck
de Bodt, de somme van 
een en twintich ponden 
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het toemaecken 
van een gaetje in een 
cade, gelegen ten zuijdoosten
het hecken van de heer
Claeijpoel, lanck ander-
halve roede, een idem op
t'midden van de Raeij
mede omtrent anderhalve
roede, en dan de selve cade
tegens den dijck aensluijten
omtrent twee roe: lanck,
zulx t'samen vijff roeden

[22v]
#de-bot
#claijpole

t'saedt vijftien voeten
gelijcx het meijveldt, vier
voeten cruijns, en een voet
hooger, als nu de caden zijn,
alles te vletten, aengenomen 
bij den hoop, en opgenomen

[23r]
#drossaert



den vie: Maert 1688, daerom
bij conditie, ordon: ende quit: 
de voorsr somme van xii L

Betaelt aen Jan Theunisse
Drossert, de somme van vier 
en twintich ponden thien 
schell: te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het toemaecken van
drie gaeten, alle in de
dammen gelegen tegens
de Corte Raeij, de Luijden
op t'Werck aengewesen,
te maecken aengenomen
bij den hoop, en opgenomen 
den vie: Maert 1688, zulx
bij conditie, ordon: en quit: 
dus de voorsr xxiiii L x Sch 

Betaelt aen Cornelis
Thijsse, de somme van zeven 
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over & in voldoeninge van

[23v]
#cornelis-thijsse

het toemaecken van een  
gaetje in den dam gelegen
voor de Boomraeij, op
conditie als vooren, daerom
bij conditie, ordon: & quit: 
de voorsr vii L

Betaelt aen Cornelis Ro-
meijn, de somme van vijff 
en twintich ponden achtien
schell: te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van een
alreede leggende wall,

[24r]
#romain

gelegen over en langs
de Barmsloot tot een
cade ofte Acker van twaelff
voeten aenleggens, en
vier voeten cruijns, ter 
hoogte, als de cade van outs,
een voet Barm ter weder 
zijde, d'aerde te haelen buijten
de voorsr wal, en leijt dese

[24v]
#claijpole



bestedinge ten eijnde de
alreede gemaeckte cadens,
van de Peerboomse sluijs aff,
en comt omtrent de cade
gelegen bij het hecken vande heer
Clepole toe, lanck zeven en
dertich roe:, bij hem aengenomen 
om veertien schell: de roe:, en
opgenomen den sesden maert 1688,
comt zulx hier bij conditie,
ordonn: ende quit: de 
voorsr somme van xxv L xviii Sch

Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van een wal
even als voren tot een cade, 
bij hem aengenomen om
sestien schell: de roe: bedrae-
gende over ses en dertich
gemete roe:, bij opneminge

[25r]
#vinck

ordonnantie, ende qui-
tancie, de somme van xxviii L xvi Sch

Betaelt aen Dirck de
Bodt, de somme van 
vier en dertich ponden vier 
schell: te xl: grooten t'pondt, 
over & in voldoeninge van 
het maecken van een cade
als voren, comende tot het
Langewerffs Gadt toe,
bij hem aengenomen om twaelff
schell: de roede, ter lengte van

[25v]
#de-bot

seven en vijftich gemete roe:,
opgenomen den sesden
maert xvic: acht en tachtich
Daerom bij conditie, ordon: 
ende quit: de voorsr: somme
van  xxxiiii L iiii Sch

Betaelt aen Dirck
Wouterse de Bodt, de 
somme van twaelff ponden 
vijftien schell: te xl: grooten 
t'pondt, over ende in vol-

[26r]
#de-bot



doeninge van een cade aen den
dijck te sluijten, als hem
in loco is aengeworpen,
bij hem aengewesen om
vier ponden vijff schell:
de roede, ter lengte van 
drie gemete roeden, en
opgenomen den vie: maert
1688, volgens conditie, ordon: 
ende quit: dus de voorsr: xii L xv Sch

Betaelt aen Dirck
de Bodt, de somme van 
een hondert ses ponden
achtien schell: te xl: grooten

[26v]
#de-bot

t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het
schieten van een nieuwen
sloot binnen de achter-
cade, ende langs de selve,
te beginnen en te eijnden
zoo in loco aengewesen
is, lanck omtrent
een hondert vier ent'zestich
roeden, te maecken boven
wijdt acht voeten, drie ende
een halve voeten diep,
en vier voeten in den bodem
de aerde alle te smacken nae
de zijde van de oude achter cade
en die aldaer tonne rondt
vereffenen tot een cade, om

[27r] 

naemaels beplant te
connen worden, bij hem
aengenomen de roede om
ses schell: ses deniers, be-
draegende over een hondert
vier ent'zestich @ een halve
dubbelde gemete roeden,
volgens conditie, opneminge
van den vie: maert 1688, ordon:
ende quit: de voorsr: somme van cvi L xviii Sch

Betaelt aen Marcus 
Cuijndertse Schouten, 

[27v]
#schouten

de somme van t'negentich
ponden te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoe-

[28r]
#bestebier



ninge, eerstelijck van 
het repareren van de
buijte-stouppen bezuijden
Bestebier, zijnde den opslagh
de selve te verheelen nae
de oude keure, zoo de vloer
als de stouppen, mitsg[aede]rs
de zeebraecken tusschen
de twee stouppen te
verheelen, de somme van
veertich ponden, item over 
de binnedijckse stoup, zijnde 
het op en aff zijden vande Gantel
cade, als volgens gegeven Ordre
de somme van vijftich
ponden, t'samen maeck&,
als bij opneminge vande iie: 
augusti 1687, conditie, ordon:
ende quit: de voorsr: somme van xc L

Betaelt aen Dirck de
Bodt, de somme van vier
en twintich ponden te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van het
maecken van een Nieuwe
binne stoup, omtrent
de landen van Rietwerff

[28v]
#de-bot

en Roode Camer, lanck
omtrent acht roeden,
en breedt acht voeten, de
aerde te haelen volgens
aenwijsinge, aengenomen 
om eens gelts, en opgenomen 
den tweeden augusti 1687,
in gevolge de conditie, ordon: 
& quit: de voorsr:  xxiiii L 

Betaelt aen Steven Monsieur
over & in voldoeninge van het
maecken van een sloot buijtens
dijcx, langs den thee van den
dijck henen, te beginnen een

[29r]
#monsieur

weijnigh bij Zuijdwesten
den Thuijn van Bestebier, 
en van daer aff naer de
Bodts huijs toe, te weten,
een Barmsloot van acht

[29v]
#bestebier
#de-bot



voeten wijdt, mits blij-
vende van de cruijn van
den dijck drie ende een 
halve roeden, diep drie en
vier voeten, en vier voeten
in den bodem, de aerde alle
te smacken zeewaerts op
een zijde, tot een cade van twaelff
voeten aenlegs, drie voeten
binneloops vier voeten cruijns,
en vijff voeten buijtenloops,
te oversetten met een fet zode
ter hoogte van alle de keuren
der cadens en gaet desen
sloot tot de eerste cade
toe, lanck xxxix roeden,
ses voeten, bij hem aenge-
nomen om xxiiii Sch de roede, 
bedrag& als bij opneminge
conditie, ordon: & quit: de
somme van xlvii L viii Sch

Betaelt aen Dirck Hendricxse
van Dijck, de somme van 
twee en vijftich ponden 
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge

[30r]
#van-dijck

van de tweede bestedinge
daer aenvolg&, comt tot
de naeste cade toe, lanck
bij metinge veertich roe:
te maecken evenals de
voorgaende eerste bestedinge,
bij hem aengenomen de
roede om xxvi schellingen, 
en opgenomen den vie: maert 
1688 bedrag& als bij conditie, 
ordon: & quit: de voorsr lii L

Betaelt aen Willem
Cornelisse Vinck, over &

[30v]
#vinck

in voldoeninge van het
maecken van een sloot
als de voorgaende, ter
lengte van vier en dertich
roeden, streckende van de
tweede tot de volgende
bestedinge bij hem aenge-

[31r]
#de-bot



nomen om xxvi Sch de roe:
bedrag& volgens de conditie,
ordon: ende quit:. De somme van xliiii L iiii Sch

Betaelt aen Dirck de
Bodt, over & in voldoeninge 
van de vierde bestedinge
daer aenvolgende, bij hem
aengenomen ijder roede
om acht en twintich schell:, 
bedraeg& over C: roe:, vi voeten
gemete roe: conditie, ordon: 
& quit:. de somme van cxl L xiiii Sch

 
Betaelt aen Lambert
van Es, de somme van
twintich ponden seven schell: 
te xl: grooten t'pondt, over 
& in voldoeninge van de
eerste bestedinge van het
schieten van eenige ackers

[31v]
#van-es

te leggen in de Putten
langs de ackers nu alreede
aldaer leggende, te weten
van speckdam (daer men over
rede naer de Heere keet)
aff, nae d'eene kant nae
Dirck de Bodts huijs, en nae
den anderen cant zuijdwest
aen, ieder acker breedt
een roede, en daer tusschen
slooten van vijf voeten wijdt,
drie voeten diep, en twee voeten
in den bodem, de aerde
tonnerondt tegens malc-
canderen te wercken, effen
ende wel geschaept, laet&
wederzijts een voet cants,
in de laegtens de slooten op

[32r]
#de-bot

ses voeten te maecken ??
beginnende aende voorsr
speckdam, en gaet langs 
de oude ackers, zal bestaen
in vier ackers, alle tegens
den voorsr: speckdam aen-
comende, doch niet verder
te graeven, als die met
gelijcke breette vallen

[32v]



connen, naementlijck den
uijttersten, en naest de
oude-cade de langste, en de
andere corter, en corter,
zoo verre die connen werden
gegraeven, bij hem aengeno-
men ijder gemete roede om
drie schell: drie denier, bedrag&
over een hondert vijff en twintich
ende een halve roeden volgens
conditie, opneminghe
van den vie: maert 1688
ordonn: ende quit: de 
voorsr somme van  xx L vii Sch

Betaelt aen Arie Cornelisse
van Ouwerkerck, de 
somme van vijftien ponden
dertien schellingen ses deniers
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de volg&
bestedinge zijnde vier ackers

[33r]
#ouwerkerk

ter keure als vooren
aende noordzijde vande voorsr
speckdam, tot een gestelde
lengte toe, zijnde de
eerste helft van dese vier 
ackers bij den selven aenge-
nomen de roe: om twee 
schell: negen deniers, bedrag&
over een hondert veertien 
gemte roe: conditie, en opne-
minge vande vie: maert 1688 ordon:
ende quit: de voorsr xv L xiii Sch vi D

Betaelt aen Corn: Romeijn,
over & in voldoeninge

[33v]
#romain

van het maecken van de
volgende vier ackers,
comt tot een aengewese
laegte toe, te maecken
als voren, bij hem aengeno-
men ijder roede omme
twee schell: negen deniers,
bedrag& over cxvi: gemete roe:
conditie, ordon: & quit: de 
somme van  xv L xix Sch

[34r]
#van-es



Betaelt aen Lambert van
Es, de somme van drie
en dertich ponden twaelff
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoe-
ninge van het graeven van
drie volgende ackers,
comende tot het huijs van
Dirck de Bodt toe, mits
den Ouden sloot langs de
cade op te baggeren tot den
Ouden bodem, zulx vier
slooten en drie ackers
zullen gemeten worden,
bij hem aengenomen ijder
roe: om drie schell:, en opgeno-
men den vie: maert 1688. 
ter lengte van twee hondert
vier en twintich gemete roe:

[34v]
#de-bot

bedraegende, volgens conditie ordon: & quit: de
voorsr somme van  xxxiii L xii Sch 

Betaelt aen Dirck Wouterse
de Bodt, ende Marcus
Cuijndertse Schouten, de 
somme van vijff ent'zestich
ponden twaelff schell:
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van een 
hondert vier ent'zestich

[35r]
#de-bot
#schouten

roeden sloots, tot acht
schell: de roede, op zeven
voeten wijdt, drie voeten
diep, en drie ende een halve
voet in den bodem, legg&
buijten de beplante achter-
cade vande voorsr Polder, derhalven
alhier, bij ordon: & quit: de voorsr lxv L xii Sch

Betaelt aen Dirck Wouterse
de Bodt, de somme van acht 
hondert drie en dertich ponden 
vijff schell: te xl: grooten 

[35v]
#de-bot

t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het

[36r]



maecken, onderhouden &
opleveren van zeven
hondert vijff en vijftich ende
een halve roeden cramwerck
aen den Dijck van den
Zuijdhollantschen Polder,
bij hem aengenomen op den
zevenden Octob xvic: zeven 
en tachtich, tot twee en
twintich schellingen ijder
roede, alles volgens conditie
& besteck daer van zijnde,
dato uts: comt derhalven bij
besteck, ordon: & quit: de 
voorsr: somme van  viiic: xxxiii L v Sch 

Betaelt aen verscheijde
personen, de somme van 
vier en twintich ponden 
acht schellingen te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van eenige
dachgelden bij haer
verdient, soo omtrent
het opgraeven van de 
sluijs, t'bewaecken
van den dijck, aerde
te rijden ende bij de handt 
te brengen, alles ten tijde
van de hooge vloeden den xxiie:
& xxvie: Decemb: 1687 als
blijckt bij de nevensga&
specificatie, ordonnantie

[36v]

ende quitancie, daerom
hier de voorschreve somme
van  xxiiii L viii Sch 

Betaelt aen Dirck Wouterse
de Bodt, ende Marcus
Cuijndertse Schouten cum
suis de somme van drie 
hondert een en vijftich
ponden dertien schellingen
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van haere declaratie 

[37r]
#de-bot
#schouten

zoo van vacatie, als 
geleverde poten ende

[37v]



teulhoudt, mitsgaders
het hacken van eenigh
rijs van de achtercade,
alles geemployeert
ende geplant in het
voorjaer  xvic: acht en 
tachtich, zoo op de voorsr
achter, als haegcadens,
alles in gevolge der
selver specificatie,
die tot justificatie,
van desen post, met
ordonnantie vande
heeren gecommitteerdens
in dato den veertienden
April xvic: acht en tachtich 
ende quitancie wordt
overgelevert, dus hier
de voorsr iiic: li L xiii Sch 

ia: Somma van den uijtgeeff

- 5338 - 12 - 0 vm: iiic: xxxviii L xii Sch

[38r]

[vacat] [38v]

Anderen uitgeeff van
verscheijde binnenlantse
noodsaeckelijckheden.

Betaelt aen Claes Pieterse 
Donckersloot, meester
Timmerman, de somme 
van vijftich ponden acht 
schellingen, te xl: grooten 
't pondt, over ende in 
voldoeninge van dat
den selven in Junij xvic: 
zeven en tachtich aengenomen

[39r]
#donkersloot

blijckt bij declaratie
ordonnantie & quitancie
van dese & volgende
aengetogen parthien

gemaeckt ende geleijdt
heeft een houtte sluijsje
aende Ganswijckse
sluijs in de bosemcade,
tot uijtwaeteringe 
van den Bleeckwaerdt,
alles in gevolghe
het nevensgaende
besteck ofte conditie,
ordonnantie van
de heeren gecommit-

[39v]



teerdens in dato den een
entwintigsten octob: xvic: 
zeven en tachtich, ende quit:
daeromme hier uijtgetogen
de voorsr somme van l L viii Sch 

Betaelt aen den selven
Donckersloot, de somme
van vijff en dertich 
ponden te xl: grooten 
't pondt, over ende 
in voldoeninghe van 
zijne declaratie,
inhoudende verscheijde
daggelden, verschoth
van penningen, leve-
rantie van houdt & 
spijckers, in t'repareren
van verscheijde heulen,
heckens, ende andere
wercken den polder concer-
nerende, dus alhier bij
zijne nevensgaende

[40r]
#donkersloot

specificatie, ordonnantie
van den veertiende April
xvic: acht en tachtich, ende
quitancie, de voorsr:
somme van xxxv L

Betaelt aen Paulus
Cornelisse Smith de
somme van acht ponden
veertien schellingen
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge
van zijne declaratie van

[40v]
#smit

gemaeckt & gelevert
Iserwerck voor, ende ten
behouve van desen polder,
in den Jaere xvic: zeven en 
tachtich gedaen, dus alhier
bij zijne declaratie, ordon:
ende quitancie, de voorsr: viii L xiiii Sch 

iia: Summa van den uijtgeeff

94-2-0 xciiii L ii Sch 

[41r]



[vacat] [41v]

Anderen uitgeeff van
het schoonmaecken 
van den gemeenlants 
wateringen, zoo van 
creecken, killen, berm, 
ban en wegslooten, 
alle gelegen in den 
zuijdhollantsen polder, 
besteedt, ende gemaeckt 
in t' voorjaer xvic zeven 
en tachtich.

Betaelt aen Cornelis 
Wouterse Vinck, de somme 
van vijftien ponden te xl: 

[42r]
#vinck

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, aenge-
nomen volgens de conditie 
ende besteck daer van 
zijnde, dato derden Junij xvie: 
zeven en tachtich, consent 

[42v]
#van-wevelinkhoven

blijckt bij de 
conditie vande 
bestedinge, ordon-
nantie van de gecom-
mitteerdens, zoo van 
desen, als de verdere 
aengetogen parthijen

ende ordonnantie dato 
den tweeden augusti daer
aenvolgende, slaende op
dese, ende de eenen en dertich
volg& posten, zulx hier de voorsr: xv L

Betaelt aen Willem
Dingemans de somme 
van twaelff ponden, te 
xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de 
tweede bestedinghe 

[43r]
#dingemans

daer aenvolgende, comt 
tot de Peerboomse Sluijs 
toe, lanck omtrent 

[43v]
#ganseman



vier hondert roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens besteck, consent 
ende ordonnantie, de 
voorsr: somme van  xii L 

Betaelt aen Hendrick
Pieterse Ganseman, de 
somme van vijftien ponden 
thien schell: te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de derde 
bestedinge daer aenvolg&
van de voorn: Peerboomse
sluijs, tot aen de verlengde 
Nieuwe-Stege toe, lanck 
omtrent vijff hondert 
roe: bij den hoop, volgens conditie
consent ende ordon: de voorsr xv L x Sch

Betaelt aen Pieter van
Ste: Maertensdijck, de

[44r]
#st-maertensdijck

somme van twintich 
ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de vierde 
bestedinge daer aenvolg&
van de voorn: Nieuwe 
Stege, tot de Zuijdelijckste 
Sluijs op de Cornse Gantel 
toe, lanck omtrent 
vijff hondert vijftien
roeden, aengenomen 
bij den hoop, in gevolge 
de conditie ende besteck, 
consent ende ordonnantie, 
de voorsr somme van xx L

[44v]

Betaelt aen Zeijer
Bastiaense Canis, de 
somme van acht ponden 
thien schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken van 

[45r]
#canis



de vijffde bestedinge 
daer aen volgende, 
van de Cornse-sluijs aff, 
tot de Emmichovense 
sluijs toe, lanck 
omtrent twee hon-
dert tachtich roeden, 
Aengenomen bij den hoop, 
in gevolge de conditie
ende besteck, ordonn: 
ende consent, de voorsr
somme van viii L x Sch 

Betaelt aen Dirck
Hendrickse van Dijck, 
de somme van acht 
ponden thien schellingen
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
sesde bestedinge daer 
aenvolgende, comt tot 

[45v]
#van-dijck

den Oude Dijck bij Dirck 
Groenevelt toe, lanck 
drie hondert roeden,
Aengenomen bij den hoop, 
daerom bij besteck,
consent ende ordonnantie 
de voorsr viii L x Sch

Betaelt aen Jacob Janse
van Daelen, de somme 
van vier ponden thien
schell: te xl: grooten t'pondt, 
over & in voldoeninge van

[46r]
#groenevelt
#van-dalen

het maecken van de 
zevende bestedinge, 
daer aenvolgende, 
beginnende aen de
voorgaende, is den 
Bermsloot loopende 
langs den Bleeckwaerdt 
ende Gijsbert, tot 
aende Oude Cornse 
Voorsluijs, ofte tot 
het huijs van de Bruijn 
toe, lanck omtrent 
drie hondert roeden, 

[46v]
#de-bruijn



aengenomen bij den hoop, 
volgens de conditie & besteck, 
ordon: & consent de voorsr 
somme van  iiii L x Sch 

Betaelt aen Joost Janse
Blom, de somme van 
twaelff ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van 
het maecken van de 
achtste bestedinghe 
daer aenvolghende
beginnende aende
voorsr: voorsluijs, en 
loopt langs de Gantel-
cade, tot aen den Ouden
Dussensen dijck, lanck 
bij nae ses hondert roeden, 
aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie 

[47r]
#blom

ende besteck, ordonn:
ende consent, dus hier 
de voorsr somme van xii L

Betaelt aen Bastiaen
Bastiaense Koeckoeck,
de somme van elff 
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
negende bestedinghe 
daer aenvolghende, 
zijnde de sloot, 

[47v]
#koeckoeck

genaemt Jan Pieters-
sloot, beginnende aen 
de voornoemde Gantel-
cade, en loopende langs 
den Ouden Dussensen 
Dijck, tot aen de Nieuwe
Stege achter Jan van 
Cauwen, lanck, omtrent 
vijff hondert vijff en 
dertich roeden, aengeno-
men bij den hoop, volgens 
de conditie & besteck,
consent ende ordon-
nantie, daeromme

[48r]
#van-couwen



alhier de voorschreve  
somme van xi L 

Betaelt aen Aerien
Aerts Capitheijn, de 
somme van sestien 
ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de thiende 
bestedinge daer aen 
volgende, zijnde de 
wegslooten weerzijts de 
Nieuwe-Stege, van den 
Ouden Dijck voorsr aff, 
tot de Pleune, off Kerck-
stege toe, de selve Pleune-
steech, van de Nieuwe Stege 
aff, tot het Oude Straetje

[48v]
#capiteijn

toe, daerinne zal wesen 
begrepen, te saemen lanck 
omtrent drie hondert 
twintich dubbelde 
roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens 
conditie, consent ende 
ordonnantie, de voorsr xvi L

Betaelt aen Lambert
Dielisse Goethert, de 
somme van vijftien 
ponden thien schellingen

[49r]
#goedhart

te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoe-
ninge van het maecken 
van de elffde bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde 
de slooten weerzijts 
de Nieuwe-Stege, van 
de voorn: Pleune stege 
aff, tot de Cortveltse 
Stege toe, bij de Heul
aldaer, lanck omtrent 
drie hondert vijff en t'zestich 
dubbelde roeden, aenge-
nomen bij den hoop, in gevolge
de conditie & besteck,
ordonnantie, ende 

[49v]



hier uijtgetogen
de voorschreve somme 
van xv L x Sch 

Betaelt aen Jan
Aertse Mulder, de 
somme van dertien ponden 
thien schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over @ 
in voldoeninge van 
het maecken van de eerste 
helft van de twaelffde
bestedinge daer aen
volgende, beginnende

[50r]
#mulder

aen de voornoemde 
Cortveltse stege, en gaende 
ten eijnde uijt, tot inden 
bermsloot aenden zee-
dijck, waer van de eerste 
helft van de voorn: stege 
aff, ter lengte van omtrent 
twee hondert t'zestich 
dubbelde roe: aengenomen
bij den hoop, bij conditie consent 
ende ordon: de voorsr xiii L x Sch

Betaelt aen Aert Pieterse

[50v]

Groenenbergh, de 
somme van dertien ponden 
thien schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken van 
de dertiende bestedinge 
daer aebvolgende, zijnde 
de wederhelft, en comt 
tot den dijck toe, lanck 
als vooren, aengenomen 
bij den hoop, in gevolge
de conditie ende besteck, 
consent ende ordonnantie, 
weshalven alhier de 
voorschreve somme van xiii L x Sch 

[51r]
#groeneberg

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

[51v]
#baes



grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken vande veertiende 
bestedinge, daer aen
volgende, zijnde de 
slooten weerzijts de 
Voogdwerffse Steghe, 
van den zeedijck tot de 
Nieuwe stege toe, lanck 
omtrent twee hondert 
twintich dubbelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens de conditie ende 
besteck daer van zijnde,
ordonnantie & consent,
dus hier de voorsr somme
van x L

Betaelt aen Jan Huijbertse
van Gijpe, de somme 
van negen ponden te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken van de vijftiende 
bestedinge daer aenvolg& 
zijnde de Cortveltse stege 
ten wederzijde, vant'Corte 
Straetjen aff, tot de Nieuwe Stege 

[52r]
#gijpen

toe, lanck omtrent 
twee hondert veertich roe: 
aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie, ordonn: 
ende consent, de voorsr ix L

Betaelt aen Lambert
Dielisse Goethart, de somme 
van ses ponden thien schell: 
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
sestiende bestedinge

[52v]
#goedhart

daer aenvolgende, zijnde 
t' schoonmaecken van 
t'geheel Peerboomsgath, 
van de Nieuwe stege 
aff, tot de Peerboomse 
sluijs toe, lanck omtrent 
drie hondert vijftich roeden, 

[53r]
#van-oorschot



aengenomen bij den hoop, volgens
conditie, consent & ordonn: 
de voorsr somme van vi L x Sch 

Betaelt aen Gijsbert
Huijbertse van Oorschoth, 
de somme van seven ponden
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninghe 
van het maecken van 
de zeventiende be-
stedinge daer aenvolg&, 
zijnde den Banslooit, 
loopende door den geheelen 
Peerboom & Langewerff, 
van het Peerboomsegath 
aff, tot door Wijtvliets
gath toe, lanck omtrent 
vier hondert en veertich 
roeden, aengenomen 
bij den hoop, in gevolge 
de conditie ende besteck 
consent ende ordonn: de voorsr
somme van vii L 

[53v]

Betaelt aen Jan Aertse
Mulder, de somme van 
een hondert vier en twintich
ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken vande achtiende 
bestedinge daer aenvolg&,
zijnde de wegslooten weer-
zijts het Oude Straetje, 
beginnende aenden Dussensen 
dijck, tot den westersen sloot 
van den Langen Camp, lanck 
omtrent drie hondert 
dubbelde roeden, dese,
ende de volgende twee
partijen, zijn in t'voorjaer  xvie: 

[54r]
#mulder

vijff en tachtich besteedt,
ende aengenomen te
maecken, op thien voeten
wijdt, en vijff voeten in den
bodem, de aerde daer
uijt comende te smacken

[54v]



ende tonnerondt te
vereffenen op de Stege,
ende dat op twee voeten
laeger, als het aengewesen
gepeijlde water, de eerste
besteedinge om xciii L, de
iie: om lxxix L & de derde
om lxxx L, ende vermits
de aennemers de voorsr
drie bestedingen in haere
keuren niet en hadden gemaeckt,
soo is den penningmeester
geordoneert, geen
betalinge te doen, maer
de selve in de rekeninge
d'Ao: xvie: vijff en tachtich te
stellem voor memorie,
gelijck die oock aldaer
fol: xlviii, et ultra, alsoo
zijn gebracht, en dewijl
gesien, en bevonden is nae-
derhandt, dat de voorsr: drie
bestedingen te goetcoop
waeren aengenomen, en echter
ten dienste vande voorsr: polder,
noodsaeckelijke op de voorsr: keure
dienden gemaeckt te wesen,
zoo zijn de heeren gecommit-
teerdens, met de aennemers
naeder overcomen & geaccordeert, 

[55r]

voor de somme, als op de
rolle van bestedinge fol: v,
achter elcke bestedinge
is uijtgetrocken, en dewijle
de selve op den xxiii: Julij xvie: 
zeven en tachtich ter voorsr:
keure zijn gemaeckt &
opgenomen, zoo is bij vervolg
op ordre oock de betalinge
aen drie respective aennemers
gedaen, dus hier bij conditie, consent
& ordon: de voorsr: cxxiiii L

Betaelt aen Aelbert

[55v]

Dircxse Greijs de 
somme van een hondert
thien ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende 
in voldoeninge van 

[56r]
#greijs



het maecken van de 
negentiende bestedinge 
daer aenvolgende 
comt tot de Nieuwe 
Cortveltse Stege toe, 
lanck omtrent twee 
hondert 't zestich dubbelde 
roeden, dus bij conditie, nader
overcominge consent &
ordon: alhier uijtgetogen
de voorsr: somme van cx L

Betaelt aen Aert 
Urias Dolo cum suis,
de somme van een 
hondert en thien ponden
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
twintigste bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde 
het resterende gedeelte 
weerzijts van t' oude 
Straetje aff, van de voorn: 
Cortveltse stege aff, aen de 
eerste cromte van de wegh 
bij de Camerse stege, 
ofte wel bij den eersten
sloot van den Cleijnen Brasser

[56v]
#de-loij

lanck omtrent een
hondert tachtich dubbelde 
roeden,  aengenomen 
als bij conditie, naeder
overcominge, consent
ende ordonnantie, de
voorsr somme van cx L 

Betaelt aen Gijsbert
Huijbertse van Oorschodt, 
de somme van elff ponden 
te xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maecken van de een

[57r]
#van-oorschot

en twintigste bestedinge 
zijnde de slooten weerzijts 
de Camerse stege, van de 
voorn: cromte aff, tot 
aen den zeedijck toe, 

[57v]
#vroome



lanck omtrent twee 
hondert en ses dubbelde 
roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens conditie,
consent & ordon: de voorsr xi L 

Betaelt aen Sachias Vroome,
de somme van twaelff 
ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het
maecken van de twee 
en twintigste bestedinge, 
zijnde de slooten weerzijts 
de Nieuwe-Cortveltse 
Stege, van 't Oude-
Straetjen aff, tot aen de 
brugge gelegen over 
Brechtengeut, lanck 
omtrent twee hondert 
sestien dubbelde roeden, 
aengenomen bij den 
hoop, in gevolge de 
conditie ende besteck, 
consent & ordon: dus de voorsr: xii L

[58r]

Betaelt aen Hendrick 
Camp, de somme van ses 
ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het
maecken van de drie en 
twintigste bestedinge 
daer aenvolg&, zijnde 
de slooten weerzijts 
de selve stege, van Brechten-
geut aff, tot de Cornse Gantel-
cade toe, lanck omtrent 
een hondert veertich dubbelde 
roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens de 
conditie ende besteck, 
consent ende ordon:, de voorsr vi L

[58v]
#camp

Betaelt aen Steven
Janse Nuck, de somme 
van thien ponden, te xl: 

[59r]
#nuck



grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninghe 
van de vier en twintigste 
bestedinge, zijnde de 
kille ofte uijtwateringe 
genaemt Hillekens-
Gath, beginnende 
aen t' oude Straetje, en 
gaende tot de Zuijdelijckste 
sluijs op de Cornse Gantel 
gelegen, hier onder mede 
begrepen de uijtwateringe 
buijtensdijcx, tot in de Gantel toe,
lanck omtrent vier hondert 
dertich roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens conditie, 
consent ende ordon: de voorsr x L

Betaelt aen Aelbert
Dircxse Greijn, de somme 
van negen ponden, te 
xl: grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van het 
maecken van de vijff en 
twintigste bestedinge zijnde 
de Middelt, van t' Laerdijckje aff, 
en vervolgens tot aenden Westersen 

[59v]
#greijn

sloot van Brechten veertich 
mergen, lanck omtrent 
drie hondert t'zestich roe:, 
aengenomen bij den 
hoop, volgens conditie, 
consent ende ordonnantie 
de voorschreve somme 
van ix L

Betaelt aen Arie
Gerritse Noteboom,
de somme van ses ponden,
te xl: grooten t'pondt, 

[60r]
#noteboom

over ende in voldoeninge 
van het maecken van 
de ses en twintigste 
bestedinghe, zijnde 
de kille genaemt Brechten-
geut, beginnende 
van den Westersen 
sloot van Brechten 

[60v]



veertich mergen aff, 
tot aen t'eijnde van Hillekens 
gath, door de Cortveltse 
stege, lanck omtrent 
drie hondert thien roeden, 
aengenomen in gevolge 
de conditie ende besteck, 
consent ende ordonnantie,
daerom alhier de 
voorschreve somme
van vi L 

Betaelt aen Oth Willemse
Walraven, de somme van 
veertien ponden te xl: 
grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninghe 
van het maecken van de 
zeven en twintigste beste-
dinge, zijnde de slooten 

[61r]
#walraven

weerzijts de Kalversteech, 
beginnende 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 & ordonnantie, 
de voorsr: xiiii L

Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, de

[61v]
#vinck

somme van thien ponden 
thien schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninghe 
van het maecken van 
de acht en twintigste 
bestedinge daer aenvolg&,
zijnde de slooten weer-
zijts de selve stege, 
van de voorn: oostersloot 
aff, tot aen de Nieuwe 
Cortveltse stege toe, 
lanck omtrent twee 
hondert vijff en tachtich 
dubbelde roeden, aenge-

[62r] 



nomen bij den hoop,
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie, 
de voorsr x L x Sch 

Betaelt aen Pieter
van Delden, de somme 
van vier ponden thien 
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de negen 
en twintigste bestedinge, 
zijnde de Middelt, gelegen 

[62v]
#van-delden

beneden den ommeloop 
van de Laer, beginnende 
aen Jan Pieterssloot, 
westwaerts aen, tot de 
Cortveltse steech toe, lanck 
omtrent twee hondert 
en t'zestich roeden, aengeno-
men bij den hoop, volgens 
conditie, consent & ordonn: 
de voorsr: somme
van  iiii L x Sch

Betaelt aen Dirck Geerwijnse

[63r]
#geelewijns

de somme van ses ponden 
thien schellingen te xl: 
grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninghe 
van het maecken 
van de dertigste 
bestedinge, 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, aengenomen 
bij den hoop, in gevolge
de conditie, consent ende 

[63v]

ordonnantie , de voorsr: 
somme van vi L x Sch 

[64r]
#van-dalen



Betaelt aen Jacob
Janse van Daelen, de 
somme van vijff ponden
thien schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de een en 
dertigste bestedinge, is 
de kille loopende door den
Boerenverdriet, van 
de verlaete Gantel-
cade aff, door het Oude 
Sluijsken ende de cade, 
tot aen t'Heultje, uijtwa-
terende op de Cornse 
Gantel, en van daer, 
langs de cade van den 
Boerenverdriet, west-
waerts op, tot in den 
bermsloot van den 
Nieuwendijck, te 
samen lanck omtrent 
twee hondert en tachtich 
roeden, aengenomen bij 
den hoop, in gevolge de

[64v]

conditie, consent & ordon: 
de voorschreve somme 
van v L x Sch  

Betaelt aen Steven
Janse Nuck, de somme 
van twee ponden sestien 
schellingen te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de twee en 
dertigste, zijnde de laetste

[65r]
#nuck

bestedinge daer aen
volgende, bestaende 
in het uijtsnijden, & 
schoonmaecken van de 
uijtwateringe van 
de sluijsvliedt, be-
ginnende aen de 
Peerboomse-sluijs,
buijtendijcx, tot 
aen de Maese toe, 
te snijden en schoon te 
maecken, tot op den 

[65v]



ouden grondt, ter 
breette van vier en 
twintich voeten, drijvens 
waeter, bij den hoop aen-
genomen, in gevolge
de conditie, & besteck,
consent ende ordonnantie
de voorsr: somme van ii L xvi Sch

iiia: Somma van den uijtgeeff

 639 - 16 - 0.   vic xxxix L xvi Sch

[66r]

[vacat] [66v]

Anderen Uitgeeff 
van het schoonmaecken 
van den gemeenlandtse 
wateringen, zoo van 
kreecken, killen, berm, 
ban ende weghslooten, 
besteedt ende gemaect 
in het nae Jaer xvic: 
zeven en tachtich.

Betaelt aen Wouter
Ariense Teulinck, de 
somme van veertien 
ponden te xl:  grooten 
t'pondt, over ende in 

[67r]
#teuling

Blijckt bij de 
conditie van de 
bestedinge, 
ende ordonnantie 
van de 
gecommitteerdens, 
zoo van dese, als 
verders
aengetogen partijen

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 
aengenomen bij den hoop, 
volgens de conditie van 
bestedinge, dato zevenden 
Octob: xvic: zeven ende tachtich, 
consent ende ordonnantie, 
dato viie: april 1688, slaende 
op dese, ende de een en dertich 

[67v]
#wevelinkhoven

volgende posten, comt daerom 
alhier de voorsr: somme

[68r]
#schoonderwoerd



van xiiii L

Betaelt aen Jacob
Pieterse van Schoonder-
woerdt, de somme van 
elff ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de tweede 
bestedinge daer aenvolg&, 
comt tot de Peerboomse sluijs
toe, lanck omtrent vier 
hondert roeden, aengeno-
men bij den hoop, volgens 
conditie, consent & ordonn: 
de voorsr: xi L

Betaelt aen Urij Aert
Dolo, de somme van twaelff 
ponden te xl: grooten t'pondt 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
derde bestedinge daer 
aenvolgende, van de voorn:

[68v]
#de-loij

Peerboomse sluijs, tot aende 
verlengde Nieuwe Stege 
toe, lanck omtrent 
vijff hondert roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
in gevolge de conditie, 
consent & ordon. de voorsr xii L

Betaelt aen Cornelis
Wouterse Vinck, de somme 
van achtien ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over & in 
voldoeninge van het maecken 

[69r] 
#vinck

van de vierde bestedinge
daer aenvolgende, van de
voorn: Nieuwe Stege aff, en 
comt tot de suijdelijckste
sluijs op de Cornse Gantel toe, 
lanck omtrent vijff hondert 
vijftien roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens conditie, 
consent & ordon:, de voorsr xviii L

[69v]
#van-dijck



Betaelt aen Dirck
Hendricxse van Dijck,
de somme van acht ponden
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
vijffde bestedinge daer 
aenvolgende, van de Cornse 
Sluijs aff, tot de Emmic-
hovense sluijs toe, lanck 
omtrent twee hondert 
tachtich roe: aengenomen bij 
den hoop, volgens conditie, 
consent & ordon:, de voorsr viii L

Betaelt aen Zegere Bastiaense

[70r]

Canis, de somme van negen 
ponden, te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
sesde bestedinge daer 
aenvolgende, comt tot 
den Ouden dijck bij Dirck 
Groenevelt toe, lanck 
drie hondert roe:, aengenomen 
bij den hoop, volgens conditie, 
consent & ordon:, de voorsr ix L 

Betaelt aen den selven

[70v]
#canis
#groenevelt

Segere Bastiaense Canis,
de somme van vijff ponden 
thien schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoe-
ninge van het maecken 
van de sevende bestedinge 
daer aenvolgende begin-
nende aen de voorgaende, 
is den bermsloot, loopende 
langs den Bleeckwaerdt 
ende Gijsbert, tot aen de 
Oude Cornse voor-sluijs, 
ofte tot het huijs van 
de Bruijn toe, lanck 
omtrent drie hondert 
roeden. aengenomen 

[71r]
#canis
#de-bruijn

bij den hoop, volgens conditie, 
consent & ordon: de voorsr

[71v]
#vos



somme van v L x Sch 

Betaelt aen Arij Janse
Vos, de somme van thien
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van 
de achtste bestedinge 
daer aenvolg&, beginn& 
aen de voorn: voorsluijs, 
en loopt langs de 
Gantelcade, tot aen
den Ouden Dussensen 
dijck, lanck bij nae 
ses hondert roeden, 
aengenomen bij den 
hoop, volgens conditie, 
consent ende ordonnantie, 
de voorsr x L

Betaelt aen Hendrick Janse
Vinck, de somme van thien 
ponden te xl: grooten t'pondt, 
over & in voldoeninge van 
het maecken van de negende

[72r]
#vinck

bestedinge, zijnde de 
sloot, genaemt Jan Pieters-
sloot, beginnende aende 
voorn: Gantelcade, en 
loopende langs den Ouden 
Dussensen Dijck, tot aen 
de Nieuwe Stege, achter 
Jan van Couwen, lanck 
omtrent vc: xxxv: roeden,
aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent & ordon: 
de voorsr  x L

Betaelt aen Arien Aertse

[72v] 

Capitheijn, de somme van 
dertien ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de thiende beste-
dinge daer aenvolgende, 
zijnde de wegslooten 

[73r]
#capiteijn



weerzijts de Nieuwe 
Stege, van den Ouden 
Dijck voorsr: aff, tot de 
Pleune, off Kercke-
stege toe, de selve 
Pleune-steech, van de 
Nieuwe Stege aff, tot 
het oude Straetje toe daer
inne zal wesen begrepen,
te saemen lanck omtrent 
drie hondert entwintich
dubbelde roeden, aengeno-
men bij den hoop, volgens 
conditie, consent ende 
ordonnantie, de voorsr xiii L

Betaelt aen Jan Aertse
Mulder, de somme van 
veertien ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van het 
maecken van de elffde be-
stedinge, daer aenvolg& 

[73v]
#mulder

zijnde de slooten weerzijts 
de Nieuwe stege, van 
de voorn: Pleune steech 
aff, tot de Cortveltse stege 
toe bij de heul aldaer, 
lanck omtrent drie 
hondert vijff en t'zestich 
dubbelde roeden, aenge-
nomen bij den hoop, volgens 
conditie, consent, & ordon: 
de voorsr xiiii L

Betaelt aen Steven
Janse Monsieur, de somme

[74r]
#monsieur

van twaelff ponden te 
xl: grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninghe 
van het maecken 
van de twaelffde be-
stedinge, begint aen 
de voornoemde Cortveltse 
stege, en gaende ten eijnde 
uijt, tot in den bermsloot 
aen den zeedijck, Dese 
zullen de aennemers

[74v]



in twee partijen tegens 
den anderen deelen en 
maecken, waer van de 
eerste helft van de voorn: 
stege aff, lanck omtrent 
twee hondert t' zestich 
dubbelde roeden, aenge-
nomen bij den hoop, volgens 
conditie, consent ende 
ordon: de voorsr: xii L

Betaelt aen Steven Janse
Monsieur, de somme van 
dertien ponden te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken vande dertiende 
bestedinge zijnde de 
wederhelft, en comt tot den

[75r]
#monsieur

dijck toe, lanck als voren 
aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent 
& ordon: de voors xiii L

Betaelt aen Arien
Aertse van Hoffwegen,
de somme van thien 
ponden thien schellingen,
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
veertiende bestedinge, 

[75v]
#van-hofwegen

daer aenvolgende, 
zijnde de slooten weerzijts 
de Voogdwerffse Stege, 
van den zeedijck, tot de 
Nieuwe Stege, lanck
omtrent twee hondert
twintich dubbelde roe:, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent 
ende ordon: de voorsr x L x Sch 

Betaelt aen Willem
Cornelisse Vinck, de somme 
van negen ponden thien

[76r]
#vnck

schellingen, te xl: [76v]



grooten t'pondt, over 
ende in voldoeninghe 
van het maecken 
van de vijftiende be-
stedinge daer aenvolg& 
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 &
besteck, consent & ordonnantie,
Daerom hier de voorsr somme van ix L x Sch

Betaelt aen Zeger
Bastiaense Canis, de 
somme van elff ponden 
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de sestiende 
bestedinge, daer aen
volgende, zijnde 't schoon-
maecken van t'geheel 
Peerboomsgath, van 
de Nieuwe-Stege aff, 
tot de Peerboomse sluijs 
toe, lanck omtrent 
een hondert vijftich roeden, 
aengenomen bij den hoop, 

[77r]
#canis

volgens conditie, consent 
ende ordonnantie de 
voorsr somme van xi L 

Betaelt aen Gijsbert 
Ariense Vos, de somme 
van vijff ponden thien 
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de zeventiende 
bestedinge daer aenvolg&,

[77v]
#vos

zijnde den Bansloot, 
loopende langs, ofte 
door den geheelen Peer-
boom ende Langewerff, 

[78r]



van het Peerboomsgath 
aff, tot door Wijtvliets 
gath toe, lanck omtrent 
vier hondert enveertich 
roeden, aengenomen bij 
den hoop, volgens conditie,
consent & ordon: de voorsr v L x Sch 

Betaelt aen Marcus
Jacobse Liervaert, de 
somme van ses ponden
thien schellingen, 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 Dussensen dijck, 
tot den westersen 
sloot van den Langen-
camp, lanck omtrent 
drie hondert dubbelde

[78v]
#liervaert

roeden, aengenomen
bij den hoop, volgens 
conditie, consent ende 
ordon: de voorsr: vi L x Sch 

Betaelt aen denselve
Marcus Jacobse Liervaert,
de somme van ses ponden 
thien schellingen, te xl:
grooten t'pondt over 
ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
negentiende bestedinge 

[79r]
#liervaert

daer aenvolg&, comt 
tot de Nieuwe Cortveltse 
stege toe, lanck omtrent 
twee hondert t'zestich 
dubbelde roeden, aenge-
nomen bij den hoop, vol-
gens conditie, consent 
ende ordonn: d'voorsr vi L x Sch 

[79v]
#ganseman



Betaelt aen Hendrick
Pieterse Ganseman, 
de somme van vier ponden 
te xl: grooten t'pondt,
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
twintigste bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde 
het resterende gedeelte
weerzijts van t'Oude-
Straetje, van de voor-
noemde Cortveltse Stege 
aff, aen de eerste cromte 
van de wegh bij de Camerse 
stege, ofte wel bij den 
westersen sloot van den 
Cleijnen Brasser, lanck 
omtrent een hondert 
tachtich dubbelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
in gevolge de conditie &

[80r]

besteck, consent ende
ordonnantie, de voors
somme van iiii L

Betaelt aen Gijsbert
Huijbertse van Oirschoth,
over ende in voldoeninge 
van het maecken van de 
een en twintigste bestedinge
daer aenvolgende, zijnde 
de slooten weerzijts 
de Camerse stege, van de 
voornoemde cromte aff, 

[80v]
#van-oorschot

tot den zeedijck toe, 
lanck omtrent twee 
hondert en ses dubbelde 
roeden, aengenomen bij den 
hoop, volgens conditie, 
consent ende ordonnantie, 
de somme van ix L x Sch 

Betaelt aen Cornelisse
Romeijn, de somme van 
thien ponden thien schellingen 
te xl: grooten t'pondt, over 
& in voldoeninge van het maecken 

[81r]
#romain

van de twee en twintigste [81v]



bestedinghe daer aen volg& 
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 roe:, 
aengenomen bij den hoop, volgens 
conditie, ordon: & consent d'voorsr x L x Sch

Betaelt aen Arie Gerritse
Noteboom, de somme 
van ses ponden thien 
schellingen, 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 
gantelcade toe, lanck 
omtrent een hondert 
veertich dubbelde roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
in gevolge de conditie &
besteck daer van zijnde,

[82r]
#noteboom

consent ende ordonnantie,
de voorsr somme van vi L x Sch 

Betaelt aen den
selven Arie Gerritse
Noteboom, de somme 
van dertien ponden te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van 
het maecken van de 
vier en twintigste 
bestedinge daer aen 
volgende, zijnde de 

[82v]
#noteboom

kille ofte uijtwateringe, 
genaemt Hillekensgath, 
beginnende aen t'oude 
Straetje, en gaende 
tot de Zuijdelijckste 
sluijs op de Cornse Gantel 

[83r]



gelegen, hier onder 
mede begrepen de uijtwa-
teringe buijtens dijcx, 
tot in den Gantel toe, 
lanck omtrent vier hondert 
dertich roeden, aengenomen 
bij den hoop, in gevolge de
conditie & besteck, consent 
ende ordonnantie, zulx
hier uijtgetogen, de voorsr
somme van xiii L 

Betaelt aen Willem
Cornelisse Vinck, de somme 
van zeven ponden thien 
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de vijff en 
twintigste bestedinge 
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, aengenomen bij den 
hoop, volgens conditie, consent 

[83v]
#vinck

ende ordonnantie,
daerom hier de voorsr
somme van vii L x Sch

Betaelt aen Pieter Janse
Baes, de somme van negen 
ponden tien schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken van de ses en 
twintigste bestedinge 
daer aenvolg&, zijnde de 
kille genaemt Brechtengeut

[84r]
#baes

beginnende van den 
westersen sloot van Brechten 
veertich mergen aff, 
tot aen t'eijnde van 
Hillekens gath door de 
Cortveltse stege, lanck 

[84v]
#walraven



omtrent drie hondert 
thien roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens conditie 
consent & ordon: de voorsr: ix L x Sch 

Betaelt aen Odt Willemse
Walraven, de somme van 
veertien ponden, te xl: grooten
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de zeven 
en twintigste bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde 
de slooten weerzijts de 
Kalversteech, beginn& 
aen den Ouden Dussensen 
dijck, tot bij den oostersloot 
van Baeijen Poel, lanck 
omtrent drie hondert 
vijftien dubbelde roeden,
aengenomen bij den hoop,
in gevolge de conditie ende
besteck, consent & ordon:, 
de voorsr: somme van xiiii L 

[85r]

Betaelt aen Arie
Cornelisse van Ouwerkerck,
de somme van elff ponden
thien schellingen, 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: oostersloot 
aff, tot aen de nieuwe Cortveltse 
Stege toe, lanck omtrent 
twee hondert vijff en en tachtich 
dubbelde roeden, aengenomen 
bij den hoop, in gevolge
de conditie ende besteck

[85v]
#ouwerkerk

consent ende ordonnantie, 
de voorschreve somme
van  xi L x Sch  

Betaelt aen Gijsbert

[86r]
#van-oorschot



Huijbertse van Oirschodt, 
de somme van vier ponden 
thien schellingen, te xl: 
grooten t'pondt, over & 
in voldoeninge van het
maecken van de negen en 
twintigste bestedinge
daer aenvolg&, zijnde de 
Middelt, gelegen beneden 
den ommeloop van de 
Laer, beginnende aen 
Jan Pieterssloot, westwaerts 
op, tot aen de Kalversteech, 
lanck omtrent twee 
hondert 't zestich roe:, aenge-
nomen bij den hoop, volgens
conditie consent & ordon: de 
voorsr: iiii L x Sch

Betaelt aen Dirck Geelwijnse,
de  somme van ses ponden thien
schell: te xl: grooten t'pondt,

[86v]
#geelewijns

over & in voldoeninge 
van het maecken vande dertigste 
bestedinge daer aenvolg&, 
zijnde den sloot langs de 
Gantelcade, beginnende
aen de Oude Cornse voor-
sluijs westwaerts op, tot 
het eijnde van de Brechtegeut, 
lanck omtrent twee 
hondert 't zestich roe:, aenge-
nomen bij den hoop, volgens
conditie, consent & ordon:, de voorsr vi L x Sch

Betaelt aen Joost Jansse

[87r] 

Blom, de somme van ses
ponden, te xl: grooten 
t'pondt, over & in voldoe-
ninge van het maecken 
van de een en dertigste 
bestedinge daer aenvolg&, 
is de kille, loopende door 
den Boerenverdriett, 
van de verlaetse Gantelcade 
aff, door het Oude Sluijsken 
ende de cade, tot aen t'heultje,
uijtwaterende op de Cornse-

[87v]
#blom



Gantel, en van daer langs 
de cade van den Boerenver-
driet, westwaerts op, tot 
in den bermsloot van den 
nieuwen-dijck, te samen lanck
omtrent twee hondert 
tachtich roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens conditie, 
consent ende ordonnantie, 
de voorsr vi L 
 

Betaelt aen Marcus Jacobse
Liervaert, de somme 
van twee ponden twaelff 
schellingen te xl: grooten
t'Pondt, over ende in 
voldoeninge van het maecken 
van de twee en dertigste,  
zijnde de laetste bestedinge

[88r]
#liervaert

daer aenvolgende,
bestaende in het uijtsnijden 
ende schoonmaecken van 
de uijtwateringe van 
de sluijsvliedt, beginn& 
aen den Peerboomse sluijs 
buijtendijcx, tot aen
de Maeze 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 de 
conditie ende besteck, 
consent ende ordonnantie, 

[88v] 

daerom alhier uijtgetogen
de voorschreve somme
van  ii L xii Sch

iiiia: somma van den uitgeeff

[ 304 – 12 – 0 ] iiic iiii L xii Sch 

[89r]

[vacat] [89v]

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

[90r]
#lense



Betaelt aen Hendrick
Lensen, de somme van
twaelff ponden twaelff 
schellingen, te xl: grooten 
t'pondt, over ende in 
voldoeninge van een 
jaer weddens, off
tractement, voor het 
opsicht & waernemen van

Blijckt van dese
ende verdere 
aengetogen
parthijen bij 
ordonnantie
& quitantie, behalven
daer anders voor t'hooft
geteijckent staet.

Ordinaris

de Peerboomse Sluijs, 
verschenen April  xvic: 
acht en tachtich, daerom 
hier, volgens appostille,
opde voorgaende Rek:e
de voors: somme van xii L xii Sch

Betaelt aen Odt Willemse
Walraven, de somme van
twintich ponden, te xl: 
grooten t'pondt, over & 

[90v]
#walrave

in voldoeninge van 
het waernemen van de 
Emmichovense sluijs, 
als die bij Zuijden de 
Cornse Gantel is legg&, 
over sulx hier wegens 
t'jaer tractement, volgens
appostille & quit: als vooren,
en vervallen April xvic: acht 
en tachtich, de voorsr: xx L

Betaelt aen den selven als Bode 
van den voorsr: Zuijdhollantsen Polder

[91r]
#walraven

over ende in voldoeninge 
zijner declaratie van 
verdient salaris ende 
verschoth, t'zedert den 
twaelffden April xvic: seven 
en tachtich, tot den xxve  decemb: 
daer aenvolg& ten dienste 
van desen polder gedaen, 
volgens de nevensgaende 
declaratie, ordon: & quit:
de somme van xxviii L i Sch 

[91v]



Betaelt aen Mathijs 
van Balen, over ende
in voldoeninge zijner
declaratie van verdiende
wagenvrachten, ten dienste
van den voorsr polder gedaen,
tijd deser rekening,
in gevolge zijne decla-
ratie, ordon: @ quit 
de somme van  xviii L

Betaelt aen den Landtmeter 
Mattheus van Nispen, 

[92r]
#van-balen
#van-nispen

over ende in voldoeninge 
zijner nevensgaende
declaratie van vacatien 
ende verschoth, tijde deser
rekeninge, ten dienste 
van desen polder gedaen, 
volgens declaratie, ordon:
ende quit: de somme van cvii L iii Sch

Betaelt aen Huijgh Ariense
van Wingerde, over ende 
in voldoeninge zijner

[92v]
#van-wingerden

declaratie van waghe-
vrachten, ten dienste van desen 
polder gedaen tijde deser
rekeninge, volgens de
nevensgaende declaratie,
ordon: & quit: de somme
van  xlvii L x Sch 

Aen den selven Huijgh Ariense
van Wingerder, over t'gene 
t'zijnen huijse, tijde deser 
rekeninge is verteert, zoo 
bij de Bode, knechts, schippers 

[93r]
#van-wingerden

bij kennisse van de 
heeren gecommit-
teerdens

ende voorluijden, mitsgaders,
eenige andere personen, 
daer mede het collegie 
te doen, & gebesoigneert 
heeft gehadt, volgens 
gehoude notitie, de 
somme van xciiii L vii Sch 

[93v]
#verdoorn



Betaelt aen Corstiaen 
Verdoorn, over ende in vol-
doeninge zijner rekeninge 
van wagevrachten, ten dienste 
den voorsr polder gedaen
ende verdient tijde
deser rekeninge, ordon: &
quit: de somme van lxvi L

Den rendant heeft op ordre, 
ende met kennisse van 
d'Ed: heeren Gecommitteer-
dens betaelt, over verscheijde
noodige kleijnigheden, 
volgens de nevensgaende 
notitie daer van gehouden, 
de somme van xxxiii L v Sch 

[94r]

ordinaris 
als in voorgaende
rekeninge

Betaelt aen Willem
Raalhoff, de somme 
van tachtich ponden,
te xl: grooten t'pondt, 
over ende in voldoeninge 
van teercosten bij d'Ed: 
heeren gecommitteer-
dens gedaen, & gevallen, zoo 
bij occasie van de visitatie,
als het doen van dese rek&,
met d'Ed: Mog: heeren 
commissarissen van de 
rekeningen, als verscheijde 
particuliere Ingelanden, 
dus hier, als in voorga& 
rekeninge uijtgetogen,

[94v]
#raalhoff

de voorschreve somme
van lxxx L

Aen den conchergie van den 
Doele, voor dat dese re-
keninge aldaer is gedaen, iii L iii Sch

va: somma van den uitgeeff

530 : 1 : 9 vc: xxx L 1 Sch ix D

[95r]
#raalhoff

[vacat] [95v]



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

De heer Burgemeester
Arent Muijs van Holij,
Raedt,  & Rentmeester
Generael van Zuijd-
hollant, als gecom-
mitteerde van wegen 
d' Ed: Mog: heeren Raeden 
ende Meesters der Domeij-
nen van de heeren 

[96r]
#muijs-van-holij

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

staeten van Hollandt, & 
WestVrieslandt, over een 
jaer tractement, volgens
het provisionele reglement
tijde deser rekeninge, de 
somme van cxx L

De reijscosten & verschoth, 
van derselven heere, tijde
deser rek& gedaen, d'somme van

xxiiii Sch

d'Heer Burgemeester 

[96v]#muijs-van-holij

Johan Ballincg, als mede 
gecommitteerde van 
d'Ed: Mog: heeren van de 
rekeninge, over een jaer 
tractement, tijde deser 
rekeninge, alhier de 
somme van cxx L

De reijscosten & verschoth 
bij zijn Ed: tijde deser rek& 
gedaen, ende betaelt, bedraegen 

xix L viii Sch

d'Heer Bailliu Mr: Hendrick 

[97r]
#ballinck

Hendrick van Nispen, 
over een jaer tractement, 
als gecommitteerde tijde 

[97v]
#van-nispen
#van-wevelinkhoven



deser rekeninge, de 
somme van lxxx L

De reijscosten ende verschoth, 
bij zijn ed: tijde deser gedaen, 
ende door de rendant betaelt, 
bedraegen de somme van ix L iii Sch

d'Heer Johan van Wevelinchoven
over een jaer tracte-
ment, als gecommit-
teerde, de somme 
van lxxx L

De reijscosten ende verschoth, 
bij zijn Ed: gedaen tijde 
deser rekeninge, ende 
bij den rendant betaelt, 
bedraegen de somme van  ix L xvii Sch

Dirck Spruijt comt als 

[98r]
#spruijt

Penningmeester van 
den Zuijdhollantsen polder, 
voor zijnen ontfangh & 
uitgeeff deser rekeninge 
(in gevolge het provisioneel 
reglement) den twintigsten 
penningh van den ontfangh, 
tot de somme van ses duijsent 
ponden, ende t'gene den 
ontfangh boven de ses 
duijsent ponden comt te 
bedraegen, den veertigsten 
penningh, en alsoo den 
voorschreven ontfangh, hier 
vooren fol: vii bedraegt de
somme van seven duijsent

[98v]

conform de voorga&
rekeninge, & 
het provisioneel 
reglement

vier hondert ses en
vijftich ponden acht schell:
thien denier obulus, daer 
van affgetrocken veertich
ponden negentien schell:
iii D i ob:  zijnde het sloth vande
jongste gedaene rekeninge,
zulx dat den ontfangh noch
blijft – viim: iiic: xv L ix Sch vi D -

[99r] 



waer van den twintigsten
penningh van ses duijsent ponden
monteert drie hondert ponden, 
& den xle: p& vande resterende 
xiiic: xv L ix Sch vi D, vijff en
dertich ponden seven schell:
negen denier,  & sulx te samen
bedraegende de somme van iiic: xxxv L vii Sch ix D

De reijscosten ende 
verschoth, bij den rendant, 
met kennisse ende ordre 
vande voornoemde heeren 
gecommitteerdens, 
tijde deser gedaen, bedraegen, 
volgens de nevensgaende
declaratie, ordonnantie, 
& quit: de somme 
van xci L xii Sch

Betaelt aen Odt Willemse
Walraven, de somme van 
vijftich ponden, te xl: grooten

[99v]
#spruijt
#walraven

ordinaris 
als in voorgaende 
rekeninge

t'pondt, over een jaer 
tractement, als bode 
van den voorschreven polder, 
tijde deser rekeninghe, 
daerom hier de voorsr l L

via: Somma van den uijtgeeff

– 916- 11 - 9 ixc: xvi L xi Sch ix D

[100r]

[vacat] [100v]

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

Comt voor 't minuteren,
grossieren, ende doubleren 
deser rekeninge, groot 
drie hondert en negen bladren, 

[101r]



tot drie schellinghen het 
bladt, als in voorgaende
rekeninghe, monte-

transeat als in 
voorgaende 
rekeninghe

rende alhier ter somme
van xlvi L vii Sch

Noch voor 't doubleren van 
een rekeninghe 
als dese, voor d'Ed: 
Mog: heeren van de 
rekeninge, groot 
een hondert drie bladren, 
mede tot drie schellingen 
het bladt, als vooren, 
de somme van xv L ix Sch

[101v]

Comt voor t' appostilleren 
deser rekeninge, de
somme van twaelff 
ponden twaelff schell: 
te xl: grooten t'pondt, 
daerom hier de voorsr: 
somme van xii L xii Sch

Den Penningmeester 
voor het vergelijcken 
van de appostillen op 
de doublen, als in 

[102r]

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 veertien 
ponden twaelff schellingen 
ses denier, bij hem betaelt 
voor drie distincte cleijn 
zegels, als een van dertien ponden 

[102v]

vier schellingen ses denier 
(vermits de thiende verhooginge)
geappliceert tot een omslagh 
van de rekeninge voor 
den rendant, ende 
twee ijder van dertien

[103r]



schellingen negen denier, 
d'eene tot de rekeninge voor 
d'Ed: Mog: heeren van de rekeninge,
& d'ander tot de rek& voor 
t'Gemeene Landt, daerom 
hier de voorsr xiiii L xii Sch vi D

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

viia Somma van den uijtgeeff

102 – 19 – 6 cii L xix Sch 6 D

Somma Totalis van den uijtgeeff bedraegt 
- 7926 - 15 - 0 viim: ixc: xxvi L xv Sch 0 D ob.

Vereffent, comt meerder uitgegeven als 
ontfangen, ende dienvolgende den rendant 

[103v]

alhier te boven, t'gene t'Gemeene Landt
aen hem schuldigh blijft, de somme van vier 
honder t'zeventich ponden ses  schellingen, een 
denier obulus, tot xl: grooten t'pondt

- 470 – 6 – 1 1/2 iiiic: lxx L vi Sch i D ob.

Aldus gehoort, gereeckent end geslooten, 
ten daege, Jaere ende plaetse, als int' hooft deser 
reeckeninge staet geëxpresseert. Ende was 
geteijckent Adr: van Bosvelt, A. Muijs van Holij, 
Johan Hallincq, Jo: van Wevelinchoven 
H.v. Cattenburch, Fr: Leersen, W.v. Eijck

Gecollationeert jegens zijne 
principale, zijnde geschreven, 
geappostilleert, & geteijkent als 
boven, ende daer mede accorderende 
bevonden, bij mij als penningmeester

 van den voorschreven polder op den 
3e: augusti xvic: acht en tachtich.

D. Spruijt 

[104r]


