


[KAFT]
[Plakbriefje:]
Algemeen Rijksarchief
Grafelijkheidsrekenkamer
van HOLLAND
REKENINGEN
5168

1698

CORNELIS SPRUIJTS
Eerste Reekeninge als 

Penningmeester van den
ZUIJD-HOLLANDSEN-POLDER

Omme t'Hoff,

Overgelevert bij Cornelis 
Spruijt, als Penningmeester 
van den Zuijthollantsen Polder, 
aen d' heer Commissaris 
van de Camer van de rekeningh 
der domeijnen van de Heeren 
Staten van Hollant ende 
Westvriesland ten bij wesen 
van de Gecommitteerdens tot 
de directie van de gemelte 
polder aengestelt, mitsga-
ders de presente Ingelande 
desen ondertekent hebbende, 
int St: Joris Doele binnen 
Dordregt, op den 29 April 1699

Rekeninghe, ende 
Bewijs, die doende is Cornelis 
Spruijt, als penning-
meester van den Zuijd-
hollantsen Polder (be-
dijckt in den Jare xvic: 
negen en t seventigh) 
van den ontfanck, ende 
uijtgeeff bij den selven 
gehad ende gedaan, over den 
Jaren xvic: agt ende 
t'negentigh, gestelt in 
ponden van veertigh grooten, 
schellingen, ende deniers 
naar advenant.

[1r]

D' Eerste Rekeninghe 
van desen Rendant

Vervolgt wel den tijt 
van de laastvoorgaande 
Reeckeninge als dese

Ontfanck,

Ende eerstelijk 
over den Ommeslagh  



die alhier volgens de hercalculatie
door den lantmeeter Mattheus 
van Nispen, in den Jare xvic: twee 
en tagtigh gedaen, begroot werd 
op twaalf hondert, vijff en dertig 
mergen vijff hondert negen en 
vijftigh roeden landts, in de voorsr: 
dijckagie binnen bedijckt, volgens 
de laetste gedaene Metinge, Ver-
baal, ende Caarte daer van sijnde.
Segge 1235 : 559 : 00

Waar van in den Jare xvic: 
twee en tachtigh uijtgeput sijn 
tot het maken van den doorge-
broocken Zeedijck als in de r
ekeninge folio xlii et ultra 
staat geexpresseert    2:  963: 00

Soo dat nu alleenlijck moeten 
worden verantwoort, in ge-
volge de acte van Omslagh, 
de nogh resterende contribue-
rende twaalff hondert 
drie en dertigh mergen ses
en t'negentigh roeden lants segge 1233: 96: 00

[1v]

blijckt hier 
van bij acte van 
ommeslagh int 
dato den 25 april 
1698 bij den Heer 
Commissaris 
ende de Gecom-
mitteerdens ne-
vens de particu-
liere Ingelande 
gearresteert

Op den vijff en 'twintigsten 
april xvic: agt en t'negen-
tigh hebben de Heeren Ge-
committeerdens van den voorn: 
polder naer het sluijten van 
des Gemenelants Rekeningh  
van den Jare xvic: ses en t'negen-
tigh (nevens de presente In-
gelanden) om geslagen een 
somme van twee ponden te
xl: grooten t'pondt per 
mergen over den Jaere xvic : 
agt en t'negentigh tot 
lasten van de respectieve 
Eijgenaren, soo tot vol-
doeninge van de voorvallende 
reparatien en de onderhoud 
van den Zeedijck, mitsga-
ders binnenlandtse noot-
sakelijckheden, welcken 
omslagh den penninghmees-
ter alhier is verantwoor-

[2r]



dende over de voorsr: 
twaelff hondert drie 
en dertigh mergen, ses 
en t'negentigh roeden 
lants, de somme van twee 
duijsent vier hondert ses en 
sestigh ponden ses schellin-
gen ses deniers munte
voorsr:, dus de som-
me van iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

Prima Somma van den Ontfank

iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

[2v]

Anderen Ontfanck 
van verpagtinge gedaen
bij d' Ed: heeren Gecom-
mitteerdens van den
Zuijthollantsen Polder
op den thienden meij
xvic vier en de tnegen-
tigh van het gras 
liesen en de biesen 
mitsgaders het riet 
staende ende wassende 
in de dijck putten ofte 
gorsen tussen den thee 
van den dijck en de 
de agter cade buijten 
ende rondomme den 
Zeedijck van den voorsr: 
polder beginnende 
aen den Nieuwen 
Althenasen polder 
tot aen den Dussen-
sen Dijck toe, over 
den Jaere xvic: 

[3r]

agt en de tnegen-
tigh

De Eerste parhtije 
beginnende aen den dijck 
van den Nieuwen Althena-
sen polder tot aen de 
eerste sluijs toe lanck 
drie hondert en tnegen-
tigh roeden, gepagt voor 
ses Jaren bij Dirck 

[3v]
#de-bot



Woutersen de Bodt, 
s' Jaers omme ses Ponden, 
tien schellingen, te veer-
tigh grooten het pont 
blijckende bij de rolle van 
de gedane verpagtinge 

v vi jaar [met streep 
voor de navolgende]

in dato den thienden
Meij xvic: vier en de tne-
gentigh, als in voorgaende 
Rekeninghen, daeromme 
alhier over t' v vi Jaer
pagts verschenen kersmisse 
xvic: agt en de tnegen-
tigh dus de voorsr: vi L x Sch 

De tweede parthije vande 
voornoemde sluijs, tot de 
sluijs van de Cornse Gan-
tel toe, lanck ontrent 
drie hondert ende vijftigh

[4r]

roeden, gepagt voor ses 
Jaren bij Oth Willemse 
Walraven, s' jaers omme 
vier ponden tien schellingen 
te veertigh grooten het 
pont dus over het v: vi 
Jaer pagts verschenen 
kersmisse xvic: agt en de 
tnegentigh dus alhier
de voorsr: iiiiL x Sch 

De derde parthije van de 
voornoemde sluijs tot den 
hoeck van den dijck, bij 
het lant van Cornelis den 
Ruijmen lanck twee 
hondert agt en veertigh 

[4v]
#walraven
#den-ruijmen

roeden gepagt voor ses 
jaren bij Dirck Wouterse 
de Bodt, s' jaers omme 
vier ponden te veertigh 
grooten t' pont, dus over 
t' v vi Jaer pagts blijcken-
de, ende verschenen als 
vooren, de voorsr iiii L 

De vierde parthije van 

[5r]
#de-bot



den voornoemden hoeck 
aff tot de sluijs in het 
peerbooms gath, lanck 
ses hondert dertigh 
roeden gepagt voor 
ses jaren bij den selven
Dirck Wouterse de Both, 
s'Jaars omme twee ponden, 
thien schellingen te veertigh 
grooten het pont, dus over 
v vi Jaer pagts verschenen 
kersmisse xvic: agt en t'ne-
gentigh de voorsr: ii L x Sch 

De vijfde parthijen van de 
voornoemde sluijs tot den 
hoeck van den dijck bij het 
Staacxken, lanck vier 
hondert roeden pagt 
voor ses jaeren bij Adri-
aen Stevense Crillaerts 
omme agt ponden thien 
schellingen, te xl: grooten 
het pont, jaarlijcx, dus

[5v]
#de-bot
#crillaerts

alhier overt v vi jaer 
pagts verschenen kers-
misse xvic: agt en t'ne-
gentigh, de voorsr: viii L x Sch 

De sesde ende laeste par-
tie van het staacxken 
af tot t'eijnde de nieuwe 
dijckagie aen den ouden 
Dussenzen dijck van den 
grooten waart van Zuijt-
hollant lanck vier 
hondert ende vijftigh 
roeden, gepagt voor 
ses jaren bij den selven
Adriaen Stevense Crillaerts

[6r]
#crillaerts

s' Jaars omme de somme 
van vijftien ponden 
te veertigh grooten 
t' pont, dus over t v vi 
Jaer pagts verschenen 
kersmisse xvic: agt en 
tnegentigh, de voorsr: xv L 

[6v]



iie: Somma van den ontfanck
xli L

Extraordinaire
ontfangh van ver-
koopinge van rijs-
gewas, gestaan
hebbende, soo op de 
agterkade, haagh-
kadens en de dijck-
putten, als an-
ders,

Ontfangen van ver-
scheijde persoonen de
zomme van hondert
seven en veertigh
ponden dertien schel-
lingen te veertigh

[7r]

grooten het pont, over
en in voldoeninge van
het rijs gewas ge-
staen hebbende op de
kadens leggende in de
respective dijckputten
van den Zuijthollant-
schen polder begin-
nende van de uijtwa-
teringhe bij Bestebier
bestaende in thien
distincte coopjes
ofte partijties in ge-
volge de conditie van
de gedane vercoopinge
in dato den twaelfden
april xvic: agt en de
t'negentigh ter
presentie van de edele
Heeren Gecomiitteer-
dens van de voors:
dijckagie en de assisten-

[7v]
#bestebier

blijckt bij de
conditie van
vercoopingh

tie van den lantmeter
Mattheus van Nispen
wert sulcx alhier
uijt getogen de voorn:
somme van cxlvii L xiii Sch 

Ontfanghen van Mighiel

[8r]
#van-nispen
#donkersloot



Donckersloot Mr. Tim-
merman de somme
van sestigh ponden te
veertigh grooten het
pondt, over ende in vol-
doeninge van dat hij op
den drie en twintigh-
sten September xvic: 
agt en t'negentigh,
van de edele Heeren
Gecommitteerdens van
den meergemelten Zuijt-
hollandtsen Polder ge-
kogt, ende over genomen
heeft vijff dijcke sloo-
ven tot twaelff ponden
munte voornoemt het 
stuck bedragende t za-
men de voors: lx L

iiia Somma van den ontfanck

iic  vii L xiii Sch

[8v]

Anderen Ontfanck
vant sloth van de 
laaste gedane rekenin-
ge van den Jaere xvic: 
seven ende t' negentigh

Den rendant brengt 
alhier de somme van vijff 
duijsent hondert ses en 
vijftigh ponden dertien 
schellingen ses deniers 
obulus, te xl: grooten t' pont 
sijnde t'gene des selfs va-
der Dirck Spruijt, als 
gewesene ende afgetreden
penningh meester van den
gemelte polder bij slooten
van zijne laeste reke-
ninghe gedaen den xxve: 

[9r]
#spruijt

wert wel ge- 
bragt volgens
het slot van de 
lants voorgaende
rekeningh als
dese Ao 1697 fol: 75.
alwaar 't selvige

April xvic: agt en t' ne-
gentigh aen het Geme- 
ne Lant schuldigh ge-
bleven was, blijckende 
bij deselve rekeninge 
fol: lxxv dus alhier 

[9v]



is gedoot de voorz: zomme van vm: clvi L xiii Sch vi D ob 

iiiie: Somme van den ontfanck

per se

Summa totalis van den Ontfanck 
deser rekeningh 

viim: viiic: lxxi L xiii Sch ob

[vacat] [10r]

[vacat] [10v]

Uitgeeff jegens 
den voorschreven 
ontfanck,

Ende Eerstelijck over 
het verhoogen ende t'ver-
swaren van eenige beste- 
dingen van den Zee-
dijck, het repareren 
van de Zeebraacken, 
bekrammen ende anders 
den Zeedijck conzerne-
rende

Betaalt aen Oth Wil- 
lemse ende Dirck de 
Both, de somme van 
vijff en veertigh ponden 

[11r]
#walraven
#de-bot

Blijckt van 
dese ende volgen-
de aengetoge
parthijen bij 
conditie van 
bestedinghe, or-
donnantie en
quitantie

te xl: grooten t pondt
over ende in voldoeninge 
van het opschieten van 
den sloot, beginnende aan de 
Honts-sloot aff, tot weijt-
vliet toe, volgens conditie
daer van zijnde dato den
twaelfden april xvic: 
agt en t' negentigh, lanck
hondert en twintigh roeden 
bij haer lieden aen genomen 
om seven schellingen,
ses deniers de roede, dus 
alhier volgens conditie 
ordonnantie ende quitan-
tie de voors: xlv L 

Betaalt aen den selve

[11v]
#walraven
#de-bot



de somme van een en
veertigh ponden vijff
schellingen te xl: grooten 
t pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
opschieten van den sloot, 
beginnende aan Wijt-
vliet aff, tot het Crom-
me gat, ofte den hoeck 
van de Corte Raaij lanck
hondert tien roeden 
bij hem lieden aenge-
nomen om zeven schel-
lingen ses deniers de 
roede, dus alhier bij 
conditie, ordonnantie 
ende quitantie de voorn: xli L v Sch  

Nogh betaalt aen 
Oth Willemse ende

[12r]
#walraven

Dirck de Both de somme 
van een en sestigh 
ponden twee schellingen 
ses deniers te xl: grooten 
t pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
opschieten van den 
sloot van het Gadt be-
zuijden den Noorden-
kant van de Korte Kaaij 
aff tot den Dienders 
sloot toe, lanck hondert 
drie en sestigh roeden 
aen genomen om vii Sch vi D
de roeden volgens conditie 
ordonnantien ende quitan-
tie de voorn: lxi L ii Sch vi D

Nogh aen de selve betaalt

[12v]
#de-bot

de zomme van agt en
vijfftigh ponden seven-
tien schellingen ses deniers 
te xl grooten het pondt, 
over ende in voldoeninge 
vant opschieten van den 
sloot, beginnende van den 
Dienders-sloot aff, tot de 
uijtwateringe van de Peer-

[13r]
#walraven
#de-bot



boomse-sluijs toe, lanck 
hondert seven en vijftigh 
roeden, bij hen lieden aen-
genomen om seven schell: 
ses deniers, de roede,
daeromme alhier volgens 
conditie, ordonnantien 
en quitantie de voorn: lviii L xvii Sch vi D

Betaalt aen Jan Hendrickse
van Ouwerkerck de som- 
me van hondert vijff en 
twintigh ponden seven
schellingen te xl grooten 
t' pondt, over ende in vol-
doeninge van het verhoogen 
ende verswaren van de 
Eerste bestedinge dijck 
beginnende aen den Schen-
kel ontrent het huijs
van Dirck Groenevelt,
en compt tot den hoeck
toe, lanck vier en vijfftigh 
en een halve roeden, op
te brengen aent'begin 
agtien @ negentien duij-
men, ende sal versterven
op den hoeck vant paaltje
aldaer, en doot loopen op 
drie duijmen dickte, den 
cruijn ter breete van 
thien voeten binnen
op te halen naer den ouden 

[13v]
#ouwerkerk
#groenevelt

en buijten waerts over 
op ider voet hoogte eenen
voet druijpens welgeslooten 
op de cruijn, en den buijten-
loop met de sode over het in
den eijge keure, bij hem aen-
genomen om twee ponden 
ses schellingen de roeden, ter
lengte van vier en vijftigh
en een roeden alles in ge-
volge van de conditien dato
twaalfden april xvic: agt 
en tnegentigh, dus vol- 
gens conditie, ordonnan-
tie ende quitantie de voorn: cxxv L vii Sch

[14r]



Betaalt aen den selven
Jan Hendrickse van
Ouwerkerck de somme van 
dertigh ponden negen
schellingen te xl grooten 
t' pont, over ende in voldoe- 
ninge van het verhoogen 
ende verswaren van de tweede 
bestedinge begrepen tussen
de palen n.2 ende 3. een 
weijnigh van de voorgaende 
ter hoogte als de voorz: 
eerste bestedinge, den 
cruijn op de twaalff voeten 
ende te besetten als voren 
bij hem aen genomen om 
twee ponden ii sch: de roeden, 
monterende de xiii roeden 
vi voeten volgens conditie, 
ordonnantie ende quitantie 
de voorn: xxx L ix Sch

Betaalt aen Cornelis 

[14v]
#ouwerkerk

van der Stelt de somme 
van twee en t negentigh
ponden drie schellingen te 
xl grooten t' pont, over 
ende in voldoeninge van 
het verhoogen ende ver-
swaren van de derde 
bestedinge beginnende  
ten Zuijden van het 
werck in den voorleden 
Jaare gemaackt, en 
compt tot het volgende 
nieuwe werck te maken 
op thien voeten
cruijns en weersijts 
egaal druijpen 
na den ouden loog 
te besetten met een 
zode als vooren 
bij hem aen genomen 
om agt en dertigh 
schellingen de roeden,

[15r]
#van-der-stelt

lanck agt en veertigh
roeden ses voeten daer-
omme bij conditie, or-

[15v]
#de-bot



donnantie en quitantie 
de voorn: xcii L iii Sch

Betaalt aen Dirck de
Both de zomme van 
hondert sestien ponden 
ses schellingen ses de-
niers, te xl grooten 
t' pont, over en in vol-
doeninge van het verhoo-
gen ende verswaren 
van de vierde bestedinge 
begint voor bij de Em-
mickhovense Zluijs 
ontrent den hoeck aldaer 
aen de paal n.4 en 
gaet voorder tot den 
paal n.5 den hoeck
om, te hoogen even als 
de voorgaende, op thien 
voeten cruijns, en 
drui

Betaalt aen den selven 
Dirck de Bodt de zomme 
van t'seventigh ponden 
ses schellingen ses deniers, jpens weersijts even 
schoon bij hem aen genomen 
om drie ende dertigh 
schellingen de roeden,
beloopende over't seventigh 
en een halve gemete roeden 
volgens conditie, ordon-
nantie ende quitantie 
de voorn: cxvi L vi Sch vi D

[16r]
#de-bot

te xl grooten t' pont over 
ende in voldoeninge van t 
verhoogen ende verswaren 
van de vijffde bestedinge, 
begint aen de voorgaende 
en d'paal n.5 komt
tot een volgent hoogsel 
toe, te maken even 
als vooren, bij hem aen 
genomen negen en twin- 
tigh schellingen de roede

[16v]
#vinck



bedragende over't agt en 
veertigh en een halve ge-
mete roeden, volgens 
conditien ordonnantien 
ende quitantie de voorn: lxx L vi Sch vi D

Betaalt aen Willem
Vinck de zomme van 
een ende tagtigh pon-
den, te xl grooten 
t' pont over ende in vol-
doeninge van t verhoogen 
ende verswaren van de 
sesde bestedinge, be-
gint ten zuijden van 
het voorleden Jaer ge-
maackte werck, en 
komt, tot het heijn 
van Huijgh Arienzen 
huijs toe, te vermaken 
als de voorgaende 
bij hem aen genomen 
om ses en twintigh schell: 
de roede beloopende 
overt'sestigh gemeten 
roeden, volgens con-
ditie van bestedinge 
ordonnantie en-
de quitantie de 
voornoemde lxxxi L

[17r]
#van-wingerden

Betaalt aen Jan Go-
verde de zomme van 
negen en dertigh ponden 
seven schellingen ses 
deniers, te veertigh 
grooten het pont over 
ende in voldoeninge van 
het verhoogen ende 
verswaren van de sevende 
bestedinge, begint drie  
roeden ten noorden de Cornse 
sluijs en kompt tot tegen 
de Gantel Cade toe
te maken op twaelff 
voeten cruijns en weer- 
sijts even schoon druij- 
pen bij hem aenge-

[17v]
#jan-goverde



nomen om dertigh schel- 
lingen de roeden, beloo- 
pende over ses en 
twintigh en een halve 
gemete roeden vol- 
gens conditie van 
bestedinge, ordonnan-
tie, ende quitantie 
de voorn: xxxix L vii Sch vi D

Betaalt aen Huijbert 
Gijsbertze de zomme 
van hondert vier 
en sestigh ponden seven-
tien schellingen te veer-
tigh grooten t'pont 
te weten hondert vier 
en vijfftich ponden 
seventien schellingen
munte voornt over 
ende in voldoeninge 
van het verhoogen ende 
verswaren van de agtste 
bestedinge, begint 

[18r]
#huijbert-gijs

besuijden de verhooginge
vant voorleden jaer 
en compt tot den hoeck 
om, den cruijn te maken 
op thien voete binnen 
nae den oude loop, en
de rest na buijten 
aen genomen om agt en 
dertigh schellingen de 
roede, lanck een en 
tagtigh en een halve 
gemete roede, ende 
tien ponden munte als 
voore, ter zaacke bij 
het opnemen ondervonden 
is, dat het voorsr werck 
is gereden, en daar 
vooren op den hoop de
voorn: somme van thien 
ponden de aennemer was 
toegesegt, makende tesa- 
men den voorn: hondert vier 
en sestigh ponden seventien 
schell: munte voorsr dus alhier 
bij cond: ordon: en qt: de voorn: clxiiii L xvii Sch

[18v]



Betaalt aen Jacobus
Vermeulen de somme van 
negen en sestigh ponden 
thien schellingen ses
deniers, te xl grooten 
t' pont over ende in vol-
doeninge van t verhoogen 
ende verswaren van de 
negende bestedinge, begint 
even buijten het
heijn van de Parti- 
culieren Gr..en
en gaat voorder tot
de paal n.8 te maacken 
als de voorgaende, be- 
halven dat aen't voorz:
heijn drie duijm moet
werden opgehoogt, bij 
hem aen genomen om 
seven en twintigh schel-
lingen de roede, be
dragende over een en 

[19r]
#vermeulen

vijftigh en een halve 
gemete roeden, volgens 
conditie, ordonnantie 
ende quitantie de voorn: lxix L x Sch vi D

Betaalt aen Willem
Vinck de zomme van 
agt en dertigh ponden 
vijfftien schell: ses 
deniers, te xl: grooten 
het pont over en de 
in voldoeninge van't ver- 
hoogen ende verswaren 
van de thiende bestedin-
ge, begint aen de paal 
n.9 en gaet den hoeck 
van de lange Raaij om 
twee @ drie roeden door't

[19v]
#vinck

voorn: heijn en compt 
tot de paal n.10 moet
op 8 9 en 10 duijmen ge-
.roden werden, en wijders 
te maken als de voor- 
gaende aen genomen 
bij den voorn: Willem

[20r]
#vinck



Vinck om twee en twin- 
tigh stuijvers de roede 
beloop over vijff en der- 
tigh en een vierde 
gemeten roeden, volgens 
conditie, ordonnantie 
ende quitantie de 
voorz: xxxviii L xv Sch vi D

Betaalt aen Jan Pie-
terze Stam, de somme 
van negen en veer- 
tigh ponden thien
schellingen, te veertigh 
grooten het pont, over 
ende in voldoeninge van 
aen genomen ende ge- 
maackt te hebben in de 
Corte Raaij een eijnde 
dijckx te vierkant en
beginnende aen een haagh 
cade in loco aen gewesen,
en van daar noortwarrts 
op ter lengte van on-
trent twintigh roede
van hoogte even als 
den dijck regt voor de 
voorn: haagh-cade te 
maken op twaalf voeten 
cruijns, en een buijten-
loop van vier voeten 
druijpens met een sode 
te besetten, in de eijge 
keure aen genomen bij 
den voornoemde Jan 

[20v]
#stam

Pieterse Stam, om ses 
en dertigh schellingen  
de roede, bedraegende 
over seven en twintigh 
en een halve gemete 
roeden, in gevolge vande 
conditie der bestedinge 
ordonnantie ende quitan-
tie de voors: somme van xlix L x Sch 

Betaalt aen Marcus
Cuijndertse Schoute, cum 
suis, de somme van ses en 

[21r]
#stam
#schouten



vijftigh ponden agtien 
schellingen te xl grooten 
t pont over ende in vol-
doeninge van dat hij in 
het voorjaer van den voor- 
leden jare xvic: agt
en t negentigh op ordre
van de Edele Heeren 
gecommitteerdens van den 
gemelten Zuijt-hollan-
sen polder, heeft doen
hacken, teulen het hout-
gewas staende op de Ka-
dens, leggende voor den 
dijck van den voorz: polder 
met het opmaken van 
een gadt, gevallen in de 
Cade, benoorde de uijt wa-
teringhe van de hillegatse
sluijs mitsgaders het 
op schieten van verscheijde 
slootjens leggende tussen 
de akkers in de putten 
voor den dijck van den voorn: 
polder volgens declaratie 
ordonnantie ende quitan-
tie de voorz: lvi L xviii Sch 

Betaalt aen deselve d'som-

[21v]
#schouten

me van vijff en twintigh 
ponden agt schellingen 
vi D, te veertigh grooten 
t pondt, over ende in 
voldoeninge van het be- 
crammen van den dijck 
van den Zuijt-hollantsen 
polder beginnende van de 
Cornse sluijs aff, tot de 
sluijs gelegen ontrent de 
huijsinge van Bestebier 
met riet en stroo, ter 
lengte van vijff en 
twintigh ende een halve 
roede en hoogh andere 
halve roede bij haer lieden 
aen genomen de vierkante 
roede om dertien schell: 
munte voors: komen de voorn: 
vijff en twintgh en een

[22r]
#bestebier
#van-nispen



halve roede volgens vercla- 
ringe van de lantmeter Mat-
heus van Nispen te bedragen 
uijt wijsende het besteck, or- 
don: ende quitantie de voorz: xxv L viii Sch vi D

Nogh betaalt aen deselve 
de somme van een en t negen-
tigh ponden twee schellingen 
te xl: grooten t pondt, over 
ende in voldoeninge van 
haerlieden declaratie 
wegens arbeijtsloon gedaen 
ende verdient soo in de voor- 
leden jare xvic: agt en t 
negentigh als int voor-
jaer deses jegenwoordigen
jare xvic: negen ent negen-
tigh in het op graven 
ende weder aen aarden 
van de Hillegatse sluijs
mitsgaders het becram-
men van verscheijde zee-
braacken door de hooge vloe- 
den in den buijten loop 
van den Zuijt-hollant-
sen Poldersen dijck 
gevallen volgens declaratie
ordonnantie ende qui-
tantie de voorz: xci L ii Sch

[22v]
#schouten

Betaalt aen Oth Wil- 
lemse Walraven, cum 
suis, de somme van vijff 
hondert vijftigh ponden 
te veertigh grooten 
t pont, over ende in voldoenin- 
ge van het maken van 
een nieuwe Cade, te leggen 
in de dijckputten van den 
meer gemelten Zuijthol- 
lantsen Polder, binnen 
de Agter-Cade be- 
ginnende van ontrent 
het huijs van Bestebier 
en gaende Zuijtwaarts 
op voor bij de Camerse 
Geut tot het Erff van 

[23r]
#walraven
#bestebier
#de-bot



Dirck de Both toe, te ma- 
ken op agtien voeten 
cruijns ende eenen voet 
hooger als het Catie[?] ge- 
legen agter de huijsinge 
van de voornoemden 
Bestebier, ende te over- 
setten met een Cloete-
linge van agt duijmen
dick bij henlieden, aengeno- 
men om twee ponden 
thien schellingen (mun- 
te voors:) de roede be- 
loopende over twee hon-
dert twintigh gemeten 
roede, volgen affirmatie 
vande lantmeter Mattheus 
van Nispen, besteck,
ordonnantie ende qui-
tantie de voors: vc:l L

Prima Summa van den 
uijtgeeff

xviiic: vii L vi Sch

[23v]
#van-nispen

Anderen uitgeeff 
van verscheijde bin- 
nelantse noodtsaake-
lijckheden,

Betaelt aen Siever Poor-
termans Meester metse-
laar de zomme van 
twee hondert een en 
veertigh ponden thien
schellingen te veertigh 
groote t' pondt, te weten
twee hondert negen en
twintigh ponden munte
voornt: over ende in vol-
doeninge, van dat hij op den 
elfden Julij xvic: agt 

[24r]
#poortermans

en t' negentigh, aen geno-
men ende in gevolge van de 
gegeven attestatie van den
fabrick Hendrick de Vos
in dato den sestienden

[24v]
#de-vos



september daar aen volgende
wel gemaackt heeft, een 
ieuwe steene-heul aen,
het eijnde van de nieuwe
steegh, in den Bermsloott
vande Zuijdhollantsen 
Poldezen dijck, ende 
twaalf ponden x Sch: wegens 
onvermijdelijcke oncosten,
ter occasie van besteden
van de voorn: heul gevallen,
dus alhier bij besteck, or-
donnantie ende quitantie, 
de voorz iic xli L x Sch  

Betaalt aen Mighiel
Donckersloot meester
timmerman, de somme 
van twee hondert dertigh
ponden, te xl: grooten t' pont  
over ende in voldoeninge van  
dat hij op den agt en twin-
tigste Junij  xvic: agt en 
t' negentigh, aengenomen
ende in gevolge van de gegeven
attestatie van de voorn: fabrick 
de Vos in dato den xvi
september, daar aenvolgen-
de wel gerepareert
heeft de gemeene landts
bruggen alomme in den
voorn: polder gelegen 
bestaende in timmerwerck 
met de leverantie der 
matrialen daar toe noodigh 
dien volgende wert alhier 
gebragt volgens be-
steck, ordonnantie en
de quitantie de
voorschreve iic xxx L 

[25r]
#donkersloot
#de-vos

Betaalt aen Bastiaen
Janse Koeckoeck de somme 
van agt en veertigh pon-
den vijftien schellingen, 
te xl: grooten t' pont  
over ende in voldoeninge 
van dat hij op den een 

[25v]
#koeckoeck



en twintigsten Junij 
xvic: agt en t' negentigh, 
aengenomen ende opge-
maackt heeft het op-
graven van de versanden 
sloot gelegen buijten te- 
gens den agter Cade, be- 
ginnende aen den Dienders 
sloot, en streckt tot de 
uijtwateringe bij het 
Peerboomse Gatt, te ma-
ken op agt voeten wijt
vier voeten in den bodem 
en drie voeten beneden 
t' ordinaris meij velt op 
het begin van de voors: 
sloot gelegen, de kant met 
een a twee cloetelinge hoogh
eerst te besetten, op dat
de modder niet in de sloot
komt te glije, aale den
bagger uijt de voorn: sloot 
komende tonne ront over
de geheele agter Cade te 
smakken, en ver effenen,
aen genomen bij den voorn:
Koekoeck om ses schellingen
drie dieniers de roede, be- 
dragende over hondert ses 
en vijftigh gemelte roede
volgens conditie, ordon-
nantie ende quitantie 
de voors: xlviii :L xv Sch  

Betaalt aen Mighiel 
Lammertse de Bruijn
de somme van tien ponden 
te xl: grooten t' pondt, 
over, ende in voldoeninge 

[26r]
#koeckoeck
#de-bruijn

van dat hij op den xxi Meij 
xvic: agt en t' negentigh, 
aen genomen ende ver-
volgens gemaackt heeft 
de sloot gelegen langs de 
nieuwe Steegh, te graven op 
de ordinaris wijtte en diepte 
om de uijtwareringhe des 
te beter voort ganck te
doen hebben, tot de sluijs, 

[26v]
#de-bruijn



aengenomen bij den voorn: 
d' Bruijn om vier schell: 
de roede monterende over 
vijftigh gemeten roede
volgens conditie, ordon- 
nantie ende quitantie 
de voorz: x L  

iia: Summa van den uitgeeff

vc: xxx L v Sch 

Anderen Uitgeeff 
van het schoonmaken 
van des Gemeenlandts 
Wateringhen soo van 
Kreecken, Killen, Berm, 
Ban, ende wegh-slooten 
alle gelegen in den Zuijt- 
hollandsen Polder, be- 
steedt ende gemaeckt 
int voor jaar xvic: agt 
en t'negentigh,

Betaalt aen Tonis Arienz 
Rouwbos, de somme van 
agt ponden x Sch te xl: groo-
ten t'pond, over ende in 
voldoeninge van 't maken 

[27r]
#roubos

blijckt bij de 
conditie van de 
bestedinghen, 
ordonnantie 
van de Gecom-
mitteerdens, soo 
van dese, als de 
volgende aenge-
toge partijen

van de Eerste bestedinge 
sijnde den Bermsloot be- 
ginnende van den Dussensen 
Zeedijck tot aen den 
hoeck van den Nieuwen Dijck 
bij het staackje van We- 
velinckhoven, lanck on- 
trent vier hondert veer-
tigh roede aengenomen 
volgens conditie van het 
besteck, in dato den een 
en twintigste Junij xvic: 
agt en t' negentigh daar 
van zijnde, consent ende 
ordonnantie, slaende op dese 
ende de twee en dertigh, 
hier naer volgende posten, 
dus voors:  viii L x Sch

[27v]
#van-wevelinkhoven



Betaelt aen Willem Joosten 
Berm, de zomme van seven 
ponden thien schellingen, 
te xl: grooten t' pond, over 
ende in voldoeninge van het 
maken van de tweede be- 
stedinge daer aenvolgende, 
kompt tot de peerboomse 
sluijs toe lanck ontrent 
vier hondert roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie de 
voorsr: vii L x Sch  

Betaalt aan Joost 
Janse Blom de somme

[28r]
#berm
#blom

van agt ponden, te 
veertigh grooten t'pont, 
over ende in voldoeninge 
van het maken van de 
derde bestedinge daer 
aen volgende, van de voor-
noemde Peerboomse sluijs, 
tot aen de verlengde nieuwe 
Steegh toe, langk ontrent 
vijff hondert roeden, 
Aengenomen bij den hoop 
volgens conditie consent, 
& ordonnantie, de voorz: viii L    

Betaalt aen Hendrick 
Barentse Helmingh de som-
me van thien ponden, 

[28v] 
#helmig

te veertigh grooten 
t' pont, over ende in vol-
doeninge van het maken 
van de vierde bestedinge 
van het volgende van de 
voorn: nieuwe Steege ko- 
mende tot de Zuijdelijck-
ste sluijs op de Cornse Gantel 
lanck ontrent vijff hon-
dert vijftien roeden, 
aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie consent 
ende ordonnantie d' voorsr: x L  

[29r]
#teuling



Betaelt aen Tijs Gerritsz 
Teulingh, de somme van
vier ponden vijf-
tien schellingen, te veer- 
tigh grooten 't pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maaken van de 
vijfde bestedinge daer 
aenvolgende van de Cornse-
Sluijs aff, tot de Emmichoven-
se sluijs toe, lanck ontrent 
twee hondert tagtigh roeden 
aengenomen bij den hoop, 
volgens conditie consent 
ende ordonantie de voorsr: iiii L xv Sch 

Betaalt aen Pieter Pie-
terse Dubbelt de zomme

[29v]
#dubbelt

van vijff ponden te veer-
tigh grooten t' pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maacken van de sesde 
bestedinge daer aen vol-
gende komende tot den 
Ouden Dijk, bij de wed: 
van Dirck Groenevelt 
lanck drie hondert 
roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens 
conditie, consent ende 
ordonnantie de voorsr: v L  

Betaalt aen Herman 
Buijsers de zomme van 

[30r]
#groenevelt
#buijsers

drie ponden, te veertigh 
grooten t' pond over 
ende in voldoeninge van 
het maken van de sevende 
bestedinge daer aen vol- 
gende, beginnende aen de 
voorgaende is den Barm-
sloot loopende langs 
den Bleeckwaart ende 
Gijsbert, tot aen den ouden 
Cornse-voorsluijs ofte het 
huijs van de Bruijn
lanck ontrent drie hon- 

[30v]
#de-bruijn
#camp



dert roeden aen genomen 
bij den hoop, volgens con- 
ditie, consent ende ordon-
nantie d'voorsr: iii L   

Betaalt aan Hendrick 
Camp de somma van seven 
ponden vijff schellingen 
te veertigh grooten t' pond 
in voldoeninge van het 
maken van de agtste be-
stedinge daer aen volgen-
de beginnende aen de voor-
noemde voorsluijs, en loopt 
langs de Gantel Cade, 
tot aen den ouden Dussensen 
dijck, lanck bij na ses 
hondert roeden, aen ge-
nomen bij den hoop volgens 
conditie consent ende 
ordonnantie de voorsr:  vii L v Sch 

Betaalt aen Pieter van

[31r]

Delden, de zomme van 
seven ponden thien schel-
lingen te veertigh 
grooten t' pond, over en-
de in voldoeninge van het 
maacken van de negende 
bestedinge daer aen vol-
gende zijnde den sloot 
genaemt Jan Pieterse 
sloot, beginnende aen de 
voornoemde Gantel Cade 
en loopt langs den 
Ouden Dussensen Dijck tot 
aen de nieuwe Steege agter 
het huijs van Cornelis @ 
Schalcken, lanck ontrent 
vijff hondert vijff en der-
tigh roeden, aen genomen 
bij den hoop, in gevolge 
van de conditie, consent 
ende ordonnantie de 
voorsr:  vii L x Sch 

[31v]
#van-delden
#schalken

Betaalt aen Cornelis [32r]



Geeritse Teulingh de somme 
van agt ponden vijftien
schellingen te xl: grooten 
pond, over ende in 
voldoeninge van het maken 
van de thiende beste-
dinge daer aen volgende 
zijnde de wegh slooten 
weersijdts de nieuwe 
Steeghe van den Ouden 
dijck voorsr: aff, tot de 
Pleune off Kercke 
Stege toe de selve 
Pleune steegh van de 
Nieuwe Steege aff tot 
het oude Straatie 
toe, t' welck daarinne 
zal werden begrepen 
te samen lanck ontrent 
drie hondert dubbelde 
roeden aen genomen bij 

#teuling

den hoop, volgens conditie 
consent ende ordonnan-
tie, de voorsr: viii L xv Sch 

Betaelt aen Gerrit 
Ariense Cappeteijn de 
somme van negen ponden 
thien schellingen, te veer- 
tigh grooten t' pond, over 
ende in voldoeninge van het 
maken van de elfde 
bestedinge daer aen vol-
gende sijnde de slooten weer-
sijts de nieuwe Steeghe, 
van de voors: Pleune 
steege aff tot de Cort- 
veltse steege toe, lanck 
ontrent vijff hondert

[32v]
#capiteijn

vijff en sestigh dubbel-
de roeden, aen genomen 
bij den hoop, volgens con-
ditie, consent, ende or-
donnantie, de voors: ix L x Sch   

Betaalt aen Huijgh 
Janse van Herp de som-
me van vijff ponden 

[33r]
#van-herp



thien schellingen, te 
veertigh grooten t' pond, 
over ende in voldoeninge 
van het maken van de 
Eerste helfte der 
twaalfde bestedinge 
daer aen volgende begin-
nende aen de voornoemde 
Cortveltse-stege ende 
gaende ten eijnden
uijt inden Barm-sloot 
aen den Zeedijck, ter lengte 
van ontrent twee hon-
dert sestigh, dubbelde roe-
den aen genomen bij den 
hoop volgens conditie con-
sent ende ordonnantie, 
d' voorsr: v L x Sch    

Betaalt aen Cornelis 
Cornelisse Dolo, gelijcke 
somme van vijff ponden 
thien schellingen munte 
deser rekeninge, over 
ende in voldoeninge van 
het maken van de der- 
tiende bestedinge 
daer aenvolgende zijnde 

[33v]
#de-loij

de wederhelft, en compt 
tot den Dijck toe, lanck 
als voren aen genomen bij 
den hoop, volgens conditie, 
consent ende ordonnantie
de voorsr: v L x Sch  

Betaalt aen Lambert 
Dielisse Goethart de som-
me van ses ponden te 
veertigh grooten t' pont 
over en in voldoeninge van 
het maken van de veer-
tiende bestedinge daar 
aen volgende zijnde de 
slooten wedersijdts de 
voogtwerffze Steegh 
van den Zee-dijck

[34r]
#goedhart

tot de Nieuwe Steegh 
lanck ontrent twee hon-

[34v]
#boot



dert twintigh dubbelde 
roeden aengenomen bij 
den hoop, volgens conditie 
consent ende ordonnan-
tie de voorsr: vi L   

Betaalt aen Bastiaen 
Boot, de somme van vijff 
ponden, thien schellingen 
te veertigh grooten t' pont 
over ende in voldoeninge 
van t' maken van de vijff-
thiende bestedinge daar 
aen volgende zijnde de 
Cortveltze steege ter 
weder sijde van oude Straet-
tje aff tot de nieuwe-
Steege toe lanck ontrent 
twee hondert veertigh roe-
den, aen genomen bij den 
hoop, volgens conditie, 
consent ende ordonnantie 
de voorsr: v L x Sch 

Betaalt aen Huijbert 
Sloot, de zomme van seven 
ponden, te veertigh grooten 
't pond, over ende in voldoe-
ninge van het maken 
van de sestiende bestedin-
ge daer aen volgende be- 
ginnende van de voorn: 
Cortveltse-Steege tussen

[35r]
#sloot

het gescheijt van de 
Domainen ende de parti-
culieren, westwaarts op 
tot aen den hoeck van de 
Noortsijde van de Nieuwe 
Steeg, 't eijnde op de punt 
van het Cortvelt, lanck 
ontrent drie hondert vijff-
tigh roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens con-
ditie, consent, ende or-
donnantien, de voors: vii L  

Betaalt aen Bastiaen 

[35v]
#koeckoeck



Koeckoeck de somme van
thien ponden vijff schel-
lingen, te veertigh grooten 
t' pont, over ende in vol-
doeninge van het maken 
van de seventienden be-
stedinge daer aen volgen-
de, het schoonmaken van't 
geheele Peerboomse gat, 
van de Nieuwe steeghe aff, 
tot de peerboomze sluijs 
toe, lanck ontrent hon-
dert vijftigh roeden, 
aengenomen bij den hoop 
volgens conditie ende 
ordonnantie de voors: x L v Sch  

Betaalt aen Herman

[36r]

Buijsers, de somme van 
ses ponden vijff schellingen 
te veertigh grooten t' pont, 
in voldoeninge vant maken 

van de agtiende bestedinge, 
daer aen volgende zijnde 
den Bansloot, loopende 
door den geheelen Peerboom, 
ende Langewerff, vant 
Peerboomse gadt aff, langs 
de Oude Cade henen, tot 
in den Barmsloot, door-
gaends te maken op agt 
voeten wijdt, lanck on-
trent drie hondert 
roeden, aen genomen 
bij den hoop, alles in ge-
volge van de conditie 
consent, ende ordon-
nantie de voorschre-
ve vi L v Sch 

[36v]
#buijsers

Betaelt aen Peeter 
Carelse van Wouw de 
somme van agt ponden 
te veertigh grooten t' pont 
over en in voldoeninge 
van het maken van de negen-

[37r]
#van-wouw



tiende bestedinge zijnde
de wegh slooten weerzijts 
het Oude Straatjen begin-
nende aen den Ouden dussen-
sen dijck, tot den 
westersen sloot van 
den Langen Camp, 
lanck ontrent drie 
hondert dubbelde 
roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens 
conditie, consent 
ende ordonnantie, 
de voorschreve som-
me van viii L    

Betaalt aen Willem
Dingemans, de zomme 
van seven ponden vijff 
schellingen, te veertigh 
t' pont, over, ende in 
voldoeninge vant maken 
van de twintigste be-
stedinge daer aenvol-
gende, tot de nieuwe Cort-
veltse steege toe, lanck 
omtrent twee hondert 
dubbelde roeden, aen-
genomen bij den hoop 
volgens conditie consent 
ende ordonnantie de 
voors:  vii Lv Sch 

Betaalt aen den selven

[37v]
#dingemans

Willem Dingemanse, de 
somme van ses ponden, 
te veertigh grooten t' pont 
over ende in voldoeninge 
van het maacken van de 
een en twintigste beste-
dinge daar aenvolgende, 
zijnde het resterende 
gedeelte, weerzijdts 
van t' Oude Straatje van de 
voornoemde Cortveltse 
steege aff, tot aen de 
eerste Cromte van de 
wegh bij de Camerse 

[38r]
#dingemans



stege ofte wel bij den 
westersen sloot van den 
Cleijnen Brasser, lanck 
omtrent hondert 
tagtich dubbelde 
roeden, aengenomen 
bij den hoop volgens 
conditie, consent, ende 
ordonnantie, alhier de 
voors:  vi L 

Betaalt aen Arien Pie-
terse St. Maartens Dijck 
de somme van vijff ponden 
thien schellingen te veer-
tigh grooten 't pondt 
over ende in voldoenin-
ge van het maacken 
van de twee ende 
twintigste beste-
dinge daar aenvolgen-
de zijnde de slooten 
weerzijdts de Camerse 
Steegh van de voor- 

[38v]
#st-maertensdijk

noemde Cromte aff 
tot aen den Zeedijck toe 
lanck ontrent hondert 
en ses dubbelde roeden 
aengenomen bij den hoop 
in gevolge van de conditie 
consent, ende ordonnan-
tie de voorsr: v L x Sch   
 

Betaalt aen Pieter 
Pieterse Dubbelt, de 
somme van vijff ponden 
te veertigh grooten 
t' pondt over ende in 
voldoeninge vant maken 
van de drie en twintigste

[39r]
#dubbelt

ste bestedinge daar 
aen volgende sijnde de 
slooten weersijdts de Nieu-
we Steegh, van t' Oude 
Straatje aff, tot aende 
Brugge gelegen over 
Bregtegeut lanck on-
trent twee hondert 

[39v]
#st-maertensdijk



sestien dubbelde roeden 
aengenomen bij den 
hoop volgens conditie 
consent, ende ordonnantie
de voorsr:  v L 

Betaalt aen Arijen 
Pieterse van St. maertens-
dijck, de zomme van 
drie ponden thien schel-
lingen te xl: grooten t' pond 
over ende in voldoeninge 
van het maacken van de 
vier en twintigste beste-
dinge daer aenvolgende
sijnde de slooten weersijdts
de selve steegh van Bregte
geut aff tot de Cornse 
Gantel Cade toe, lanck 
omtrent hondert veer-
tigh dubbelde roeden,
aengenomen bij den hoop
volgens conditien con-
sent, ende ordonnantie, 
de voorsr: iii L x Sch 

Betaalt aen Jan Tonisse
Bestebier de somme 

[40r]
#bestebier

van elff  ponden thien 
schellingen, te veer-
tigh grooten 't pond, 
over ende in voldoeninge 
van het maken van de 
vijff en twintigste be-
stedinge daer aen vol- 
gende sijnde de kille ofte 
uijtwateringhe genaemt 
Hillekens Gadt, begin-
nende aan t' Oude Straatje 
en gaende tot de Zuijde-
lijckste-Sluijs, op de 
Cornse Gantel gelegen 
hier mede onder begrepen, 
de uijtwateringhe buijtens 
dijkx tot in den Gan-
tel toe, lanck ontrent 
vier hondert der-
tigh roeden aengeno-

[40v]



men bij den hoop volgens
de conditie consent ende
ordonnantie  de voorsr: xi L x Sch  

Betaalt aen Gleijn @ 
Camp, de zomme van 
vijff ponden, te veertigh 
grooten t' pont, over 
ende in voldoeninge van 
het maaken van de ses en 
twintigste bestedinge 
daer aen volgende, sijnde 
de Middelt, van 't Laar
Somerdijckie aff ende 
vervolgens tot aen de 
westersen sloot van

[41r]
#camp

Bregte veertigh merge 
lank ontrent drie 
hondert sestigh roeden
aen genomen bij den hoop 
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie de voorsr: v L 

Betaalt aen Hendrick 
Geertz Teulingh, de som-
me van agt Ponden te 
xl: groote t' pont, over 
en in voldoeninge vant 
maken van de zeven 
en twintigste beste-
dinge daar aenvolgende 
zijnde d' kille genaemt 
Bregte geut beginnende
van den westersen sloot 

[41v]
#teuling

van Bregte veertigh 
mergen tot aen het einde 
van Hillekens-gadt, door 
de Cortveltse Steeghe, 
lanck ontrent drie hondert 
thien roeden, aen geno-
men bij den hoop, volgens 
consent, conditie ende 
ordonnantie d' voorsr: viii L  

Betaalt aen Arien Ad. 
van Hoffwegen, de som-
me van seven ponden 

[42r]
#van-hofwegen



thien schellingen te 
xl: grooten t'pond, in 
voldoeninge van maken 
van de agt en twin-
tigste bestedinge 
daer aen volgende sijnde 
de slooten weersijts de 
Kalversteegh beginnende 
aen den Ouden Dussen-
Dijck tot den Oostersloot 
van Baeijen poel lanck 
ontrent drie hondert 
vijftien dubbelde roeden 
aengenomen bij den 
hoop, volgens conditie 
consent ende ordonnan-
tie, de voorsr: vii L x Sch   

Betaalt aen Lammert 
Dielissen Goethart de som-

[42v]
#goedhart

me van vijff ponden
thien schellingen te xl: 
grooten het pond, over 
ende in voldoeninge van't 
maken van de negen 
en twintigste bestedinge 
daer aen volgende zijnde 
de slooten weersijts de 
selve steege vande voorz: 
oostersloot aff, tot aen de 
nieuwe Cortveltse Stege 
toe lanck ontrent twee 
hondert vijff en tagtigh 
dubbelde roeden aen-
genomen bij den hoop, 
volgens ordonnantie de
voorsr: v L x Sch      

Betaalt aen Cornelis 

[43r]

Cornelisse Dolo, de somme 
van twee ponden te xl: 
grooten t' pondt, over ende 
in voldoeninge van't 
maken van de dertigste 
bestedinge daer aen 
volgende zijnde de 
Middelt beneden den 
Ommeloop van de Laar, 

[43v]
#de-loij



beginnende van Jan 
Pieterse sloot, west-
waarts op tot aen de 
Kalversteegh lanck
ontrent twee hondert
sesigh roeden, aen ge-
nomen bij den hoop, vol-
gens conditie consent, 
en ordonnantie de voors: ii L

Betaalt aen Thonis Lam-
mertse Vos d'Zomme 
van drie ponden twee schel-
lingen, te xl: grooten t' pont 
over ende in voldoeninge 
vant maken van de een 
en dertigste bestedinge 
daer aenvolgende zijnde 
de slooten langs de Gantel 
cade, beginnende van de 
Oude Cornse-voorsluijs 
westwaerts op tot aen de 
bregte geut ten eijnde 
toe lanck ontrent twee 
hondert sestigh roeden 
aengenomen bij den 
hoop, volgens conditie 
ende ordonnantie de voorsr: 

iii L ii Sch   

Betaalt aen Marcus

[44r]
#vos

Jacobse Liervaart de som-
me van vier ponden 
te xl: grooten 't pont 
over ende in voldoeninge 
van het maken van de 
twee en dertigste be-
stedinge daer aen vol-
gende zijnde de kille, 
loopende door den Boer-
en Verdriet, van de ver-
laatse Gantel cade 
aff, door het  Oude sluijs-
je ende de cade tot aen 
t' heultje uijtwaterende 
op de Kornse Gantel, 
ende van daer langs 
de cade van den Boeren-
verdriet, westwaerts 

[44v]
#liervaert



op tot in den Barmsloot 
van den nieuwen Dijck, 
te zamen lanck on-
trent twee hondert aen 
genomen bij den hoop 
volgens conditie consent
ende ordonnantie de voor-
schreve zomme van iiii L 

Betaelt aen Oth Wil-
lemze Walraven de 
zomme van twaalff 
ponden te veertigh 
grooten het pont 
over ende in voldoe-
ninge van het maac-
ken van de drie ende 
dertigste, sijnde de 
laeste bestedinge 

[45r]
#walraven

daar aen volgende, be-
staende in het uijt-
snijden ende schoon-
maken van de uijtwa-
teringe van de sluijs 
vliet beginnende aen 
de Peerboomze sluijs, 
buijten dijcx, tot aen de 
Maze toe, te snijden 
ende schoon te 
maken tot op 
den ouden grondt 
ter breete van 
vier ende twin-
tigh voeten drijvens 
water, aengeno-
men bij den hoop, 
in gevolge van de con-
ditie der bestedin-
ge consent ende 

[45v]

ordonnantie, derhalve 
alhier de voorschreve
zomme van  xii L

iiia: Summa van den uijtgeeff

iic: xix L xii Sch  

[46r]

[vacat] [46v]



Anderen Uitgeeff
van het schoonmaken 
van des Gemeenlandts 
wateringen, zoo van Kreec-
ken, Killen, Berm-, Ban- 
en Wegh-slooten, besteet 
ende gemaackt in het 
na-jaar xvic: agt en t' 
negentigh.

Betaalt aen Pieter Janze
Baas, de zomme van agt 
ponden, te xl: grooten t' pond 
over ende in voldoeninge 
van het maken van de 
Eerste bestedinge, 
zijnde den Barmsloot 

[47r]
#baes

Blijckt van 
dese en volgende 
aen gehaalde 
parthijen bij 
conditie van 
bestedinghe 
en ordonnan-
tie van de ge-
committeerdens,

beginnende van den Dus-
sensen Zeedijck, tot aen 
den houck van den Nieuwen-
dijck, bij het staackje 
van Wevelinckhoven, 
lanck vier hondert en 
veertigh roeden, aen ge-
nomen bij den hoop, vol-
gens conditie van beste-
dinge, dato 15 September 1698 
consent ende ordonnantie 
slaande op dese  ende twee 
en dartigh volgende posten 
daaromme hier de voorz: viii L  

Betaelt aen Willem

[47v]
#van-wevelinkhoven

Jooste Berm, de somme 
van ses ponden vijftien 
schellingen, te xl: grooten 
het pont over en in vol-
doeninge van de tweede 
bestedinge daer aen vol-
gende, compt tot de Peer-
boomse sluijs toe lanck 
ontrent vier hondert 
roeden  aen genomen 
bij den hoop, in gevolge 
van de conditie ende 
ordonnantie dus hier 
de voorz: vi L xv Sch   

[48r]
#berm
#lensvelt



Betaalt aen Gerrit
Simonse Lensvelt, de 
zomme van zeven
ponden vijftien schel-
lingen te veertigh 
grooten t' pondt, over
ende in voldoeninge van 
het maken van de derde 
bestedinge daer aen vol-
gende vande Peerboomse 
sluijs, tot aen de verleng-
de Nieuwe Stege toe lanck 
ontrent vijff hondert 
roeden aen genomen 
bij den hoop volgens 
conditie, consent, ende 
ordonnantie d'voorsr:  vii L xv Sch  

Betaelt aen Tonis
Ad: Bestebier de zomme 

[48v] 
#bestebier

van agt ponden vijff 
schellingen te veertigh 
grooten t' pondt, over 
ende in voldoeninge vant 
maken van de vierde 
bestedinge daer aen vol-
gende van de voornoemde 
Nieuwe Steege, komt 
tot de Zuijdelijckste 
sluijs op den Kornse-Gantel 
toe lanck ontrent vijff 
hondert vijfftien roeden 
aen genomen bij den hoop 
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie,  de 
voorsr: viii L xv Sch  

Betaalt aen Segert Kanis

[49r]
#canis

de somme van vier pon-
den vijfftien schellingen
te veertigh grooten 
t' pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maken van de vijffde 
bestedinge daer aen vol- 
gende, van de Cornse Sluijs 
af, tot de Emmincho-

[49v]



venze-sluijs toe lanck 
ontrent twee hondert 
tagtigh roeden aen ge-
nomen bij den hoop, vol-
gens conditie ordonnan- 
tie ende consent, de 
voors: iiii L xv Sch 

Betaalt aen Cornelis 
Hendrick Romain, de 
zomme van vier ponden
vijftien schellingen, te 
veertigh grooten t' pond, 
in voldoeninge van het 
maken van de sesde be-
stedinge daer aen volgen-
de komende tot den Ouden 
Dijck, bij de weduwe van 
Dirck Groenevelt, lanck 
drie hondert roeden 
aen genomen bij den 
hoop, volgens conditie 
consent en ordonnan-
tie, de voorsr: iiii L xv Sch  

Betaalt aen Hendrick 

[50r]
#romain
#groenevelt

Dingemanse Spaendonck
de somme van twee ponden 
twaalf schellingen te veer- 
tigh grooten t' pondt over 
ende in voldoeninge van 
het maacken van de sevende 
bestedinge daer aen vol-
gende beginnende van den 
voorgaende, is den Barm-
sloot loopende langs den 
Bleeckwaart, en Gijsbert 
tot aen den Ouden Corn-
ze voorsluijs, off 't huijs 
vande Bruijn toe, lanck 
ontrent drie hondert 
roeden, aen genomen 
bij den hoop, volgens con- 
ditie consent ordonnantie 
de voors: ii L xii Sch    

Betaalt aen Hendrickse 

[50v]
#spaandonk
#de-bruijn



Camp de somme van
agt ponden te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge van 
het maken van de agste 
bestedinge, aen den  voorsluijs 
en loopt langs de Gantel 
cade tot aen den Ouden 
Dussensen dijck, lanck bij 
nae ses hondert roeden 
aen genomen bij den hoop 
volgens conditie  ordonnan-
tie ende quitantie de 
voorz zomme   viii L  

Betaalt aen Pieter van

[51r]
#camp

Delderen, de somme van 
ses ponden vijftien schell:
te xl: grooten t' pont, over 
ende in voldoeninge van 
het maken van de negen-
de bestedinge daer aen 
volgende sijnde den sloot 
genaemt Jan Pieterse 
zloot, beginnende aende 
voorschreve Gantel 
cade, en loopt langs 
den Ouden Dussensen 
Dijck tot aen de nieuwe 
Steege agter Cornelis 
Ariense Schalcke lanck 
vijff hondert vijff en- 
de dertigh roeden aen 
genoomen bij den hoop, 
volgens conditie con-
sent ende ordonnantie 
de voorschreve zomme 
van vi L xv Sch  

[51v]
#van-delden
#schalken

Betaalt aen Tonis Arij-
enze Roubos, de Zomme 
van agt ponden thien
schellingen te veertigh 
grooten t' pont, over ende 
in voldoeninge van het 
maken vande thiende 
bestedinge daer aenvol- 
gende zijnde de wegh-

[52r]
#roubos



slooten weerzijts de Nieu-
we-Steegeh, van den Ouden 
Dijck voorsr: aff tot 
de Pleune ofte Kerck 
Steeghe toe deselve 
Pleune-steegh ofte kerck-
steegh van de Nieuwe 
Steegh aff, tot het 
Oude Straatje toe welck 
daer inne sal wesen be- 
grepen, te samen langh 
ontrent drie hondert 
dubbelde roeden aen 
genomen bij den hoop 
volgens conditie ende 
besteck consent ende 
ordonnantie, dus hier 
de voorsr: zomme van viii L x Sch   

Betaalt aen Willem Cor-
nelisse Vinck de somme 
van seven ponden vijff-
tien schellingen, te veer-
tigh grooten het pondt 
over ende in voldoeninge van 
het maken van de elfde 
bestedinge daer aen 
volgende zijnde de 
slooten weerzijts de 
Nieuwe steegh van de 
voornoemde Pleune-steegh 
aff tot de Cortveltse 
steeghe toe lanck on-

[52v]
#vinck

trent drie hondert vijff 
en sestigh dubbelde roeden 
aen genomen bij den hoop 
volgens conditie consent 
ende ordonnantie de voorz: vii L xv Sch    

Betaalt aen Dirck Cuijn-
derts Leegganger de 
zomme van vijff ponden
vijfftien schellingen 
te veertigh grooten t' pont, 
over ende in voldoeninge 
van het maken van de twaelf-
de bestedinge daer aen 
volgende begint aen de voorn: 

[53r]
#leegganger



Cortveltse steegh, en gaende 
ten eijnden uijt, tot in den 
Barm-sloot aen de Zeedijck 
dese sullen de Aennemers 
in twee parthijen tegens 
den anderen deelen waar 
van de Eerste helfte van de 
voorn: steege aff, ter 
lengte van ontrent twee 
hondert sestigh dubbelde 
roeden, is aengenomen 
bij den hoop volgens 
conditie, ordonnantie, 
consent, de voorsr: v L xv Sch     

Betaalt aen Huijgh Janze 
van Heert  de zomme 
van vijff ponden x Sch te xl: 
grooten t' pond, over ende 

[53v]
#van-heert

in voldoeninge van het maken 
van de dertiende beste-
dinge, zijnde de wederhelft 
en kompt tot den dijck 
toe, lanck als vooren, aen-
genomen bij den hoop, vol-
gens conditie ordonnantie 
ende consent, de voorsr: v L x Sch  

Betaalt aen Geeret Arij-
enze Cappiteijn de zomme 
van vier ponden x Sch te 
xl: grooten t' pondt, over 
ende in voldoeninge van t 
maken van de veertiende 
bestedinge daer aen vol-
gende zijnde de slooten 
weersijts de Voogdwerffse

[54r]
#capiteijn

Steege van den Zeedijck, 
tot de Nieuwe Steege toe, 
lanck ontrent twee 
hondert dubbelde roeden 
aen genomen bij den hoop 
dus bij conditie ordonnan-
tie ende consent, de voorsr: iiii L x Sch  

Betaalt aen Dirck 
Gelewijnse, de zomme 

[54v]
#geelewijns



van ses ponden, te veer- 
tigh grooten t' pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maken van de 
vijftiende bestedinge 
daer aen volgende zijnde 
de Cortveltse stege van 
het Oude Straatje aff, 
tot de Nieuwe-Steeghe toe 
lanck ontrent twee 
hondert roeden,  aenge-
nomen bij den hoop 
in gevolge van de con-
ditie ordonnantie ende 
consent alhier dus, de 
voorsr: zomme van vi L

Betaalt aen Huijbert
Janse Sloot, de somme 
van vijff ponden vijff 

[55r]
#sloot

schellingen te xl: grooten 't 
pont, over ende in voldoeninge 
van het maken van de 
sestiende bestedinge 
daer aenvolgende begin-
nende van de Cortveltse 
Stege tusschen het ge-
scheij van de Domainen 
en de Particulieren 
Ingelanden, westwaarts 
op tot op den hoeck vande 
Noortsijde van de Nieuwe 
steegh, t eijnde op de punt 
van het Cortvelt, lanck 
ontrent drie hondert vijf-
tigh roeden, aengenomen 
bij den hoop, in gevolge vande 
conditie ende besteck 
mitsgaders ordonnantie 
ende consent, dus
alhier de voorz: zom-
me van v L v Sch 

[55v]

Betaalt aen Willem 
Cornelisse Vinck, de zomme 
van dertien ponden x Sch, 
te xl: grooten t' pondt, over 
ende in voldoeninge van 't 

[56r]
#vinck



maken van de seventiende 
bestedinge daer aenvolgende 
sijnde t schoonmaken van t' 
geheele Peerboomse Gath, 
van de nieuwe steeghe aff 
tot de Peerboomse sluijs 
toe lanck ontrent hondert 
en vijftigh roeden aen 
genomen bij den hoop, vol-
gens conditie consent 
ende ordonnantie de voorsr: xiii L x Sch  

Betaalt aen Arien Ad:
van Hoffwegen de somme 
van vier ponden vijftien 
schellingen te xl: grooten 
t' pont, over ende in vol-
doeninge van het maken 
van de agtiende beste-
dinge daer aenvolgende, 
sijnde den Bansloot, loopen-
de door den geheelen Peer-
boom, ende Lange Werff 
van het peerboomse 
gath aff langs de Oude 
Cade heenen, tot in den 
Barm-sloot, lanck 
ontrent drie hondert 
roeden, doorgaende te 
maken op agt voeten 
wijdt, aengenomen bij
den hoop alles in gevol-
ge van de conditie besteck 
consent ende ordon-
nantie alhier de voorsr: 
zomme van iiii L xv Sch  

[56v]
#van-hofwegen

Betaalt aen Hendrick 
Crijne Kamp de zomme 
van zeven Ponden 
vijf schellingen te veer-
tigh grooten het pondt 
over ende in voldoeninge 
vant maaken van de ne-
gentiende bestedinge 
daer aenvolgende, zijnde 
de weghslooten weersijts 
het Oude Straatje be-

[57r]
#camp



ginnende aen den Ouden 
Dussensen dijck, tot de 
westersloot van den 
langen Camp lanck 
ontrent drie hondert 
dubbelde roeden aen-
genomen bij den hoop 
alles in gevolge van de 
conditie, besteck 
ordonnantie ende 
consent de voorschre-
ve zomme van vii L c Sch   

Betaalt aen Geleijn
Ard(?) Camp de zomme 
van seven Ponden, te 
veertigh grooten t' pont 
over, ende in voldoeninge 
vant maken van de twintigh-
ste bestedinge daer aen 
volgende, tot de Nieuwe 
Cortvelt steeghe toe lanck 
twee hondert sestigh 
dubbelde roeden aen-
genomen bij den hoop vol-
gens conditie ende or-
donnantie en consent 
de voorsz: vii L  

Betaalt aen Willem 
Dingemanse, de zomme 
van vijff ponden x Sch: te 
xl: grooten t' pont, over

[57v]
#camp
#dingemans

ende in voldoeningen vant 
maken van de een en 
twintigste bestedinge 
daer aenvolgende, sijnde 
het resterende gedeelte 
weertsijts van t' Oude 
Straatje van de voornoende 
Cortveltse Steeghe aff 
tot aende eerste Cromte 
van den wegh, bij den 
Camertse Steegh off wel 
bij den westersen-sloot 
van den Cleijnen Brasser 
lanck ontrent hondert 
tagtigh dubbelde roeden 

[58r]



aengenomen bij den hoop 
volgens conditie, ordon-
nantie ende consent, 
de voorsr: v L x Sch  

Betaalt aen den selven
Willem Dingemanse de 
somme van vijff ponden 
vijftien Schellingen te 
veertigh grooten t' pont 
over ende in voldoeninge 
van't maken van de twee 
en twintigste bestedin-
ge daer aenvolgende, 
zijnde de slooten weersijts 
de Camerse Steeghe vande 
voorn: Crompte aff tot 
aen de Zeedijck toe lanck 
ontrent twee hondert 
ses dubbelde roeden aen
genomen bij den hoop 
volgens conditie ordon- 
nantie ende consent 
de voorsr: somme van v L xv Sch 
 

Betaalt aen Steven Mon-
seur de somme van vijff 

[58v]
#dingemans
#monsieur

ponden vijff schellingen 
te veertigh grooten t' pont 
over ende in voldoeninge 
van het maken van de 
drie en twintigste be-
stedinge daer aenvolgende 
zijnde de slooten weersijts 
de nieuwe Cortveltse stee-
ge van t' Oude Straatje 
aff, tot aen de Brugge 
gelegen over Bregte Geut, 
lanck ontrent twee hon-
dert sestien dubbelde 
roeden, aengenomen 
bij den hoop volgens 
conditie, ordonnantie en
consent, de voorsz: som-
me van v L v Sch   

Betaalt aen Herman 

[59r]
#buijsers



Buijsers de zomme van 
drie Ponden thien schell: 
te xl: grooten t' pondt, 
over ende in voldoeninge 
van het maaken van de 
vier en twintigste be-
stedinge daer aenvolgende, 
zijnde de slooten weersijts 
de selve steegh van Bregten 
geut aff, tot de Cornse 
Gantel cade toe lanck 
ontrent hondert en 
veertigh dubbelde roe-
den, aengenomen bij 
den hoop volgens con-
sent de voorsr: zomme
van iii L x Sch  

Betaalt aen Arien

[59v]

Tonisse Bestebier de 
zomme van sestien Pon-
den thien schellingen 
te xl: grooten 't pondt,
over ende in voldoeninge 
van het maken van de 
vijff en twintigste be-
stedinge daer aen volgen-
de zijnde de kille, offte 
de uijtwateringhe ge-
naemt Hillekens Gadt 
beginnende aen t' Oude 
Straatge en gaende 
tot de Suijtdelijckste 
sluijs op de Cornse Gan-
tel gelegen, hier onder 
mede begrepen de uijt-
wateringe buijtens 
dijkx, tot in den Gantel 
toe, lanck ontrent vier 
hondert dertigh roe-
den, aengenomen bij 
den hoop volgens 
conditie, consent ende

[60r]
#bestebier

ordonnantie de voorsr: 
zomme van xvi L x Sch 

Betaalt aen Tonis 
Lammertse Vos,  de zom-

[60v]
#vos



me van vijff ponden 
te veertigh grooten 
t' pont, over ende in 
voldoeninge vant maken 
van de ses ende twintig-
ste bestedinge daer 
aen volgende sijnde de 
Middelt van 't Laer dijckje 
aff en vervolgens tot 
aen den westersen 
sloot van Bregte veer-
tigh mergen, lanck 
ontrent drie hondert 
sestigh roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens con-
ditie ordonnantie ende 
consent, de voorsz: zom-
me van v L  

Betaalt aen Pieter Janz
Baas de zomme van 
seven ponden vijftien 
schellingen te veertigh 
grooten t' pont, over en-
de in voldoeninge van t' 
maken van de zeven 
en twintigste bestedin-
ge daer aen volgende 
zijnde de kille genaempt 
Bregte-geut, beginnende 

[61r]
#baes

van den westen sloot van 
Bregte veertigh mergen 
aff, tot aen het einde 
van Hillekens Gath, door 
de Cortveltse steege, lanck 
ontrent drie hondert en 
thien roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens conditie
ordonnantie ende consent 
de voorsz: zomme van vii L xv Sch  

Betaalt aen Peeter 
Carelse de zomme van 
sevenn ponden thien schell: 
te xl: grooten t' pont, over 
ende in voldoeninge vant 
maken van de agt 

[61v]
#peter-carelse

en twintigste bestedin-
ge daer aenvolgende sijnde 

[62r]
#buijsers



de slooten weersijts de Kal-
verst steegh, beginnende 
aen den Ouden Dussensen 
dijck tot bij den ooster-
sloot van Baijen-Poel, 
lanck ontrent drie hon-
dert vijftien dubbelde 
roeden, aengenomen bij 
den hoop volgens conditie 
ordonnantie ende con-
sent, de voorsr: vii L x Sch   

Betaalt aen Herman
Buijsers, de zomme van 
ses ponden vijftien 
schellingen te xl: grooten 
het pont, over ende in 
voldoeninge van het ma-
ken van de negen en 
twintigste bestedinge 
daer aen volgende, zijnde 
de slooten weersijdts de 
selve steegh van den voor-
noemden oostersloot aff, 
tot aen de nieuwen Cort-
velze Steege toe lanck 
ontrent twee hondert 
vijff en tagtigh dubbel-
de roeden, aen genomen 
bij den hoop in gevolge 
van de conditie ende be-
steck, ordonnantie, 
ende quitantie 
de voorschreve zom-
me van vi L xv Sch     

[62v]

Betaalt aen Cornelis 
Hendricxe Romain, de 
zomme van twee ponden 
te veertigh grooten t pont
over ende in voldoeninge 
van het maken van de 
dertigste bestedinge 
daer aenvolgende zijnde 
de Middelt, beneden den 
Omloop van de Laer, be-
ginnende van Jan Pie-
terse sloot westwaerts 
op tot aen de Calversteegh 

[63r]
#romain



toe lanck omtrent twee 
hondert t sestigh roeden 
aengenomen bij den hoop 
volgens conditie, ordon-
nantie en consent de 
voorsr: ii L  

Betaalt aen Tonis Ar:
Verhoeven, de somme van 
drie ponden vijftien schel-
lingen te xl: grooten 
t' pond, over ende in vol-
doeninge van het maken 
van de een en dertigste 
bestedinge daer aenvol-
gende zijnde de sloot langs 
de Gantel-cade begin-
nende van de Oude Cornse 
voorsluijs, westwaerts op, 
tot aen de Bregte geut ten 
eijnde toe lanck ont-
trent twee hondert 
sestigh roeden aengeno-
men bij den hoop volgens
conditie ordonnantie ende 
consent de voorsr: iii L xv Sch  

Betaalt aen Joost

[63v]
#verhoeven

Janse Blom, de zomme 
van vijff ponden, te xl: 
grooten t' pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maaken van de twee en 
dertigste bestedinge 
daer aen volgende, is de 
kille loopende door den 
Boerenverdriet, van de 
verlaatze Gantel cade 
af door het oude Sluijsje 
ende de cade, tot aen 
het heultje uijtwate-
rende op de Cornse Gantel 
en van daer langs de 
Cade van den Boerenver-
driet westwaarts op 
tot in den Barm-sloot 
van den nieuwen dijck 
te zamen lanck on-
trent twee hondert 

[64r]
#blom



en tachtigh roeden, aen-
genomen bij den hoop, in 
gevolge van de conditie 
der gedane bestedinge, 
ordonnantie ende consent, 
de voorsz: v L  

Betaalt aan Oth Willemse 
Walraven, d' zomme van 
twaalf ponden te veer-
tigh grooten t' pondt, over 
ende in voldoeninge van 
het maken van de drie 
ende dertigste zijnde 
de laaste bestedinge 
daer aenvolgende be-
staende in het uijtsnij-
den ende schoonmaken 
van de uijtwateringe 
van de sluijsvliet begin-

[64v]
#walraven

nende aen den Peerboomse 
zluijs, buijtens dijcx, tot 
aen de Mase toe te snijden 
en schoon te maken tot 
op den ouden harden gront 
te breete van vier en 
twintigh voeten drijvens 
water, aengenomen bij den 
hoop volgens conditie or-
donnantie, ende consent, 
d' voorsz: xii L  
 

iiiia: somma  van den uitgeeff

iic: xix L xii Sch 

[65r]

[vacat] [65v]
blijckt van dese
en volgende aen-
gehaalde parthij-
en, bij declaratie
ordonnantie
ende quitantie
behalve daar an-
ders voor't Hooft
geteeckent

Anderen uitgeeff 
van verscheijde saaken, 
volgens declaratie, 
ordonnantie ende 
quitantie.

                                              
Betaalt aen Abraham
Mol de zomme van
veertien ponden thien 
schellingen, te xl: 
grooten t' pondt, over 
ende in voldoeninge van 

[66r]
#mol



zijne gedane leverantie 
van spijckers, ende an-
der behoeff, ten dienste 
van den voorn: Polder 
in den Jare xvic: agt en 
t'negentigh gedaen volgens 
rekeninge ordonnantie 
ende quitantie, de voorsz: xiiii L x Sch 

Betaalt aen Mighiel Don-
kersloot Mr Timmer-
man de zomme van vijff
en twintigh ponden 
thien schellingen, te xl: 
grooten t' pondt, over 
ende ter saacke van 
vacatien arbeijts-loon
ende verschot, ten behoe-
ve van den Zuijt holland-
sen Polder in den Jare 
xvic: agt en t'negentigh 
gedaen ende verstreckt 
volgens declaratie or-
donnantie ende quitantie
de voorsz: zomme van xxv L x Sch 

Betaalt aen d'Heer Jan 
Oem, houtkooper, de 
zomme van twee hondert 
vijff en vijfftigh pon-
den twaalf schellingen, 

[66v]
#donkersloot
#oem

te xl: grooten t'pondt over 
en in voldoeninge zijner 
declaratie van gelevert 
eijcken hout op ordres 
van de meergemelte Heeren 
Gecommitteerdens, van den
Zuijd Hollantsen Polder 
door den fabriek Hendrick 
de Vos den zeventienden 
September xvic: agt en t' ne-
gentigh, van den voornoemde
Heeren Oom ten behoeve 
van den voorz: Polder
gekogt, met de onver-
mijdellijke oncosten daer in-
ne begrepen, dus bij de-
claratie ordonnantie
ende quitantie, de voorn: 

[67r]
#de-vos
#oem



zomme van iic: lv L xii Sch 

Betaalt aen Hendrick 
Lenze, de zomme van 
twaelff ponden twaelff 
schellingen te xl: grooten 
t' pont, over en in voldoenin-
ge van een jaar weddens 
ofte tractement voor het 
opsigt, ende waernemen 
van de Peerboomse Sluijs 
verschenen April xvic: ne-
gen en t'negentigh, dus 
alhier gelijck in de laest 
voorgaende rekeninghe 
folio lxi verso, ordinaris, 
de voorsz: xii L xii Sch

Betaalt aen Oth Willemze
Walraven, de zomme van
twintigh ponden, te xl: 
grooten t' pond, over ende in 
voldoeninge van het waar- 

[67v]
#lense
#walraven

nemen zoo van de Em-
minchovenze sluijs als 
die bij Zuijden de Cornse 
Gantel is leggende, dus 
alhier over het Jaer 
Tractement vervallen 
April xvic: negen en t' ne-
gentigh, de voorsr: xx L

Betaalt aan den selven 
Walraven de zomme van 
vijff en veertigh ponden 
veertien schellingen te
xl grooten t'pondt over 
ende in voldoeninge zijner 
declaratie van verdient
salaris ende verschot ten 
dienste van den gemelten 
Polder t'sedert den negen-
den Meij xvic: agt ende 

[68v]
#walraven

t' negentigh, totten tweeden
april xvic: negen en 't ne-
gentigh gedaen, blijcken-
de bij sijne declaratie or-
donnantie, ende quitantie 

[68v]
#van-wingerden



de voorsz: xlv L xiiii Sch

Betaalt aen Huijgh Ariense 
van Wingerden de zom-
me van twee en dertigh 
ponden thien schellingen 
te veertigh grooten t'pont,
over ende in voldoeninge 
sijner declaratie van 
wagevragten, ten dienste 
van voornoemden polder 
tijden dezer reke-
ninge gedaen volgens 
declaratie, ordonnan-
tie, ende quitantie 

bij kennisse 
vande gecom-
mitteerdens 
tot de directie 
van dese polder 
aengestelt

de voorschreven de som-
me van xxxii L x Sch    

Betaalt aen den selven 
Huijgh Ariense van Win-
gerden, de zomme van 
hondert ponden negen
schellingen te xl: grooten 
't pont, ter saacke t sijner 
huijse tijde deser rek: is 
verteert soo bij den Booden 
knegts, voerluijden, mits-
gaders eenige andere per-
sonen daar het Collegie 
mede te doen ende ge-
besoigneert heeft gehadt 
volgens notitie, dus 
de voorsz:  c L ix Sch 

[69r]
#van-wingerden

Betaalt aen Bastiaen
de Vries de zomme van
vijff en veertigh ponden
te xl: grooten t'pont, over 
ende in voldoeninge zijner 
specificatie van wage-
vragten, ten dienste van 
deser Rekeninghe gedaen, 
dus bij de voorsr specifi-
catie ordonnantie, ende 
quitantie de voorsr: xlv L

Betaalt aen Mijn Vader

[69v]
#de-vries
#spruijt



Dirck Spruijt – Commis 
ten Comptoire van den 
Rentmeester  rehappen(?)
generaal der Domeijnen
van Zuijthollant de
somme van twee en
twintigh ponden ses schel-
lingen te xl grooten
t'pondt, te weeten twin-
tigh ponden munte voorn:
in voldoeninge vant eerste
provisioneel Jaer pagts
van de dijck putten ofte
gorssen, leggende tusschen
den tee van den Zeedijck
van den Zuijt-hollandsen
polder tot aen de agter
kade romtsomme den 
voorsz: polder de agter-
kade daer inne begrepen
en de twee ponden ses schel-
lingen over het rant-
zoen van het voorsr: eerste
provisioneel Jaer pagts
makende te zamen de 
voornoemde twee en
twintigh ponden ses

[70r]

schellingen munte als
voore dus bij quitantie
de voorsz: xxii L vi Sch 

Nogh aen mijnen voorsz:
vader Dirck Spruijt in
sijne voornoemde quali-
teijt betaalt de zomme
van twintigh ponden
te veertigh grooten
t'pondt, over ende
in voldoeninge van het
tweede provisioneel
jaer pagts der dijck-
putten ende gorssen
aen de andere zijde deses
int breede gementioneert
dus alhier volgens qui-
tantie de zomme xx L

[70v]
#spruijt

Betaalt aen den fabrijk
Hendrick de Vos, de zomme

[71r]
#de-vos



van ses en t'agtigh ponden
twee schellingen t'veer-
tigh grooten t'pont over 
ende in voldoeninge zijner
declaratie van vacatien
reijs teercosten ende
verschot, gedaen, ende ver-
streckt ten behoeven vande
voorsz: polder, tijde deser
rekeninghe dus bij declara-
tien ordonnantie ende
quitantie de voorsz: lxxxvi L ii Sch 

Betaalt aen den lantmeter 
Mattheus van Nispen,

#van-nispen

de somme van twee en 
vijftigh ponden thien 
schellingen, te veertigh 
grooten t' pont, mede in vol-
doeninge zijner declaratie 
van vacatien ende ver-
schott, ten dienste van den 
gemelten polder, tijde 
deser rekeninge gedaen 
ende verdient, daer-
omme alhier volgens 
declaratie ordonnantie 
ende quitantie, de voorsz: lii L x Sch

Betaalt aen Gerard van
Ven Borduirwercker, de
zomme van twee en
dertigh ponden te xl grooten

[71v]
#van-ven

t'pondt over ende in vol-
doeninge sijner declaratie 
wegens de gedane lever-
antie vant laken borduiren
ende het opmaken van
een kussen voor ende 
ten behoeven van Cornelis 
Spruijt als penninghmees-
ter van den Zuijt hollantsen
polder, dus volgens decla-
ratie ordonnantie ende
quitantie de voorsz: zom-
me van xxxii :

Betaalt aen Willem

[72r]
#spruijt
#raalhoff



Raloff de zomme van 
tachtigh ponden te xl: 
grooten t' pondt, over ende 
in voldoeninge vande Teer-

ordinaris als 
in voorgaende
rekeningh 

costen, bij d'Ed: heeren 
Gecommitteerdens gedaen 
ende gevallen, zoo op de 
visitatie als het doen 
van dese rekeningen 
met d'Ed: Mogende heeren 
Commissarissen van de 
rekeninghen, als verscheij-
de particuliere Ingelan-
den, dus alhier als in 
voorgaende rekeninghe 
de voorsr: lxxx L

Betaalt aen de Conchergie 
van den Doele voor dat 
dese rekeninghe aldaer 
is gedaen, iii L iii Sch

[72v]
#raalhoff

Den rendant heeft op 
ordre ende met kennisse 
van de Ed: Heeren Gecom-
mitteerdens betaalt, 
over verscheijden nodige 
kleijnigheden, volgens 
d'nevensgaende notitie 
daer van gehouden bedra-
gende de zomme van xx L  

v: Summa van den uijtgeeff

viiic: lxvii L xviii Sch 

[73r]

[vacat] [73v]
Anderen uitgeef 
van tractementen, 
ende verschot van de 
Ed: Heeren Gecommit-
teerdens, Penningmeester, 
ende Bode,

D'heer Burgemeester
Arent Muijs van Holij, 
Raad ende Rentmeester 
Generaal van Zuijt

[74r]
#muijs-van-holij



hollant als Eerste Ge-
committeerde van wegen 
d' Ed: Mogende Heeren 

dese, ende de vol-
gende aengehaalde 
parthijen werden 
alhier wel ge-
bragt, en sijn 
gereguleert ende
gestelt in gevolge 
van het provisi-
oneel reglement, 
en verders bij declaratie, 
ende quitantie, behalve 
daar anders voor t' hooft 
gete-
kent staet

Raaden, ende Meesters vande 
reeckeninghen der Domeij-
nen van de heeren Staten 
van Hollant ende West-
vrieslant, over een Jaer 
Tractement volgens het 
provisioneel regelement, 
tijde deser rekeninge, de 
zomme van cxx L

De reijs-costen ende het 
verschot van den selven 
Heere, tijden deser Re-
keninghe gedaen

[74v]
#muijs-van-holij

gedaen Niet

D'Heer Burgemeester 
Johan Hallingh, als mede Ge-
committeerden van d'Ed: 
Mogende Heeren van de 
Rekeninghen, over een 
Jaar Tractement, tijden 
deser rekeninghe, en al-
hier uijtgetogen, de zom-
me van cxx L

De reijscosten ende het 

[75r]
#hallinck

verschoth, bij sijn Ed: tijden 
deser rekeninghe gedaan 
ende door den Rendant be-
taalt bedragen de zomme 
van vii L   

D' Heer Johan van Wevelinck-
hoven, over een Jaar Trac-
tement, als Gecommitteerde 
tijde dese rekeninghe, 
dus alhier de zomme van lxxx L

De reijscosten ende t'ver-
schot bij zijn Ed: tijde deser

[75v]
#hallinck
#van-wevelinkhoven

reeckeninghe gedaen, en 
door den rendant betaelt, 

[76r] 
#leerse



bedragen de zomma 
van viii L ii Sch  

d'Heer Mr. Sebastiaen 
Leerze over een Jaar Trac-
tement, als Gecommitteer-
den geduijrende den tijt 
deser rekeninge, sulcx al-
hier uijtgetogen, de zom-
me van lxxx L

De reijscosten ende ver-
schot bij zijn Ed: tijde 
deser gedaen ende door 
den rendant betaalt be-
dragen de zomme van lxviii L xi Sch

Cornelis Spruijt, kompt 
als Penningmeester van den 
Zuijdhollantsen Polder voor 
sijnen ontfanck ende uit-
geeff deser rekeninghe 
(in gevolge van het provi-
sioneel reglement) den 
twintigsten penninck van 
den ontfanck tot de zom-
me van ses duijsent 
ponden, ende t'gene den 
ontfanck boven de ses 
duijsent ponden compt 
te bedragen den veertigste 
penninck, en alzoo 

[76v]
#spruijt

den voorschreven ont-
fanck hier vooren folio 
ix verso bedraagt de zomme 
van seven duijsent agt 
hondert een en seven-
tigh ponden, dertien
schellingen  … obulus
waar van den twintigh-
sten penningh, tot ses
duijsent ponden monteert 
drie hondert ponden, ende 
den veertigsten penningh
van de resterende agtien 
hondert een en seven-
tigh ponden dertien schell: 
... obulus, de zomme

[77r]



van ses en veertigh pon-
den vijfftien schellingen
negen deniers, maken-
de te samen de zomme
van drie hondert ses en
veertigh ponden vijff-
thien schellingen negen 

conform voor-
gaande reken: 
van het provi-
sioneel regle-
ment

deniers munte als vooren
daeromme alhier de voor-
schreve zomme van iiic: xlvi L xv Sch ix D

De reijscosten ende het 
verschot bij den ren-
dant met kennisse ende 
door ordre van de meerge-
melten heeren Gecom-
mitteerdens gedaan en-
de betaalt, bedraagen 
volgens de nevensgaen-
de declaratie ordon-
nantie ende quitan-
tie de zomme van lix L viii Sch

[77v]
#spruijt

ordinaris als 
in voorgaande 
rekeningh

Betaalt aen Oth Wil-
lemse Walraven, de 
somme van vijftigh ponden
te xl: grooten t' pondt,
over een Jaar Tracte-
ment als Bode van den 
voorsz: Polder tijde deser 
rekeninge, dus bij quitan-
tie alhier de voorsr: l L

via: Somma van den uijtgeeff

ixc: xxxix L xvi Sch ix D Ob

[78r]
#walraven

[vacat] [78v]
Anderen uijtgeeff 
van het minuteren, 
grosseren ende doubleren 
deser rekeninghe het 
appostilleren ende 
het vergelijcken van 
dien, mitsgaders de 
nodige gerequireerde 
zegels tot de selve.

[79r]



Compt voor het muni-
teeren grosseren ende 
doubleren deser reke-
ninge groot twee hon-
dert ses en veertigh bla-
deren tot drie schellingen

transeat als 
in voorgaande
rekeningh

het blad, als in voor-
gaende rekeninghe bedra-
gende de zomme van xxxvi L xviii Sch 

Nogh voor het doubleren
van een rekeninghe als
dese voor den rendant
groot twee ende tagh-
tigh bladeren mede
tot drie schellingen
het blad, monte-
rende alhier de zom-
me van xii L vi Sch  

[79v]

Compt voor het appos-
tilleren van dese reke-
ninge, de zomme van
twaalf ponden twaalf
schellingen te veertigh
grooten 't pont dus de
voorz xii L xii Sch 

Den penninghmeester
voor het vergelijcken
van den appostillen 
op de doublen als in
voorgaende rekeninghe 
de zomme van negen 
ponden negen schellingen
te veertigh grooten
het pont dus alhier

[80r]

de voorschreeve som-
me van  ix L ix Sch

Den rendant brengt 
alhier de zomme van 
veerthien ponden twaelf
schellingen te veertigh 
grooten t' pondt, bij hem 
betaalt voor drie dis-
tincte cleijne zegels 

[80v]



als een van dertien 
ponden vier schellingen,
ses deniers, (vermidts 
de thiende verhoogingh) 
geappliceert tot een om-
slagh vande rekeninghe 
voor den Rendant, ende 
twee ider van derthien 
schellingen negen deniers, 
d'eene tot de reeckeningh 
voor d'Ed: Mogende heeren 
van de Rekeninghen, ende 
d'ander tot de reke-
ninge voor het gemeene 
Lant, bedragende te
zamen de voorsr: zomme
van xiiii L xii Sch 

Comt voor het inbinden 
deser rekeninge, met 
twee doublen van dien, 
ider tot dertigh schel-
lingen, munte deser 

[81r]

rekeninge, de somme 
van vier ponden thien 
schellingen, munte voor-
noempt dus de voorsr:
zomme van iiii L x Sch

viia Summa van den uijtgeeff

xc L vii Sch

Summa Totalis van den 
uijtgeeff bedraagt
 

iiiim: vic: lxxiiii L xvi Sch ix D Ob 

Ende den ontfanck hier vooren folio ix 
verso bedraagt

viim: viiic: lxxi L xiii Sch 

Vereffent jegens den andere comt 
meerder ontfangen, als uijtgegeven, 
en blijft den rendant bij sloote 
deser rekeningh, aen den gemeene 
polder schuldigh de somme van

[81v]

drie duijsent een hondert ses en 't 
negentigh ponden sestien schellin-

[82r] 



gen drie denier Ob

  iiim: ic: xcvi L xvi Sch iii D ob

Aldus gehoort gerekent ende geslooten 
ten dage jare ende plaatze, als in het 
hooft deser staat geëxpresseert ende 
ten oirconde desen bij ons ondertekent, 
was geteeckent  

A. Boetselaer, A. Muijs van Holij, Johan 
Hallincq, 
Jo van Wevelinckhoven, en Seb. Leerse

Gecollationeert jegens zijne princi-
pale, zijnde geschreven, geappostilleert, 
ende geteijkent als boven, ende daar mede 
accorderende bevonden bij mij als Pen-
ningmeester van de voorsr Polder op den 30 
Junij 1699, ten oirconde desen geteij-
kent

Corn: Spruijt


