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CORNELIS SPRUIJTS
Tweede Reekeninge als 
Penningmeester van den

ZUIJD-HOLLANDSEN-POLDER

Omme t'Hoff,

Overgebragtt bij Cornelis 
Spruijt, als Penningmeester 
van den Zuijthollantsen 
Polder, aen d' heer Com-
missaris van de Camer 
van de rekeningh der 
Domeijnen van de Heeren 
Staten van Hollant 
ende Westvrieslant 
ten bij wesen van de Ge-
committeerdens tot de 
directie van de gemelte 
polder aengestelt, 
mitsgaders de presente 
Ingelande desen onder-
tekent hebbende, 
int St: Joris Doele 
binnen Dordregt, den 
230 April 1700

Rekeninghe, ende 
Bewijs, die doende is Cornelis 
Spruijt, als penningmeester 
van den Zuijt hollandsen 
Polder (bedijckt in den 
Jare xvic: negen en seven-
tigh) van den ontfanck 
ende uijtgeeff bij den 
selven gehad ende gedaan 
over den Jare xvic: negen 
ent negentigh, gestelt 
in ponden van veertigh 
grooten schellingen 
ende deniers na advenant.

[1r]

Tweede Rekeningh
van desen Rendant

Vervolgt wel 
den tijt van de 
laast voorgaende 
Rekeningh als dese 

Ontfanck,

Ende eerstelijk over 
den hoogen ende laagen Omslagh 



die alhier volgens de hercalculatie
door den lantmeeter Mattheus van 
Nispen, in den Jare xvic: twee en 
tagtigh gedaen, begroot werden op 
twaalf hondert, vijff en dertig mergen 
vijff hondert negen en vijftigh roeden 
lants, in de voorsr: dijckagie binnen 
bedijckt, volgens de laaste gedane 
Metinge, Verbaal, 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 
Reeckeninghe folio xlii et ultra 
staat geexpresseert    2:  963: 00

Zoo dat alleenlijck moeten 
worden verantwoort, in gevol-
ge van de acte van Omslagh, 
de resterende contribuerende 
mergen vandien, bedragende
deselve als noch 1233: 96: 00

[1v]

blijckt alhier 
van bij actes 
van Omslagh 
in dato den 29 
april 1699 bij 
den Heer Com-
missaris ende 
Gecommitteerdens 
nevens de par-
ticuliere Inge-
lande gearres-
teert

Op den vier en 'twintigsten 
april xvic: negen en t'negen-
tigh hebben de Heeren 
Gecommitteerdens van den 
voorz: polder naer het sluijten 
van des Gemenelants Reke-
ninge van den Jare xvic: agt 
en de tnegentigh (nevens 
de presente Ingelanden) 
om geslagen een somme 
van twee ponden per mergen,
over den Jare xvic : negen 
en t'negentigh ten lasten 
van de Heeren Eijge-
naren: soo tot het maken 
van een nieuwe steene sluijs
gelegen op Hillekens-gat
als de voorvallende reparatie
ende onderhout van den Zee-
dijck, mitsgaders de ordina-
resse binnelandse nootsake-
lijckheden, welcken om-
slagh den penninghmeester 
alhier is verantwoordende 

[2r]



over de voorz: twaelff hondert 
drie en dertigh mergen, 
ses en t'negentigh roeden 
lants, de somme van twee 
duijsent vier hondert ses 
ses en sestigh ponden ses 
schellingen ses deniers 
tot xl grooten t'pont, over-
sulcx hier de voorz: somme 
van iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

Prima Summa van den Ontfank

iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

[2v]

bij acte als
hier voren

Anderen Ontfanck 
over een lagen Omslagh
van den jare xvic negen
ende t'negentigh

In gevolge van de voorz: Acte
van Omslagh in dato den
xxiiii April xvic negen
en t'negentigh tot lasten
van de respective Bruijkers
ommegeslagen twee ponden
per mergen, tot betalinge
van de binnelandse nootsake-
lijckheden, bedragende over
den geheelen Zuijt-hollant-
sen polder, groot twaalff 
hondert drie en dertigh 
mergen ses en t'negentigh 
roeden lants de somme van 

[3r]

vier hondert ses en sestigh 
ponden ses schellingen ses 
deniers te xl grooten t'pont, 
die desen rendant alhier
mede ten vollen is verant-
woordende, dus de som-
me van iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

ii Summa van den Ontfank

iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D
 

[3v]

Anderen Ontfank
van verpagtingen 
gedaan bij d' Ed: heeren 

[4r]



Gecommitteerdens van den
Zuijthollantsen Polder
op den tienden meij
xvic vier en de tnegentigh 
van het gras liesen 
en biesen mitsgaders 
het riet staende ende 
wassende in de dijck 
putten ofte gorsen 
tussen den tee van 
den dijck ende de 
agter kaden, buijten 
ende rontomme den 
Zeedijck van den voor-
schreven polder 
beginnende aen den 
Nieuwen Althenasen 
polder tot aen den 
Dussensen Dijck
toe, over den Jare sestien
hondert negen en t'ne-
gentigh

De eerste parthtije begin-
nennende aen den dijck vanden 
nieuwen Althenasen polder 
tot aen de eerste sluijs toe, 
lanck drie hondert ende 
tnegentigh roeden, gepagt 
voor ses Jaren bij Dirck 
Wouterse de Bodt, s' Jaars 
om ses Ponden, thien schel-
lingen, te xl grooten t' pont 
blijckende bij conditie der 
gedane verpagtinge in dato 

[4v]
#de-bot

het laaste
vi jaar

den thienden Meij xvic: 
vier en de tnegentigh, als in 
voorgaende Rekeninghen, 
daeromme alhier voor t' laeste 
sesde Jaar pagts verschenen 
kersmis xvic: negen en tne-
gentigh, de voorsr: vi L x Sch 

De tweede parthije van de 
voornoemde sluijs, tot de 
sluijs van de Cornse-Gantel 
toe, lanck ontrent drie 
hondert vijftigh roeden, 

[5r]



gepagt voor ses Jaren 
bij Oth Willemse Walraven, 
s' jaers omme vier ponden 
thien schellingen, te xl 
grooten t'pont dus over 
het laeste sesde Jaars pagts 
verschenen kersmis xvic: 
negen en tnegentigh 
de voorn: iiiiL x Sch 

De derde parthije van de 
voornoemde sluijs tot den 
hoeck van den dijck, bij het 
lant van Cornelis den Ruij-
men, lanck twee hondert 
agt en veertigh roeden 
gepagt voor ses jaren 
bij Dirck Wouterse de 

[5v]
#walraven
#den-ruijmen

Bodt, s' jaars omme vier 
ponden munte deser re-
keninge, dus alhier over 
het laeste sesde Jaar 
pagts verschenen kersmis
xvic: negen en tnegentigh 
de voorz: iiii L 

De vierde parthije van den 
voornoemden hoeck aff, tot 
de sluijs in't peerbooms 
gadt, lanck ses hondert 
dertigh roeden gepagt 
voor ses jaren bij den 
voorn: Dirck Wouterze 
de Bodt, s'Jaers omme twee 

[6r]
#de-bot

ponden, thien schellingen 
te xl grooten t pondt, dus 
over het laeste sesde Jaars 
pagts verschenen kersmis 
xvic: negen ende t'negen-
tigh de voorsr: ii L x Sch 

De vijfde parthije van de 
voornoemde sluijs tot den 
hoek van den dijck bij het 
Staacxken, lanck vier hon-
dert roeden gepagt voor 
ses jaeren bij Adriaen Ste-

[6v]
#crillaerts



vense Crillaarts omme 
agt ponden thien schel-
lingen s'jaars, dus alhier 
over het laatste sesde
jaar pagts, verschenen 
kersmis xvic: negen en t'ne-
gentigh, de voorsr: viii L x Sch 

De sesde ende laatste 
parthije van t voornoemde 
staacxken aff tot aen t'
eijnde van de Nieuwe dijc-
kagie aen den ouden Dussen-
sen dijck van den grooten 
waart van Zuijd-hollant 
lanck vier hondert vijf
tigh roeden, gepagt voor 
ses jaren bij den voorn:
Adriaen Stevense Crillaarts

[7r]
#crillaerts

s' Jaars omme de somme 
van vijftien ponden te xl 
grooten t' pont, dus over 't 
laeste sesde Jaer pagts 
verschenen kersmis xvic: 
negen ende tnegentigh, 
de voorsr: xv L 

iiie: Summa van den ontfanck
xli L

[7v]

Extraordinaire
ontfanck, soo vant ver-
kogte rijs, gewasch, gestaen
hebbende, op de respectieve
kadens en de dijckputten, 
als anders,

Ontfangen van verscheijde 
persoonen, de somme van 
hondert seven en dertigh
ponden te xl grooten t pont, 
over en in voldoeninge van't 
verkogte rijs gewasch, ge-
staan hebbende op de ka-
dens leggende in de respec-
tive dijck-putten van den 

[8r]

blijckt bij de
conditie van

Zuijt hollantsen polder 
beginnende van de binne-

[8v]
#bestebier



vercoopinge kade bij Bestebiers weduwe
bestaende uijt negen dis-
tincte partijties volgens
conditie van der vercoopinge in 
dato den vierden april xvic: 
negen en t'negentigh ter
presentie van de Heeren 
Gecomiitteerdens van de 
voornoemde dijckagie en de 
assistentie van den lantmeter
Mattheus van Nispen
dus alhier de voorz: cxxxvii L 

Ontfangen van Oth Willemse
Walraven ende Marcus

#van-nispen
#walraven

Kuijndertse, de somme
van twaelff ponden mun-
te deser Rekeninge, over
koop van eenigh hout gewasch
gestaen hebbende op de ka-
dens aan den voorn: polder 
t welcke ten dienste van den 
selven polder niet kan wer-
den gebruijckt, dus alhier 
volgens verclaringe van den 
lantmeter Mattheus van
Nispen, de voorz: xii L

Ontfangen van verscheide
persoonen, de somme van
hondert twintigh ponden
ii Sch te xl grooten t'pont

[9r]
#schouten
#van-nispen

over eenige verkogte
oude palen, plancken
deuren stijlen ende ander 
hout, gekomen van de oude 
houte sluijs gelegen heb-
bende voor Hillekens gadt 
in den voorsr: Zuijthollant-
sen polder, volgens conditie
der verkoopinge van dato 
de veertienden Julij xvic: 
negen en t'negentigh, ten
overstaen van de gemelte 
Ed: Heeren gecommitteerdens 
en assistentie van den
lantmeter Mattheus van
Nispen, dus de voorz: cxx L ii Sch 

[9v]
#van-nispen
#verhagen



Ontfangen van Artus Ver-
hagen Mr. metselaar 
ende ennemer van de 
nieuw gemaakte steene
sluijs gelegen bij de weduwe
van Tonis Ad Bestebier
in den Zuijd-hollantsen pol-
der, de somme van twintigh 
ponden te xl grooten t'pont
over ende in voldoeninge ter 
sake hij volgens besteck
waar na de voorn: steene 
sluijs publikelijk is besteet
bij hem oock aengenomen 
ende gemaakt, gehouden 
was het metaal van de 
buijte deuren van de Oude
sluijs t'sijnen costen, te laten
vergieten tot vier bequame 
schijven voor de schoff deuren
aen de Nieuwe-sluijs, dogh
dewijl het voorn: metaal
aen Jordaen de Haen Mr. Tim-
merman is verkogt, en 
vervolgens niet vergooten,
soo sijn de voorn: metale

[10r]
#bestebier
#de-haan

schijven door den fabrieck 
Hendrick de Vos, getacx-
eert op de voorz: x L

Ontfangen van Jordaen
de Haen Mr. Timmerman,
de somme van ses en
sestigh ponden, te xl
grooten t'pont, ter sake
hij gekogt heeft het
metaal gekomen van de
buijte deuren van de voorn:
oude sluijs wegende te
samen hondert thien
ponden munte als voors:
a twaalff schellingen
het pont dus alhier de
voorz: lxvi L

[10v]
#de-vos
#de-haan

Ontfangen van Dirck [11r]



Wouterse de Bodt, de som-
me van vijff ponden, 
munte voorz: over en in
voldoeninge van dat hij op 
den 27 Julij xvic: seven ende
t'negentigh van de Heer Mr
Sebastiaen Leerse, mede ge-
committeerde tot de directie
van de voorz: polder, ter pre-
sentie van den fabrick Hen-
drick de Vos, heeft ge-
kogt eenige over geschoote
stucken eijcke plancken
ter lengte van ontrent
veertigh a vijftigh voet
dewijl die nergens toe konden
werden geemploijeert, dus 
bij affirmatie vande voorn: de
Vos de voorz: v L 

iiiia Summa van den ontfanck

iiic  lx L ii Sch

#de-bot
#leerse
#de-vos

[vacat] [11v]

Anderen Ontfanck
wegens het slodt van de 
laaste gedane rekeninge 
van den Jaere xvic: 
seven ende t' negentigh

Den rendant brengt al-
hier de somme van drie duij-
sent een hondert ses en t'
negentigh ponden xvi Sch iii D
obulus, te xl: grooten t' pont 
sijnde t'gene hij bij sijne 
voorgaende rekeninge ge-
daen den xxiiiie: april xvic: 
negen en t' negentigh aen 
het Gemene Land schul-

[12r]

wert wel gebragt 
volgens het slot 
van de laat voor-
gaende reken: 
als desen Ao 1698 
folio 82 alwaar 
t' selvige oock is gedoot

digh gebleven is, blijckende 
bij deselve rekeninge fol: xxxii 
over sulcx alhier de voorz: 
somme van iiim: cxcvi L xvi Sch i D ob 

ve: Summa van den ontfank

per se

[12v]



Summa totalis van den gehelen 
Ontfank deser rekeningh 

viiim: vc: xxx L xi Sch iii D

[vacat] [13r]

[vacat] [13v]

Uitgeeff jegens 
den voorz: ontfanck

Ende Eerstelijck 
over het verhoogen ende 
verswaren van eenige 
bestedingen van den Zee-
dijck, het repareren 
der Zeebraaken, ende 
andere den Zee-dijck 
consernerende

Betaalt aen Jan Hendr 
van Ouwerkerck de somme 
van sestigh ponden, te veertigh 

[14r]
#ouwerkerk

Blijckt van dese 
en volgende 
aengehaalde
parthijen bij 
conditie van 
bestedinge 
ordonnantie 
ende quitantie

xl: grooten t pond over ende in vol-
doeninge van het repareren ende 
weder op maken van de eerste 
bestedinge sijnde zeebraken
beginnende bewesten de Corte
Raij en de komende tot om den
hoeck aen een rije boomen
aldaer volgens conditie in dato
vierden april xvic: negen 
en t' negentigh, daer van sijnde
bij hem aengenomen den hoop
om de voorschreve sestigh 
ponden munte voorn: dus 
alhier volgens ordonnantie 
ende quitantie de voorn: lxv L 

Betaalt aen Dirck de Bodt
de somme van negen en

[14v]
#de-bot

sestigh ponden munte
voorz: mede over ende ter
sake van dat hij wel op
gemaakt ende gerepareert
heeft de respective zeebraken
gevallen in de tweede bestedinge 
beginnende t'eijnde de voorn:

[15r]
#van-de-made



eerste bestedinghe en gaende
tot aen het eijnde van t' in
loco aen gewese beslaghwerck,
bij hem aengenomen den hoop
om de voorsr negen en sestigh
ponden munte als voore
daeromme alhier bij conditie
ordonnantie ende quitantie
de voorsr: lxix L

Betaalt aen Jan Govertse
van de Made de somme van
t'seventigh ponden munte
deser rekeninghe, mede over 
ende in voldoeninge van dat 
hij wel op gemaakt ende
gerepareert heeft alle de
zeebraaken in de derde be-
stedinge gevallen, loopende
twee roeden voor bij een
rije boomen, mede t'eijnde
van seker beslagh werck
in loco aen gewesen, aen-
genomen den hoop om de voorz:
t seventigh ponden munte
voorn: dus alhier volgens
conditie ordonnantie en de
quitantie de voorz: lxx L

Betaalt aen Dirck de Bodt
de somme van seven vijftigh

[15v]
#de-bot

ponden te xl grooten het
pond over ende ter sake van
dat aengenomen wel op ge-
maakt ende gerepareert 
heeft eenige zee-braken 
in de vierde bestedinge sijnde
de laeste gevallen, beginnende 
t'eijnde de voorn: derde be- 
stedinge en gaende tot een
aengewese haagkade, aen-
genomen den hoop om de voorn:
seven en vijftigh ponden 
munte als voorn: daeromme 
alhier bij conditie, ordon-
nantie, ende quitantie de 
voorn: lvxx L

[16r]
#walraven



Betaalt aen Oth Willemse
ende Marcus Cuijndertse
Schouten, de somme van een 
en sestigh ponden . . . ses 
deniers te xl grooten t' pond, 
over ende in voldoeninge van 
op graven van vijff distincte 
versande slootjes gelegen 
weersijts de Ackers van de
Post sloot in de putten van den
voorn: polder, te samen 
lanck vier hondert drie en 
veertigh en een halve ge-
mete roede, bij hen lieden 
aengenomen om twee schellin-
gen negen deniers de roede 
dus alhier volgens volgens
conditie der bestedinge in
dato den 28 April 1699, ordon-
nantie ende quitantie 
de voorz: lxi L vii Sch

Betaalt aen de selve Oth

[16v]
#schouten

Willemse ende Marcus 
Cuijndertse Schouten, de somme 
van agt en veertigh ponden 
ses schellingen munte als 
voore, over ende in voldoe- 
ninge van dat sij lieden heb-
ben op geschooten de sloot,
gelegen tusschen de Agter-
kade, ende den Acker be-
ginnende vande wed: van Tonis
Arijense Bestebier aff, tot 
de Camerse Geut toe, lanck 
te samen hondert agt en 
dartigh gemeten roeden 
bij hen hebben aen genomen
om seven schellingen de roede 
dus bij conditie ordonnantie
ende quitantie de voorz: xlviii L vi Sch 

Betaalt aen de selve Oth

[17r]
#walraven
#schouten
#bestebier

Willemse ende Marcus Kuijn-
dertse Schouten, de somme van 
drie ponden twaalff schell:
munte als voors: over ende 

[18r]
#walraven
#schouten
#ouwerkerk



ter sake van dat sij lieden 
de Ackers gelegen bij Jan 
de Bonts-sloot op den hoeck 
van den Dijck (breet 17 a 18 
voeten) hebben verwerfft
met modder en bagger,
lanck ywaelff gemeten 
roeden, bij haerlieden aen ge-
nomen om ses schellingen 
de roede, dus alhier volgens
conditie ordonnantie ende
quitantie, de voorz: iii L xii Sch 

Betaalt aan Jan Hendricxe
van Ouwerkerck de somme 
van een en seventigh pon-
den vijftien schellingen ses 
deniers, munte deser reken: 
over en in voldoeninge van 
dat sij aen genomen, verheelt 
ende in volle keure op gemaeckt
heeft, de zee-braaken in de
buijten loop van den dijck
gelegen ontrent den Bleeck-
waart gevallen, lank drie
en veertigh en een halve ge-
mete roeden, bij hem aenge-
nomen om drie schellingen 
de roede, daeromme alhier
volgens conditie, ordonnan-
tie ende quitantie de voorz: lxxi L xv Sch vi D

Betaalt aen Bastiaen

[18v]

Jan Koekoek, de somme 
van vier en vijftigh ponden 
te xl grooten t'pont, over 
ende ter zake van dat hij 
aengenomen ende verhoogt 
heeft een eijnde dijcx be-
ginnende aen een gestiede? 
Kruijsput 2 a 3 roeden 
voo bij de Pleune steegh 
en van daar oost aen mede 
tot een gestiede? Kruijs-put
lank ses en dertigh gemete 
roeden bij hem aengenomen 
om xxx Sch de roede, dus al-
hier bij conditie ordon-

[19r]
#koeckoeck



nantie ende quitantie
de voorsr: liiii L

Betaalt aen Marcus Cuijn-
dertse Schoute cum suis, de 
somme van ses en vijftigh 
ponden vijff schellingen 
te veertrigh grooten t'pont 
over ende in voldoeninge van 
dat sij hebben op ordre ende 
met kennisse van de meer-
gemelte Heeren Gecom- 
mitteerdens hebben gehakt 
eenigh hout gewasch ende
beteult de nieuw gemaakte 
kage als mede van het inteu-
len van verscheijde oude 
gesankte ackers ende 
kadens leggende voor den 
ouden dijck van den 
voroschreven zuijd hol-
lantseb polder ge-
daen in het voor jaar 
sestien hondert negen 
ende t'negentigh dus 
alhier bij declaratie 
ordonnantie ende qui-

[19v]
#schouten

tantie de voorschreve som-
me van lvi L vi Sch 

Betaalt aen deselve de somme 
van agt en dertigh ponden 
viii Sch vi D munte voorn: over 
ende ter sake van dat sij
lieden hebben becrampt 
den dijck gelegen tusschen 
de Hille gat..- ende Cornse
sluijs, met riet en stroo
ter lengte van negen en
dertigh en een halve roede 
ende hoogh anderhalfe roede,
bij haarlieden aengenomen
de vierkante roede om
xiii Sch dus alhier volgens

[20r]
#schouten

ordonnantie ende qui-
tantie de voorsr: xxxviii L viii Sch vi D

Prima Somma van den uijtgeeff

[20v]



vic: vi L xvii Sch

Anderen uijtgeeff
van het maken ende
leggen van een nieuwe
steenen sluijs in den
Dijck van den Zuijd- 
hollantsen polder
voor Hillekens Gadt
ontrent de Huijsinge
van de Wed: van Tonis
Ariense Bestebier met
den gevolge van dien.

Betaalt aen Willem Raal-
hoff Conchergie in't St Joris
Doele, de somme van vier
en t'veertigh ponden elff
schellingen te xl grooten
t'pond over ende in voldoe-

[21r]
#bestebier
#raalhoff

ninge van't gunt t'sijnen
huijse bij voorgaende heeren
gecommitteerdens ter occasie
vant besteden van de voorz:
nieuw gemaakte steene sluijs
verteert is, dus alhier bij 
specificatie ordonnantie
ende quitantie de voorz: xliiii L xi Sch 

Betaalt aen Dirck de Bodt
ende Cornelis van der Stelt
de somme van vijf en tagtigh
ponden vijff schellingen
munte als voorz: over ende
in voldoeninge van dat sijlieden
hebben aen genomen te vletten
een saat aff vingerlingh buij-
ten om het sout eijnde
van de voornoemde nieuwe

[21v]
#de-bot
#van-der-stelt

steene sluijs dus alhier
volgens conditie van be-
stedinge in dato den vierden
april  xvic: negen en t'negen-
tigh ordonnantie ende
quitantie de voorz: lxxxv L v Sch 

[22r]
#de-bot
#van-der-stelt



Betaalt aen de selve de
somme van hondert seven
en twintigh ponden v Sch te
veertigh grooten t'pont 
over ende ter sake van het 
graven van de sluijsputt
mitsgaders over het droog-
maken ende drooghouden
van de selve sluijs put,
daeromme alhier volgens 
conditie (in dato voorn:) ordon-
nantie ende quitantie
de voorz: cxxvii L v Sch 

Betaalt aen Jan Crillaarts
de somme van agt ponden 
munte deser Rekeninghe 
over ende in voldoeninge 
van dat hij gelevert heeft 
een houte pomp met het 
ijserwerck waarmede de
voornoemde sluijs put 
is uijt gepompt ende droog
gehouden, dus bij spe-
cificatie ordonnantie

[22v]
#crillaerts

ende quitantie alhier
de voorz: viii L

Betaalt aen Gerrit Corne-
lis van der Stelt ende
Gijsbert Pieterse de Hoogh
de somme van twee hondert
vier en dertigh ponden, te
veertigh grooten tpond, over 
ende ter saake van het droogh-
maken ende drooghouden
van de voorn: sluijs put
die met veel water twelck
gestadigh door verscheijde
spranten uijt de gront quam
op te wassen was beset, bij 
henlieden aengenomen tusschen

[23r]
#van-der-stelt
#de-hoogh

dagh ende nagt om drie 
ponden munte vooz: be- 
dragende over agt en seven-
tigh dagen ende magten
volgens ordonnantie ende
quitantie de voorn: iic: xxxiiii L

[23v]
#walraven



Betaalt aen Oth Willemse
Walraven de somme van 
hondert ses en dertigh pon-
den munte deser Rekeningh
van dat hij op ordre
van de meer gemelten Heeren 
Gecommitterdens het
opsigt heeft gehadt
over de voorn: nieuw 
gemaakte steene sluijs 
ten eijnde gene onbehoorlijcke 
materialen aen deselve soude 
werden verwerckt, maar 
in allen dese het bestek
voldaen, waar vooren de
gemelte heeren gecommit-
teerdens den voorn: Oth 
Willemse hebben toegelegt 
tusschen dagh ende nagt
twee ponden, munte voorn:
bedragende over agt en sestigh
dagen ende nagten, volgens
ordonnantie ende quitantie
de voorz: cxxxvi L

Betaalt aen Artus Ver-

[24r]
#walraven

hagen Mr Metselaar
en Gerard Doormans Mr
timmerman de somme van twee
duijsent negen hondert agt 
en vijftigh ponden tot veertigh
grooten t'pont, over ende ter 
sake dat sij lieden (als laagste
insetters hebben aen genomen
te maken de meergemelte
steene sluijs gelegen in den
Zuijt-hollandsen poldersen dijk
in Hillekens Gat ontrent
de huijsinge van de weduwe
van Tonis Ariense Bestebier 
alles in gevolge vant generale 
bestek door den fabrieck
Hendrick de Vos opgestelt,
waar na de voorz: steene
sluijs int St. Joris Doele
binnen Dordregt den 3 april
xvic: negen en tnegentigh

[24v]
#verhagen
#doormans
#bestebier
#de-vos



publijkelijck is besteet onder 
welcke voorz: twee duijsent
negen hondert agt en
vijftigh ponden munte
voorn: gecompresendeert 
is de soij? en treck geed?
mitsgaders nogh een bijlage?
ten respecte de voorn: aen-
nemers d'voorn: steene sluijs 
seer hoffelijgh en tot vol-
kome genoegen van de Heeren 
besteders hadden gemaakt,
dus alhier bij besteck
ordonnantie ende quitantie
de vooz: iim: ixc: lviii L

Betaalt aen Dirck de Bodt
en Jan Hendricxe cum suis

[25r]
#de-bot
#jan-hendriks

de somme van twee hondert 
twintigh ponden te veertigh
grooten t'pond, over ende
in voldoeninge van het aen-
aarden van de voorz: nieuw 
gemaakte steene sluijs, mits-
gaders van dat sij lieden 
den Dijck waarinne de voorz: 
sluijs is leggende in sijn 
volle keure hebben gebragt 
en op gelevert als mede de
scheuren, door de droogte 
in den voorn: dijck gekomen 
gerepareert, ende over het 
schoon uijthalen vant Vinger-
lingh van buijten om den meer-
gemelte sluijs gelegen heb-
bende nevens alle de modder 
die in off voor de sluijs sijn
bevonden mogte werden,
dus alhier bij conditie van 
bestedinge in dato den 13 Julij 
1699 ordonnantie ende 
quitantie de vooz: iic: xx L

[25v] 

Betaalt aen Oth Willemse
de somme van twintigh
ponden munte als vooren
over ende ter sake van 
dat hij de voornoemde nieuw 

[26r]
#walraven
#van-den-bergh



gemaakte steene sluijs 
met sijne drooge aarden
wel vast en hart van lage 
tot lage over (al) rontom 
tegens het Nieuw werck 
ende de pilaren tot boven 
aen den hoogh heeft aen-
gestampt daaromme vol-
gens conditie dato 
voornt: ordonnantie ende
quitantie de voorz: xx L

Betaalt aen Jan van den
Bergh, geelgieter? de
somme van vijff en vijff-
tigh ponden ii Sch vi D munte 
deser Rekeninge over 
ende in voldoeninge van dat 
hij gelevert heeft vier 
metale schijven tot de deuren 
van de voorn: nieuw gemaakte 
sluijs volgens rekeninghe
ordonnantie ende quitantie
de voorn: lv L ii Sch vi D

Betaalt aen Cornelis van de
Stelt cum suis, de somme 
van ses en dartigh ponden,
munte voorn: over ende
ter sake van dat sij 
lieden den dam gelegen 
binnen voor de voorz: sluijs
hebben uijt gehaelt, als 
mede over het uijt baggeren

[26v]
#van-der-stelt

van den barmsloot gelegen 
suijtw: langs den Dijck
volgens conditie in dato
den eerste Augusti xvic: 
negen en t'negentigh
daar van sijnde, dus alhier 
bij ordonnantie en qui-
tantie de voorz: xxxvi L

Betaalt aen Dirck de Bodt
de somme van ses en der-
tigh ponden agt schellingen 
munte deser Rekeninge 

[27r]
#de-bot



over ende in voldoeninge 
van dat hij aen geno-
men ende gemaakt heeft
de sloot leggende langs 
de gantel Cade, begin-
nende van de voornoemde
nieuwe steene sluijs aff 
oostwaarts op tot daer 
Hillekens gat in desen
togt sloot valt ter wijtte
en diepte als de conditie 
waar op dese sloot is be-
steet vermelt, lank 
twee en vijftigh geme-
ten roede, bij hem 
aengenomen tegens
veerthien schellingen 
de roede munte 
voornoemt, daeromme 
alhier volgens or-
donnantie ende
quitantie de voor-
schreve xxxvi L viii Sch 

[27v]

Betaalt aen Oth Wil-
lemse Walraven de somme
van agt en twintigh pon-
den twaalff schellingen 
te veertigh grooten het
pond over ende in voldoeninge
van sijne declaratie van 
dagh gelden arbeijts loon
ende verschot gedaen ende 
verstreckt op ordre van de 
Directie van den voorn:
polder soo in't beslaen 
van den dam, gelegen 
hebbende voor de nieuw 
gemaakte steene sluijs
als het uijtruijmen 
van de modder va de voorn: 
sluijs met het wegh 
kruijen van de aff ge- 

[28r]
#walraven

sonke aerde, dus bij de-
claratie, ordonnantie 
ende quitantie de 
voorz: xxviii L xii Sch 

iia: Somme van de uijtgeeff

[28v]



iiim: ixc: lxxxix L iii Sch viD

[vacat] [29r]

[vacat] [29v]

Anderen uitgeeff 
van verscheijde binne- 
landse nootsakelijk-
heden,

Betaalt aen Michael
Donkersloot Mr tim-
merman, de somme van 
ses en veertigh ponden 
te veertigh grooten het 
pond over ende in voldoe-
ninge van dat hij op 
den drie en twintigsten 
Meij xvic: negen en 
t'negentigh, aengenomen

[30r]
#donkersloot

ende gerepareert heeft 
des gemenelants heulen 
ende bruggen alomme 
in den voorn: polder gele-
gen bestaende in timmer-
werk, dien volgende wert 
alhier gebragt, bij besteck, 
ordonnantie ende quitan-
tie de voorz: xlvi L 

Betaalt aen Bastiaen
Janze Koekoek, de somme 
van agtien ponden 
munte deser rekeninghe
over ende ter sake 
van het verdiepen van de 

[30v]
#koeckoeck

slooten weersijts de Ca-
merse steegh, beginnende
bij den Cleijnen brasser 
tot aen den zeedijck toe, 
dus volgens conditie ordon-
nantie ende quitantie de 
voorz: xviii L  

Betaalt aen Cornelis Romain
de somme van ses ponden, 

[31r]
#romain



te veertigh grooten het 
pond, over, ende in voldoe-
ninge van dat hij de sloot 
genaempt Jan Pieterse
sloot, beginnende van de 
Gantel-Cade en loop 
langs den Ouden Dussensen 
dijck, tot aen de Nieuwe 
stege agter Cornelis Ad:
Schalcken extraordinaar ge-
siept verwijt ende uijt ge-
baggert heeft, dus volgens 
conditie, ordonnantie ende 
quitantie alhier de voorz: vi L  

iiia: Somma van den uitgeeff

lxx L  

[31v]
#schalken

[vacat] [32r]

[vacat] [32v]

Anderen Uitgeef 
van het schoonmaken 
van des Gemeenlandts 
Wateringhen soo van 
Kreecken, Killen, Berm, 
Ban, ende wegh-slooten 
alle gelegen in den Zuijt- 
hollantsen Polder 
besteed ende gemaakt 
in het voor jaar xvic: 
negen ende t'negentigh

Betaalt aen Gerrit Simonse
Lensvelt, de somme van 
thien ponden te xl: groo-
ten t'pond, over ende 
in voldoeninge van 't maken 

[33r]
#lensvelt

blijckt bij de 
conditie vande 
bestedinghe 
en ordonn: 
van de Gecom-
mitteerdens, 
soo van dese, als 
de volgende aen-
getoge partijen

van de Eerste bestedinge 
sijnde den Barm-sloot 
beginnende van den Dussen-
sen Zee dijck tot aen den 
hoeck van den Nieuwen 
Dijck bij het staakje van de 
heer van Wevelinkhoven, 
lank ontrent vier hondert 
veertigh roeden, aenge-
nomen volgens conditie 

[33v]
#van-wevelinkhoven



ende bestek, van dato den 
xxii Meij xvic: negen en 
t' negentigh, consent ende 
ordonnantie, slaande op 
dese ende hier naevolgende 
twee en dertigh posten, 
dus de voorz:  x L

Betaalt aen Willem Joosten 
Berm, de somme van ses 
ponden thien schellingen, 
munte deser rekeninghe 
over ende in voldoeninghe van 
het maken van de tweede 
bestedinge daer aenvolgende, 
kompt tot de peerboomse 
sluijs toe lank ontrent 
vier hondert roeden, aenge-
nomen bij den hoop volgens 
conditie, consent ende 
ordonnantie de voorz: vi L x Sch  

Betaalt aan Jan Cornelisse
van Leeuwen, de zomme

[34r]
#berm
#van-leeuwen

van agt ponden, te xl grooten 
t'pont, over ende ter sake 
van het maken van de derde 
bestedinghe, daer aen volgende 
van de voornoemde Peerboomse 
sluijs tot aen de verlengde 
nieuwe Steege toe, lank on-
trent vijff hondert roeden, 
aengenomen bij den hoop vol-
gens conditie consent, ende 
ordonnantie, de voorz: viii L    

Betaalt aen Cornelis Hendricxe 
Romain de somme van negen 
ponden munte deser re-
kege over ende in vol-

[34v]
#romain

doeninge van het maken 
van de vierde bestedinge 
daer aenvolgende van de voorn: 
nieuwe Stege, komende 
tot de Zuijdelijckste sluijs 
op de Cornse Gantel lank 
ontrent vijff hondert vijff-

[35r]
#camp



tien roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens conditie 
consent ende ordonnantie 
de voorz:  ix L  

Betaalt aen Segert Bas-
tiaense Kamp de somme 
van vijff ponden te 
veertigh grooten 't pont, 
over ende ter sake van 
het maken van de vijffde 
bestedinge daar aen volgende 
van de Cornse aff tot de 
Emmichovense toe lank 
ontrent twee hondert tagh-
tigh roeden, aengenomen 
bij den hoop, volgens con-
ditie consent ende ordon-
nantie de voorz: v L 

Betaalt aen Leendert 
Florisse Graaff de somme 
van vier ponden xv Sch 
munte als voore over 

[35v]
#de-graaf

ende in voldoeninge van 
het maken van de sesde 
bestedinge daar aen volgende 
kompt tot den Ouden 
Dijck, bij de weduwe van 
Dirck Groenevelt toe lank 
ontrent drie hondert roe-
den aangenomen bij den 
hoop, volgens conditie, 
consent ende ordonnantie 
de voorz: iiii L xv Sch   

Betaalt aen Jan Wijnants 
de somme van drie ponden 
te xl grooten t'pont over 
ende ter sake van het 
maken van de sevende 

[36r]
#groenevelt
#wijnants

bestedinge daer aan volgende 
beginnende aen de voorgaende 
sijnde den barm sloot loopende 
langs den Bleeke-waard ende 
Gijsbert, tot aen de oude 
Cornse sluijs lanck ontrent 

[36v]
#romain
#helmig
#cappellevanger



drie hondert roeden aen 
genomen bij den hoop, vol-
gens conditie, consent 
ende ordonnantie de voorz: iii L   

Betaalt aan Cornelis 
Hendricxe Romain, Barent 
Helmigh ende Tonis Cappel-
vanger de somme van 
hondert twintigh ponden
ii Sch munte als voorz: over 
ende in voldoeninge van dat 
sij lieden de agtste beste-
dinge daer aen volgende 
beginnende aen de voorn: 
voor-sluijs en loopt langs 
de Gantel-Kade tot aenden 
ouden Dussensen Dijck, 
hebben geschooten op agt 
voeten wijt vier voeten 
in den bodem ende drie 
voeten onder het laagh- 
water lank vijff hon- 
dert vijftien roeden,
aengenomen om iiii Sch vi D de 
roede volgens conditie 
consent ende ordonnantie 
de voorsr:  cxx L ii Sch 

Betaalt aen Dirck Gelewijnse 

[37r]
#gelewijns

de somme van veertien  
ponden v Sch te veertigh 
grooten t' pont over 
ende ter saake van 
dat hij extraordinaar 
gebaggert heeft, de negende 
bestedinge daer aen vol-
gende sijnde den sloot 
genaampt Jan Pieterse 
sloot beginnende aen de 
voornoemde Gantel-kade 
en loopt langs den 
den Ouden Dussensen Dijck 
tot aen de nieuwe Steege 
agter het huijs van Cornelis 
@ Schalken lank ontrent 
vijff hondert vijff en der-
tigh roeden, aen genomen 

[37v]
#schalken



bij den hoop, in gevolge vande 
conditie, consent ende 
ordonnantie de voorz:  xiiii L v Sch 

Betaalt aen Marcus Lier-
vaart de somme van negen 
ponden x Sch munte als 
voore over en in voldoeninge 
van het maken van de 
thiende bestedinge daer 
aenvolgende sijnde de wegh 
slooten weersijts de nieuwe 
Stege van den dijck voors: 
aff, tot de Pleune offt 
Kerck toe deselve 
Pleune steegh van de 
Nieuwe Steege aff tot 
het oude Straatje toe 
t' welck daarinne sal 
werden begrepen lank 
te samen ontrent drie 
hondert dubbelde roeden 
aen genomen bij den 
hoop volgens conditie 
consent ende ordonnantie, 
de voorz: ix L xv Sch 

[38r]
#liervaert

Betaalt aen Tonis Tonise 
Roubos, de somme van 
thien ponden tien schell:, 
munte deser rekeninge 
over ende ter sake vant  
maken van de elfde beste-
dinge daer aen volgende 
sijnde de slooten weersijts 
de nieuwe Steeghe van de 
voornoemde Pleune steeghe 
aff tot de Cortveltse stege 
toe lank ontrent vijff hon-
dert vijff en sestigh dubb: 
roeden, aen genomen bij den 
hoop volgens conditie, 
consent, ende ordonnantie 
de voorz: x L x Sch   

Betaalt aen Bestiaen Boor 
de somme van agt ponden

[38v]
#roubos
#boor



te xl grooten t'pont over 
ende in voldoeninge vant 
maken van de Eerste helfte 
der twaalfte bestedinge 
daer aen volgende beginnende 
aen de voornoemde Cortveltse 
stege en gaende ten eijnde 
uijt tot inden barm-sloot 
aen den Zeedijk, ter lengte 
van ontrent twee hondert 
sestigh, dubbelde roeden 
aen genomen bij den hoop 
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie de voorz: viii L    

Betaalt aen Cornelis Corn: 
de Loij, de somme van der-
thien ponden munte als

[39r] 
#de-loij

voore over ende ter sake 
van het maken van de der- 
thiende besteedinge daar 
aen volgende, sijnde de weder-
helft en compt tot den 
Dijck toe, lanck als voore 
aen genomen bij den hoop, vol-
gens conditie consent 
ende ordonnantie de voorz: xiii L x Sch  

Betaalt aen Dirck de 
Both de somme van agt 
ponden x Sch munte deser 
rekeningh over ende in 
voldoeninge van het maken 
van de veerthiende bestedinge 
daer aen volgende sijnde 
de slooten weersijts de 
voogtwerffse Steegh

[39v] 
#de-bot

van den Zeedijck tot de 
Nieuwe-Steegh lanck ontrent 
twee hondert en twintigh 
dubbelde roeden aenge-
nomen bij den hoop, volgens 
conditie consent ende 
ordonnantie de voorz: viii L x Sch    

Betaalt aen Gerrit van
Krekel, de somme van agt 

[40r] van-krekel



ponden, xv Sch: te xl grooten 
t' pont over ende ter sake 
van het maken van de vijff-
thiende bestedinge daar 
aen volgende zijnde de 
Cortveltze stege ter
weder sijde, van't oude 
Straatje aff tot de nieuwe
Stege toe lanck ontrent 
twee hondert veertigh roe-
den, aen genomen bij den 
hoop, volgens conditie, consent 
ende ordonnantie de voorz: viii L xv Sch 

Betaalt aen Huijbert Janz
Sloot, de somme van seven 
ponden munte als voore 
over ende in voldoeninge van 
het maken van de sestiende 
bestedinge daer aen volgende 
beginnende van de voorn: 
Cortveltse Stege tussen
het gescheij van de domai-
nen ende de particulieren, 
westwaarts op tot aen den 

[40v]
#sloot

hoek van de Noortsijde van de 
Nieuwe Steeg, t'eijnde op de 
punt van't Cortvelt, lank 
ontrent drie hondert vijftigh 
roeden, aengenomen bij den 
hoop, volgens conditie, consent 
ende ordonnantie de voorz: vii L  

Betaalt aen Hendr: Camp 
de somme van twintigh 
ponden te xl grooten t'pont, 
over ende ter sake van dat 
hij de seventhiende be-
stedinge daer aen volgende 
driemaal heeft gesneden ende 

[41r]
#camp

schoon gemaakt, sijnde t'ge-
heele Peerboomse gad van de 
Nieuwe steegh aff tot de 
peerboomse sluijs toe lanck 
ontrent hondert vijftigh 
roeden, aengenomen bij den 
hoop, volgens conditie consent 
ende ordonnantie de voorsr: xx L   

[41v]
#van-heert
#liervaert



Betaalt aen Huijgh van Heert
ende Marcus Liervaart, de 
somme van drie ende t'negen-
tigh ponden iii Sch vi D: munte
als voore, over ende in vol-
doeninge van dat sij lieden
de agtiende bestedinge 
daer aen volgende (sijnde
den Bansloot, loopende door 
den geheelen Peerboom ende 
Langewerff, vant Peerboomse 
gadt aff langs de Oude 
Kade henen, tot in den Barm-
sloot, hebbende geschooten
op agt voeten vier voeten
in den bodem en drie voeten
onder het laagh water lank
drie hondert twee en t'
negentigh roeden, aen ge-
nomen om v L ende iiii Sch 
vi D de roede volgens con-
ditie consent ende ordon-
nantie de voorz xciii L iii Sch vi D 

Betaelt aen Peeter Janse 

[42r] 

Baas de somme van negen 
ponden xv Sch munte deser
reken:, over ende ter sake
van t'maken van de negen-
tiende bestedinge daer aen
volgende sijnde de wegh 
slooten weersijdts het oude 
Straatje, beginnende aen den 
Ouden dussensen dijck tot 
den westersloot van den 
Langen Camp, lank on-
trent drie hondert dubbelde 
roeden, aengenomen bij 
den hoop, volgens conditie 
consent ende ordonnantie 
de voorz: ix L xv Sch    

Betaalt aen Cornelis Gerrits 
Teulingh, de somme van seven 

[42v]
#baes
#teuling

ponden xv Sch, munte voorz:
over ende in voldoeninge van

[43r]
#dingemans



het maken van de twintigste 
bestedinge daer aenvolgende 
kompt tot de Nieuwe Cortveltse 
stege toe, lank ontrent twee 
hondert dubbelde roeden, aen-
genomen bij den hoop, volgens 
conditie consent, ende ordon-
nantie de voorz vii L xv Sch 

Betaalt aen Willem Dinge-
manse, de somme van vijff 
en tagtigh ponden x Sch te 
xl grooten t' pond, over ende 
ter saake dat hij de de een 
en twintigste bestedinge 
daar aenvolgende, sijnde het 
resterende gedeelte weersijts 
van't oude Straatje van de 
voorn: Cortveltse-steegh, tot 
aen de eerste krompte 
van de wegh, gelegen bij
de Camerse steegh ofte 
wel bij den westersen sloot 
van den Cleijnen Brasser, 
heeft geschooten op agt
voeten wijt ende voeten
in den bodem tot op den
ouden gront lanck clxxi 
dubbelde roeden, tot x Sch 
de roede volgens conditie con-
sent ende ordonnantie de 
voorsr:  lxxxv L x Sch  

Betaalt aen Bastiaen

[43v]

Janse Koekoek de somme 
van sestien ponden munte
als voore, over ende in vol-
doeninge van't maken 
van de twee ende twintigste 
bestedingh daar aenvolgen-
de sijnde de slooten weer-
sijts de Camerse-Steegh 
van de voorn: Crompte aff 
tot aen den Zeedijck toe 
lank ontrent hondert 
en ses dubbelde roeden 
aen genomen bij den hoop 
volgebs conditie consent 

[44r]
#koeckoeck
#vinck



ende ordonnantie de voorz: xvi L   
 

Betaalt aen Willem Cornelisse 
Vinck, de somme van 
negen ponden, munte
deser rekeninge over ende 
ter sake van't maken
van de drie en twintigste 
bestedinge daar aen volgende 
sijnde de slooten weersijts 
de Nieuwe Cortvelts-Steegh, 
beginnende van't oude Stra-
tie tot aen de Brugge, gele-
gen over Bregte geut 
lank ontrent twee hondert 
sestien dubbelde roeden 
aen genomen bij den hoop, 
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie de voorz: ix L 

Betaalt aen Arien Arienz 
van Hoffwegen de somme van

[44v]
#van-hofwegen

agt ponden ses Sch munte
als voore, over ende in voldoe-
ninge van het maken 
van de vier en twintigste 
bestedinge daer aenvolgende
sijnde de slooten weersijts
de selve steegh van Bregte
geut aff tot de Cornse 
Gantel-Cade toe, lank ontrent 
hondert veertigh dubbelde 
roeden, aen genomen bij 
den hoopvolgens conditie 
consent ende ordonnantie 
de voorz: viii L xv Sch 

Betaalt aen Thijs Gerritse
Teulingh, de somme van

[45r]
#teuling

vijftien ponden thien 
schellingen, te veertigh 
grooten t'pont, over ende 
ter sake van het maken 
van de vijff en twintigste 
bestedinge daar aen volgende 
sijnde de kille ofte uijt-
wateringhe genaampt 

[45v]



Hillekens Gadt, beginnen-
de aan het Oude Straatje 
ende gaende tot de Zuijde-
lijckste Sluijs op de Cornse 
Gantel gelegen hier 
mede onder begrepen de 
uijtwateringhe buijten 
dijcx tot in den Gantel toe 
lank ontrent vier hondert 
dertigh roeden aengeno-
men bij den hoop volgens 
conditie consent, ende
ordonnantie de voorz: xv L x Sch  

Betaalt aen Bastiaen 
Janse Koekoek, de somme 
van agtien ponden mun-
te voornt: over ende in 
voldoeninge van het maken 
van de ses en twintigste 
bestedinge daar aen volgende 
sijnde de Middelt van 't 
Laar Dijckje aff tot aen den 
westersen sloot van Bregte
 veertigh mergen, lank 
drie hondert sestigh roeden
aen genomen bij den hoop 
volgens conditie, consent 
ende ordonnantie de voorz: xviii L 

Betaalt aen Hendrick Gerretse 
Teulingh, de somme van seven

[46r]
#koeckoeck
#teuling

ponden x Sch Munte deser 
rekeninghe over ende ter 
sake van't maken van de 
zeven en twintigste beste-
dinge daar aenvolgende sijnde 
de kille genaempt Bregte 
geut beginnende van den 
westersen sloot van Bregte 
veertigh mergen, tot aen 
het einde van de Hillekens 
gat door de Cortveltse Stege 
lank ontrent drie hondert 
en thien roeden aen ge-
nomen bij den hoop volgens 
consent conditie ende 
ordonnantie d' voorz: vii L  x Sch  

[46v]
#teuling



Betaalt aen Cornelis Ger-
retse Teulingh de somme 
van seventhien ponden 
x Sch te xl: grooten t'pond, 
over ende in voldoeninge van 
t'maken van de agt en 
twintigste bestedinge daer 
aen volgende, sijnde de slooten 
weersijts de Kaversteegh 
beginnende aen den Ouden 
Dussensen Dijck tot bij den 
Oostersloot van Baaijen 
poel, lank ontrent drie 
hondert vijftien dubbelde 
roeden aengenomen bij 
den hoop, volgens conditie 
consent, ende ordonnantie 
de voorz: xvii L x Sch   

Betaalt aen Dirck Gelewijnse 

[47r]
#gelewijns

de somme van twaalff 
ponden v Sch munte voornt:
over ende ter sake van
het maken van de negen 
twintigste bestedinge daer 
aen volgende sijnde d' slooten 
weersijts de selve steege van 
de voorschreve oostersloot aff 
tot aen de nieuwe Cortveltse 
Stege toe lank ontrent twee 
hondert vijff en tagtigh dubb: 
roeden aengenomen bij den 
hoop, volgens conditie con-
sent, ende ordonnantie de
voorz: xii L v Sch      

Betaalt aen Bastiaen
Oliphant, de somme van

[47v]
#oliphant

drie ponden v Sch Munte
als vore over ende in vol-
doeninge van't maken 
van de dertigste bestedinge 
daer aen volgende, sijnde 
de Middelt beneden den 
Ommeloop van de Laar be-
ginnende van Jan Pieterse 

[48r]
#schoonderwaert



sloot, westwaarts op tot aen de 
Kalversteegh, lanck ontrent 
twee hondert sestigh roeden 
aen genomen bij den hoop 
volgens conditie consent 
ende ordonnantie de voorz: iii L v Sch 

Betaalt aen Jacob van
Schoonderwaert de somme
van vijff ponden Munte
deser rekeninghe, over ende 
ter sake van het maken 
van de een en dertigste 
bestedinge daer aen volgende 
sijnde de slooten langs de 
Gantel-kade, beginnende 
van de Oude Cornse voorsluijs 
westwaarts op tot aen het 
einde van de bregte geut 
lank ontrent twee hondert 
sestigh roeden, aen genomen 
bij den hoop, volgens con-
ditie consent ende ordon-
nantie de voorsz: v L   

Betaalt aen Jan Wijnantse

[48v] 
#wijnants

de somme van vier ponden 
thien schellingen munte
als voore, over ende in 
voldoeninge van het maken 
van de twee en dertigste
 bestedinge, sijnde de kille 
loopende door den Boeren-
Verdriet, van de verlaatse 
Gantel cade aff, door het 
oude sluijsie ende de cade 
tot aen het heultie uijt-
waterende op de Kornse 
Gantel, ende van daar 
langs de kade van den Boer-
enverdriet, westwaerts op 
tot in den Barmsloot van den 
nieuwen Dijck, tesamen 
lank ontrent twee 
hondert tagtigh roeden
aen genomen bij den 
hoop volgens conditie 
ende ordonnantie de 

[49r]



voorz: iiii L x Sch  

Betaalt aen Oth Willemse 
Walraven, de somme van 
twaalff ponden, te veertigh 
groote het pont, over ende 
ter sake van het maken 
van de drie ende dertigste, 
sijnde de laaste bestedinge 
daar aen volgende bestaande 
in het uijt snijden ende 
schoonmaken van de uijt-
wateringe van de sluijs 
vliet beginnende aen de 
Peerboomse sluijs buijtens 
dijcx tot aen de Mase toe 
te snijden ende schoon te 
maken tot op den ouden 
gront ter breete van 
vier ende twintigh voeten 
drijvens water, aenge-
bij den hoop volgens 
conditie der beste-
dinge consent ende 

[49v]
#walraven

ordonnantie de voor-
schreve  xii L

iiiia: Somme van den uijtgeeff

vc: xci L x Sch vi D  

[50r]

[vacat] [50v]

Anderen Uitgeeff
van het schoonmaken 
van des Gemeenlandts 
wateringen, zoo van 
Kreeken, Killen, Berm 
Ban en Wegh-slooten 
besteet ende gemaakt 
in het na-jaar xvic: 
negen ent'negentigh.

Betaalt aen Lambert
Goethart, de somme van ses 
ponden xv Sch te xl grooten 
t' pont over ende in vol-
doeninge van het maken 
van de Eerste bestedinge 

[51r]
#goedhart



sijnde den Barmsloot be-
ginnende van den Dussensen

Blijckt van dese 
en volgende 
aengetogen 
parthijen 
bij conditie 
van bestedinge 
en ordonnantie 
van de gecom-
mitteerdens,

Zee-dijck, tot aen den hoek 
van den Nieuwendijk tot 
bij het staakje van de heer 
van Wevelinckhoven, lank
ontrent vier hondert 
veertigh roeden, aen ge-
nomen bij den hoop, volgens 
conditie van bestedinge in 
dato den vijffden September 
1699 consent ende ordon-
nantie slaende op dese ende 
de twee en dertigh volgende 
posten de voorsz: vi L xv Sch   

Betaalt aen Willem Jooste 
Berm, de somme van vijff pon-
den vier schellingen munte 

[51v]
#van-wevelinkhoven
#berm

als voore: over ende ter sake
van het maken van de tweede 
bestedinge daer aen volgende 
kompt tot de Peerboomse 
sluijs toe lank ontrent 
vier hondert roeden  aen 
genomen bij den hoop, inge-
volge van de conditie con-
sent ende ordonnantie de 
voorz: v L iiii Sch   

Betaalt aen Ijsbrant Pie-
terse Oliphant, de somme 
van ses ponden viii Sch: munte
deser rekeninghe over ende 
in voldoeninge vant maken 
van de derde bestedinge 

[52r]
#oliphant

daer aen volgende beginnen-
de van de voorn: Peerboomse 
sluijs tot aen de verlengde 
Nieuwe Steegh, lank ont-
trent vijff hondert roeden 
aen genomen bij den hoop 
volgens conditie consent 
ende ordonnantie de voorz:  vi L viii Sch  

Betaalt aen Willem Cornelisse 
Vink de somme van seven 

[52v]
#vinck



ponden viii Sch te xl grooten 
t' pont, over ende ter 
sake vant maken vande 
vierde bestedinge daar aan
volgende van de voorn: Nieuwe 
Stege tot de Suijdelijkste 
sluijs op de Cornse Gantel lank 
ontrent vijff hondert vijff-
tien roeden, aengenomen 
bij den hoop volgens conditie, 
consent ende ordonnantie, 
de voorz: vii L viii Sch  

Betaalt aen Jan Tonisse
Drossert, de somme van drie 
ponden xii Sch te xl grooten 
het pont, over ende in vol-
doeninge van het maken 
van de vijfde bestedinge 

[53r]
#drossaert

daer aen volgende van de Cornse 
Sluijs aff tot de Emmikhoven
se toe lank ontrent twee 
hondert tagtigh roeden 
aen genomen bij den hoop 
volgens conditie consent 
ende ordonnantie de voorz: iii L xii Sch 

Betaalt aen Huijgh Janse
van Heert, de somme van 
vier ponden, munte als
voore over ende ter sake 
van het maken van de sesde 
bestedinge daer aen volgen-
de komende tot den Ouden 
Dijck, bij de weduwe van Dirck

[53v]
#van-heert

Groenevelt, lank drie 
hondert roeden aen genomen 
bij den hoop, volgens con-
ditie consent ende ordon-
nantie de voorz: iiii L  

Betaalt aen Herman Buij-
sers, de somme van twee 
ponden iiii Sch munte deser
rekeninghe over ende in 
voldoeninge vant maken 
van de sevende bestedinge 

[54r]
#groenevelt
#buijsers



daer aen volgende sijnde 
den Barm-sloot loopende 
langs den Bleekwaart 
ende Gijsbert tot aen de 
Oude Cornse voor-sluijs off 
het huijs van de Bruijn toe, 
lank ontrent drie hondert 
roeden, aen genomen bij den 
hoop, volgens conditie con-
sent ende ordonnantie de 
voorsz: ii L iiii Sch    

Betaalt aen Seger Bastiaense
Canis de somme van twee 
ponden viii Sch te xl grooten 
't pond, over ende ter sake 
van het maken van de 
agste bestedinge daar aen
volgende, beginnende aen de 
voorz oude Cornse voor-
sluijs en loopt langs 

[54v]
#de-bruijn
#canis

de Gantel-cade tot aen den 
Ouden Dussensen dijck lank 
bij na ses hondert roeden 
aen genomen bij den hoop 
volgens conditie consent 
ende ordonnantie de voorz   ii L viii Sch   

Betaalt aen Cornelis Hen-
dricxe Romain de somme 
van vijff ponden xii Sch: mun-
te voorz: over ende in vol-
doeninge van het maken 
van de negende bestedinge 

[55r]
#romain

daer aenvolgende sijnde den 
sloot gen:t Jan Pieterse sloot 
beginnende aen de voorn: 
Gantel-kade en loopt langs 
den Ouden Dussensen Dijk 
tot aen de nieuwe Steege 
agter Cornelis A: Schalken 
lank ontrent vijff hondert 
vijff en de dartigh roeden 
aen genomen bij den hoop, 
volgens conditie consent 
ende ordonnantie de voorz: v L xii Sch  

[55v]
#schalken
#roubos



Betaalt aen Tonis A: 
Roubos, de somme van seven 
ponden veertien schel-
lingen te veertigh grooten 
t' pont, over ende ter 
sake van het maken vande 
thiende bestedinge daar 
aenvolgende sijnde de wegh-
slooten weerzijts de Nieuwe 
Steegh, van den Ouden Dijk 
aff, tot de Pleune ofte Kerk 
Stege toe, deselve Pleune steege 
van de Nieuwe Steegh aff tot 
het Oude Straatje toe (het 
welck daar inne sal 
wesen begrepen) lank te 
samen ontrent drie 
hondert dubbelde roeden 
aen genomen door den 
voornoemden Tonis 
A. Roubos, bij den hoop 
volgens conditie con-
sent ende ordonnantie 
de voorz:  vii L xiiii Sch   

[56r]
#roubos

Betaalt aen Gerrit Sij-
mense Lendsvelt, de somme 
van ses ponden xvi Sch mun-
te voorn: over ende in vol-
doeninge vant maken 
van de elfde bestedinge 
daer aen volgende sijnde de 
slooten weersijts de Nieuwe 
steegh van de voorn: Pleune
steegh aff tot de Cortveltse 
stege toe, lanck ontrent 
drie hondert vijff en vijff-
tigh dubbelde roeden aen 
genomen bij den hoop vol-
gens conditie consent 
ende ordonnantie d'voorz: vi L xvi Sch    

Betaalt aen Marcus

[56v]
#lensvelt

Jacobse Liervaart de somme 
van vijff ponden iiii Sch: munte 
als voore over ende ter 
sake van het maken van de 
twaalfde bestedinge daer 

[57r]
#liervaert



aen volgende begint aen de 
voornoemde Cortveltse 
steegh, en gaende ten eijn-
de uijt, tot in den Barm-
sloot aen den Zeedijck, dese 
sullen de aennemers te-
gens den anderen in twee 
parthijen aff deelen waar 
vande Eerste helfte ter 
lengte van ontrent twee 
hondert sestigh dubbelde 
roeden, is aengenomen bij 
den hoop, dusals voore de
voorn: v L iiii Sch     

Betaalt aen Cornelis 
Cornelisse de Loij, de somme 
van seven ponden munte
als voore over ende in vol-
doeninge van maken vande 
derthiende parthije sijnde 
de wederhelft, en kompt 
tot den Dijk toe, lank als 
voore aen genomen bij den 
hoop, volgens conditie 
consent ende ordonnantie 
de voorz: vii L
  

Betaalt aen Dirck Wou-
terse de Bodt de somme 
van seven ponden munte 
deser rekeningh over 
ende ter sake van het 
maken van de veertiende 
bestedinge daar aen volgende

[57v]
#de-loij
#de-bot

sijnde de slooten weersijts 
de Voogtwerffse Steegh 
van den Zeedijk aff tot de 
Nieuwe Steege toe, lank 
ontrent twee hondert dub-
belde roeden, aen genomen 
bij den hoop volgens con-
ditie consent ende ordon-
nantie de voorz: vii L  

Betaalt aen Gerrit A. 
Cappeteijn, de aomme van 

[58r]
#capiteijn



vijff ponden iiii Sch: te xl 
grooten t' pont, over ende 
in voldoeninge vant ma-
ken van de vijftiende 
bestedinge daer aen vol-
gende sijnde de Cortveltse 
steegh vant Oude Straatje 
aff tot de Nieuwe Stege 
toe lank ontrent twee 
hondert en veertigh roeden 
aen genomen bij den hoop 
volgens conditie consent 
ende ordonnantie de voorz: v L iiii Sch 

Betaalt aen Willem
Dingemans de somme 
van vier ponden x Sch:
munte als voore over 
ende ter sake van 

[58v]
#dingemans

het maken van de sestien-
de bestedinge daar 
aen volgende beginnende 
van de Cortveltse Stege 
gelegen tusschen het 
gescheij der Domaine van 
haar Ed: groot Mog:
ende de Particuliere 
Ingelanden, westwaarts 
op tot op den hoeck aan de 
Noortsijde van de Nieuwe 
steegh, t'eijnde op de punt 
van het Cortvelt, lank 
ontrent drie hondert vijf-
tigh roeden, aengenomen 
bij den hoop, in gevolge 
van de conditie der 
bestedinge mitsgaders 
consent ende ordonnan-
tie de voorz:  viii L x Sch 

[59r]

De seventiende beste-
dinge bestaende in het 
schoon maken vant geheele 
Peerboomse Gat, van de 
nieuwe steegh aff tot de 
Peerboomse sluijs toe lank 
ontrent hondert vijftigh 
roeden, dogh dewijle dese 

[59v]
#camp



bestedinge op den 23 meij
1699 is aengenomen bij
Hendrick Camp om drie
maal die te snijden en 
schoon te maken op het 
aen leggen van den dijck
bode soo kompt deselve
alhier voor memorie 

Betaalt aen Cornelis
Hendricxe Romain de 
somme van twee ponden 
ses schellingen munte 
als voore over ende ter sake 
van het maken van de agt-
thiende bestedinge daer aen 
volgende sijnde de Ban-
sloot, loopende door den ge-
heelen Peerboom ende 
Lange Werff van het 
peerboomse gadt aff langs 
de Oude Kade henen tot 
in den Barmsloot, lank 
ontrent drie hondert 
roeden, doorgaens te ma-
ken op agt voeten wijts, 
aengenomen bij den 
hoop in gevolgen van de 
conditie der bestedinge 
consent ende ordonnan-
tie de voorz: ii L vi Sch  

[60r]
#romain

Betaalt aen Hendrick 
Helmigh de somme van 
ses ponden xii Sch: munte
voorn: over ende in voldoe-
ninge van het maken 
van de negentiende be-
stedinge daer aenvolgende 
sijnde de wegh slooten 
weersijts het Oude Straatje 
beginnende aen den Ouden 
Dussensen dijck tot den 
westersen sloot van den 
langen Camp lanck 
ontrent drie hondert 
dubbelde roeden, aen ge-
nomen bij den hoop in

[60v]
#helmig



gevolge van de conditie 
der bestedinge consent 
en ordonnantie de voor-
schreve vi L xii Sch   

Betaalt aen Willem 
Dingemanse de somme van 
vier Ponden viii Sch: mun-
te als voore over ende 
ter sake vant maken 
van de twintigste bestedin-
ge daer aen volgende, 
komt tot de Nieuwe Cort-
veltse steeghe lank 
twee hondert sestigh 
dubbelde roeden, aen-
genomen volgens conditie 
consent ende ordonnantie 
de voorz: iiii L viii Sch   

Betaalt aen Tonis Ariense
Bestebier, de somme van 
xxviii Sch: munte voornt: 

[61r]
#dingemans
#bestebier

over ende in voldoeninge 
vant maken van de een 
en twintigste bestedinge 
daer aenvolgende sijnde 
't resterende gedeelte 
weersijts van t' Oude Straatje 
van de voorn: Cortveltse 
Steeghe aff tot aen de eerste 
Cromte van den wegh, bij de 
Camerse Steegh off wel 
bij den westersen sloot 
van den Cleijnen Brasser 
lank ontrent hondert 
tagtigh dubbelde de 
roeden aengenomen bij 
den hoop volgens conditie 
consent ende ordonnantie 
de voorz: xxviii Sch  

Betaalt aen Willem 

[61v]

Dingemanse, de somme van 
vier ponden ii Sch te xl groo-
ten t' pont over ende ter 
sake van het maken van de 

[62r]
#dingemans
#van-hofwegen



twee en twintigste bestedin-
ge daer aenvolgende sijnde 
de slooten weertsijts de 
Camerse Steegh van de voorn: 
Crompte aff tot aen den 
Zeedijk toe lank ontrent 
twee hondert en sestigh 
dubbelde roeden, aen ge-
nomen bij den hoop volgens 
conditie consent ende 
ordonnantie de voorz: iiii L ii Sch 
 

Betaalt aen Arien A. 
van Hoffweegen de somme 
van vier Ponden x Sch munte
voorn: over ende in voldoe-
ninge van het maken van 
de drie en twintigste be-
stedinge daer aenvolgende 
sijnde de slooten weersijts 
de nieuwe Cortveltse steegh 
van t' Oude Straatje aff, 
tot aen de Brugge gelegen 
over Bregte Geut, lank 
ontrent twee hondert 
sestien dubbelde roeden 
aengenomen bij den hoop 
volgens conditie consent 
ende ordonnantie de voorz: iiii L x Sch   

Betaalt aen Herman Buij-
sers de somme van drie 

[62v]
#buijsers

Ponden vier schellingen 
munte deser rekeninghe 
over ende ter sake van 
het maken van de vier 
en twintigste bestedinge 
daer aenvolgende, sijnde de 
slooten weersijts de selve 
steegh van Bregten geut aff, 
tot de Cornse Gantel kade 
toe lank ontrent hondert 
en veertigh dubbelde roe-
den, aengenomen bij den 
hoop volgens conditie 
consent ende ordonnantie 
de voorz: iii L iiii  Sch  

[63r]



Betaalt aen Tonis Ariense
Bestebier de somme van 
vijftien Ponden x Sch munte 
deser rekeninghe, over ende 
ter sake van het maken 
van de vijff en twintigste 
bestedinge daer aen volgende 
sijnde de kille ofte uijtwa-
teringe genaempt Hille-
kens-Gadt, beginnende aen 
het Oud-Straatje en gaende 
tot de Suijdelijckste sluijs 
op de Cornse Gantel gelegen, 
hier mede onder begrepen 
de uijtwateringh buijtens 
dijcx, tot in den Gantel 
toe, lank ontrent vier 
hondert dertigh roeden 
aen genomen door den voorn: 
Tonis Ar. Bestebier bij 
den hoop volgens conditie 
consent ende ordonnantie 
de voorz: xv L x Sch 

[63v]
#bestebier

Betaalt aen Krijn Kuijn-
dertse t'Kint, de somme 
van drie ponden x Sch: munte 
voorn: over ende ter sake 
vant maken van de ses en 
twintigste bestedinge daer 
aen volgende, sijnde de Middelt 
van 't Laardijckje aff en ver-
volgens tot aen den wester-
sen sloot van Bregte 
veertigh mergen, lanck 
ontrent drie hondert sestigh 
roeden, aengenomen bij 
den hoop, volgens conditie 
consent ende ordonnantie 
de voorz: iii L x Sch   

Betaalt aen Dirk Geer-

[64r]
#'t-kint
#geelewijns

wijns, de somme van vijff  
ponden xviii Sch: munte als 
voore over ende in voldoe-
ninge vant maken van de 
seven en twintigste be-

[64v]
#camp



stedinge daer aen volgende 
sijnde de kille genaempt 
Bregte geut beginnende 
van den westen sloot van 
Bregte veertigh mergen 
tot aen t'eijnde van Hillekens 
Gat, door de Cortveltse steegh, 
lanck drie hondert en thien 
roeden, aengenomen bij den 
hoop volgens conditie con-
sent ende ordonnantie 
de voorz: v L xviii Sch  

Betaalt aen Hendrik Camp
de somme van vijff ponden 
x Sch: munte voorz: over en ter 
sake vant maken van de 
agt en twintigste bestedin-
ge daer aenvolgende sijnde 
de slooten weersijts de Kal-
vers steegh, beginnende aenden 
Ouden Dussensen dijk tot 
bij den oostersloot van 
Baijen-Poel, lank ontrent 
drie hondert vijftien dubbel-
de roeden, aengenomen 
bij den hoop volgens conditie 
consent ende ordonnantie 
de voorz: v L x Sch   

Betaalt aen Anthonij

[65r]

Gerritse Liervaart de som-
me van vier ponden 
agt schellingen, te veer- 
tigh grooten het pont, 
over ende in voldoeninge 
van het maken van de 
negen en twintigste be- 
stedinge daer aenvolgende 
sijnde de slooten weersijts 
de selve steegh van de voor-
noemden oostersloot aff 
tot aen de nieuwen Cort-
velze Stege toe, lank 
ontrent twee hondert 
vijff en tagtigh dubbelde 
roeden aen genomen 
bij den hoop in gevolge van 

[65v]
#liervaert



de conditie der beste- 
dinge consent ende 
ordonnantie de voor-
schreve iiii L viii Sch     

Betaalt aen Tonis Cap- 
pellevanger, de somme van 
agt en dartigh schellingen 
over ende ter sake vant 
maken vande dertigste 
bestedinge daer aenvolgende 
sijnde de Middelt beneden 
den Omloop van de Laar 
beginnende van Jan Pr.
sloot westwaarts op tot 
aen de Kalversteegh, lank 
ontrent twee hondert 
sestigh roeden aangenomen 
bij den hoop volgens con-
ditie consent ende ordon-
nantie d'voorz: xxxviii Sch   

Betaalt aen Arien van

[66r]
#cappellevanger

St. Maartensdijk, de somme 
van drie ponden viii Sch: mun-
te voorn: over ende in vol-
doeninge van het maken 
van d' een en dertigste 
bestedinge daer aenvolgende 
sijnde de sloot langs de Gan-
telkade, beginnende vande 
Oude Zluijs westwaerts 
op tot aen het eijnde vande 
Bregte geut, lank ontrent 
twee hondert sestigh roe-
den, aengenomen bij den 
hoop volgens conditie con-
sent ende ordonnantie 
d'voorz: iii L viii Sch  

Betaalt aen Tonis Cappel-

[66v]
#st-maertensdijck
#cappellevanger

levanger de somme van 
drie ponden ses schellingen
munte deser rekeninge 
over ende ter saake van 
het maken van de twee en 
dertigste bestedinge daar 

[67r]



aenvolgende sijnde de kille 
loopende door den Boeren-
verdriet van de verlaatse 
Gantel kade aff door het 
oude Sluijsje ende de kade 
tot aen het heultie uijt-
waterende op de Cornse 
Gantel en van daar langs 
de kade vanden Boerenverdriet 
westwaarts op tot in den 
Barm-sloot van den nieuwen 
dijck te samen lank on-
trent twee hondert ende 
tachtigh roeden, aenge-
nomen bij den hoop, inge-
volge van de conditie
der gedane bestedinge, 
consent ende ordonnantie 
de voorz: iii L vi Sch   

Betaalt aan Oth Willemse 
Walraven, de somme van 
twaalff ponden munte 
als voore over ende in 
voldoeninge van de drie 
ende dertigste sijnde de 
laaste bestedinge daar 
aenvolgende bestaande 
in het uijtsnijden ende 
schoon maken van de 
uijtwateringe vande sluijs-
vliet beginnende aen de 
Peerboomse sluijs buijtens 
dijcx, tot aen de Mase 

[67v]
#walraven

toe te snijden en schoon te 
maken tot op den ouden 
harden gront ter breete 
van vier en twintigh voe-
ten drijvens water aen-
genomen bij den hoop vol-
gens conditie consent
ende ordonnantie de voorz: xii L  

v: somma  van den uitgeeff

clxviii L xvii Sch 

[68r]

[vacat] [68v]

Anderen uitgeeff [69r]



van verscheijde saken, 
volgens declaratien 
ordonnantien ende 
quitantien

                                                         
Betaalt aen Gerard
van Kerduirwerker de 
somme van twee en dertigh
ponden te xl grooten 
t' pondt over ende in vol-
doeninge sijner declaratie
wegens gedane leveran-
tie vant laken borduiren

#van-kerduirwerker

blijckt van dese
en volgende 
aengehaalde 
parthijen bij 
declaratie or-
donnantie ende 
quitantie behalve 
daar anders voor't hooft
geteekent staat

ende het op maken van
een kussen voor ende ten
behoeve van de Heer Mr.
Sebastiaen Leerse als ge-
committeerde van den
Zuijt Hollantsen polder
volgens declaratie, ordon-
nantie ende quitantie
d'voorz: xxxii L

Betaalt aen Mighiel 
Donkersloot Mr Timmer-
man de somme van derthien
ponden i sch: vi D munte voorn:
over ende ter sake van t'
gunt hij op speciale ordre
van de Heeren gecommit- 
teerdens in den voorleden 
jare gemaakt & gerepar-

[69v]
#leerse
#donkersloot

eert heeft, soo aen de Peer-
boomse- als Hillegatse sluijs 
ende anders dus volgens de-
claratie, ordonnantie ende 
quitantie d'voorz: xiii L 1 Sch vi D

Betaalt aen de Heer Joan 
Oem houtkooper de somme 
van agt en t'negentigh pon-
den vii Sch munte voorn: over 
en in voldoeninge sijner 
declaratie van gelevert 
hout op ordre van de meerge-
melte Heeren Gecommit-
teerdens, den elfden September 

[70r]
#oem



xvic: negen en t' negentigh 
door den fabrijk Hendrick
de Vos gekogt, ende in den 
voorn: Polder verwerckt
met de onvermijdelijck on-
costen daarinne begrepen, 
dus bij declaratie ordonnan-
tie ende quitantie, de voorz: xcviii L iii Sch  

Betaalt aen Vader Dirck
Spruijt, Commies ten comptoire
van den rentmeesterschappe
generaal van Zuijt Hollandt
de somme van twintigh pon-
den munte als voore in
voldoeninge van het tweede
provisioneel jaar pagts van de 

[70v]
#de-vos
#spruijt

dijk putten ofte gorsen
leggende tussen den tee 
van den zee dijck van den
zuijthollandsen polder
tot aen de agterkade ront-
omme den voorn: polder
de agter kade daar inne begre-
pen, dus bij quitantie d'voorz: xx L

Betaalt aen Hendr: Lense 
de somme van twaalff pon-
den xii Sch munte voornoempt 
over ende ter sake van 
een jaar weddens ofte trac-

[71r]
#lense

tement voor het opsigt 
ende waarnemen van de 
Peerboomse Sluijs verschene 
April xviic:,  dus alhier bij 
quitantie de voorn: xii L xii Sch

Betaalt aen Oth Willemse
Walraven, de somme van
twintigh ponden munte
deser rekeninghe, mede in 
voldoeninge van het waar- 
nemen soo van de Emmic-
hovense sluijs, als die be-
suijden de Cornse Gantel 

[71v]
#walraven

is leggende, dus alhier over 
het Jaar tractement ver-

[72r]
#walraven



schenene april xviic: vol-
gens quitantie d'voorz: xx L

Betaalt aan den selven Oth 
Willemse Walraven d'somme 
van sestigh ponden texl 
groote t'pond, over ende ter 
sake van sijne declaratie 
van verdient salaris ende 
verschodt, ten dienste van 
den gemelten Polder t'se-
dert den 2 Meij 1699 totten 
1 april 1700, gedaen volgens
sijne declaratie, ordon-
nantie, ende quitantie de 
voorz: lx L

Betaalt aen Huijgh Ariense 
van Wingerden de somme 
van seven en veertigh ponden 
x Sch te xl grooten het pond,
over ende in voldoeninge 
van sijne declaratie van 
wagevragten, ten dienste 
van voorn: polder tijde de-
ser rekeninghe gedaen 
volgens sijne declaratie 
ordonnantie ende quitan-
tie de voorz: xlvii L x Sch    

[72v]
#van-wingerden

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

Betaalt aen den selven 
van Wingerden, de somme 
van hondert negen en
veertigh ponden x Sch munte
voorz: over ende in voldoenin- 
ge t'sijnen huijse tijde deser 
rekeningh is verteert 
soo bij den bodenknegts, 
voerluijden mitsgaders eeni-
ge andere persoonen, 
daar het Collegie mede te doen 
ende gebesoigneert heeft 
gehadt, volgens notitie, 
dus de voorz:  cxlix L xi Sch  

Betaalt aen Bastiaen

[73r]
#van-wingerden



de Vries de somme van
vier en vijftigh ponden
munte deser rekeninghe 
over ende in voldoeninge 
sijne declaratie van wage-
vragten, ten dienste van 
den voorz polder tijde deser
rekeninghe gedaen, dus 
volgens declaratie, ordon-
nantie ende quitantie 
de voorz: liiii L

Betaalt aen den fabrijk
Hendrick de Vos, de somme
van hondert agt ponden
xii Sch te xl grooten t'pont 
over ende ter sake sijner
declaratie van vacatien

[73v]
#de-vries
#de-vos

reijs costen ende ver- 
schodt, gedaan ende ver-
streckt tijde deser reke-
ninge ten dienste van den
voorn: polder, dus bij decla-
ratie ordonnantie ende
quitantie d' voorz: cviii L xii Sch 

Betaalt aen Mattheus 
van Nispen, lantmeter
de somme van seven en 
vijftigh ponden iiii Sch: mun- 
te als voore over ende 
in voldoeninge sijner de-
claratie van vacatien 
ende verschodt, mede 
ten dienste van den ge-

[74r]
#van-nispen

melten polder tijde deser 
rekeninghe gedaen ende 
verstreckt, dus alhier 
mede bij declaratie ordon-
nantie ende quitantie 
de voorz: lvii L iiii Sch

Betaalt aen Willem Raal-
hoff conchergie in 't St Joris
Doele de somme van tachtigh 
ponden munte deser 
rekeninghe over ende ter 

[74v]
#raalhoff



sake van de teerkosten 
bij d'Ed: Mogende Heer 
Commissaris van de Camere 
van de rekeningen d'Ed: 
heeren gecommitteerdens 

ordinaris als 
in voorgaande 
rekenin:

ende verscheijde particuliere 
Ingelanden gedaen ende ge-
vallen, soo op de visitatie als 
het doen van dese rekeninge 
dus hier als in voorgaende 
rekeningen d'voorz: lxxx L

Betaalt aen den selven 
Raalhoff de somme van
drie ponden iii Sch munte voorn: 
over end in voldoeninge 
van dat dese rekeninge 
in den voorn: Doele is ge-
daen, d'voorz: iii L iii Sch

[75r]
#raalhoff

Den rendant heeft op or-
dre ende met kennisse vande 
Ed: Heeren Gecommitteer-
dens betaalt verscheijde 
nodige kleijnigheden vol-
gens de nevens gaende notitie 
bedragende d'somme van xxiii L  

vi: Summa van den uijtgeeff

viic: lxxviii L xvi Sch vi D 

[75r]

Anderen uitgeef 
van tractementen, 
ende verschodt van de 
Ed: Heeren Gecommit-
teerdens, Penningh-
meester ende Bode.

D'heer Burgemeester
Arendt Muijs van Holij, 
Raad ende Rentmeester 
Generaal van Zuijt-
hollant als Eerste Ge-
committeerde van wegen 
de Edele Mogende Heeren

[76r]
#muijs-van-holij

dese, en volgende Raaden ende Meesters [76v]



aengehaalde 
parthijen werden 
alhier wel 
gebragt ende 
sijn gereguleert 
ende gestelt 
in gevolge van 
het provisioneel 
reglement, 
en verders bij 
declaratie ende 
quitantie, 
behalven daar anders 
voor t' hooft getekent 
staat

van de rekeninghen der 
domainen van de Edele 
groot Mogende Heeren 
Staten van Holland, ende 
West-vrieslant over een jaer 
tractement volgens het 
provisioneel reglement, 
tijde deser rekeninge, 
de somme van cxx L

De reijs costen ende 
het verschodt van den 
gemelten Heere tijde 
deser Rekeninge 

#muijs-van-holij

gedaen Niet

D'Heer Borgemr Johan 
Hallincgh als mede Gecom-
mitteerde van de Edele 
Mog: Heeren van de Ree-
keningen, over een Jaar 
Tractement tijde deser 
reekeninge ende alhier 
uijt getogen d'somme van cxx L

De reijs-costen ende het 

[77r]
#hallinck

verschodt, bij sijn Ed: tijde 
deser rekeninge gedaen 
ende door den Rendant betaalt 
bedraagt de somme van vii L xii Sch    

D' Heer Johan van Wevelink-
hoven over een Jaar Tracte-
ment als gecommitteerde 
tijde deser rekeninge, dus 
alhier de somme van lxxx L

De reijs-costen ende ver-
schodt bij zijn Ed: tijde 

[77v]
#hallinck
#van-wevelinkhoven

deser rekeninge gedaan 
en door den rendant betaalt 
bedragen de somme van viii L x Sch  

d'Heer Mr. Sebastiaen Leerse 

[78r]
#leerse



over een Jaar Tractement 
als Gecommitteerde tijde 
deser rekeninge, dus alhier 
mede de somme van lxxx L

De reijs-costen ende verschodt 
bij sijn Ed: tijde deser ree- 
keninge gedaan ende door
den rendant op ordonnan-
tie ende onder quitantie 
betaalt bedragen de somme 
van lxiiii L xvii Sch

Cornelis Spruijt, kompt 
als penningmeester van den 
Suijd-hollandsen Polder 
voor sijnen ontfanck ende 
uitgeeff deser rekeninge 
(in gevolge van het provisi-
oneel reglement) den 
twintigsten penningh 
van den ontfank tot de 
somme van ses duijsent 
ponden ende t'gene den 
ontfangh boven de ses 
duijsent Ponden kompt

[78v] 
#spruijt

te bedragen den veertigste 
penningh, ende dewijle 
den voorn: ontfanck hier 
vooren folio xii verso bedraagt 
de somme van agt duijsent 
vijff hondert dertigh pon-
den, elff schellingen drie 
deniers obulus waar van 
den twintigsten penningh 
tot ses duijsent ponden 
monteert drie hondert 
ponden, ende den veertigh-
sten penningh van de 
resterende twee duijsent
vijff hondert dertigh pon-
den elf schellingen drie 
deniers obulus, de somme
van drie en tagtigh ponden 
vijff schellingen drie de-
niers obulus, makende te 
samen de somme van drie 

[79r]

conform voor- hondert drie en tagtigh [79v]



gaende reken: 
ende het 
provisioneel 
reglement

ponden vijff schellingen 
drie deniers obulus munte 
voorz: dus de voorz somme 
van iiic: lxxxiii L v Sch iii D Ob

De reijs costen ende 
het verschodt bij den rendant 
met kennisse ende door 
ordre van de meer ge-
melten heeren Gecom-
mitteerdens tijde deses ge-
daan ende betaalt bedra-
gen volgens de nevens 
gaende declaratie, ordon-
nantie ende quitantie 
de somme van lxi L vii Sch

ordinaris 
als in voorgaen-
de rekening

Betaelt aen Oth Willemse 
Walraven de somme van 
vijftigh ponden te xl grooten 
t' pont, over een jaer trac- 
tement als Bode van den 
voornoemde polder tijde 
deser rekeninghe, dus bij 
quitantie d' voorz: l L

viia: Somma van den uijtgeeff

ixc: lxxiiii L xi Sch iii D Ob

[80r]
#walraven

[vacat] [80v]

Anderen uijtgeeff 
van het minuteren, 
grosseren ende doubleren 
van de rekeninghe 
met het appostilleren 
ende het vergelijken 
van dien mitsgaders 
de nodige gerequireerde 
zegels tot deselve,

Compt voor het muni-
teren ende doubleren 
van dese rekeninge 
groot twee hondert en 
twee en vijftigh bladeren 

[81r]

tot drie schellingen het [81v]



transeat als 
in voorgaende 
rekeningh

blad, als in voorgaende 
reekeninge, bedragende de
somme van xxxvii L xvi Sch

Nogh voor t' doubleren 
van een rekeninghe als 
dese omme den Rendant, 
groot vier en tagtigh bladeren 
mede tot drie schellingen 
ijder blad, de somme van 
twaalff ponden twaalff 
schellingen te xl grooten 
het pont, dus wert alhier 
gebraght de voorz: xii L xii Sch

Comt voor het appostille-
ren van dese rekeninghe, 
de somme van twaalff ponden 
twaalff schellingen munte 
deser reekeninghe dus de
voorz: xii L xii Sch

Den Penningmeester 
voor het vergelijcke van de 
appostillen op de doublen, 
als in voorgaende reeke-
ninge, de somme van 
negen ponden negen 
schellingen te veertigh 
grooten het pond, dus

[82r]

alhier de voorschreeve 
zomme van  ix L ix Sch

Den rendant brengt al-
hier de somme van veerthien 
ponden xii Sch munte deser 
rekeninghe bij hem be-
taalt voor drie distincte 
cleijn zegels als een van 
dertien ponden vier schell:
ses deniers vermits de 
thiende verhooginge) ge-
appliceert tot een om-
slagh vande rekeninghe 
voor den Rendant, ende 

[82v]

twee ijder van derthien [83r]



schellingen negen deniers, 
d'eene tot de rekeninge  
voor d'Ed: Mogende heeren 
van de Rekeninghen, ende 
d'andere tot de rekeninge 
voor het gemene Landt, 
bedragende te samen de voorz 
somme van xiiii L xii Sch 

Comt voor het inbinden 
deser rekeninghe, met 
twee doublen van dien, 
ijder tot dertigh schellingen 
munte voorz: de somme 
van vier ponden x Sch: mun-
te deser rekeninge dus 
de voorz: iiii L x Sch

viiia Summa van den uijtgeeff

xci L xi Sch

Summa Totalis van den geheelen
uijtgeeff deser Reekeningh
 

viim: iic: lxxi L vi Sch ix D Ob 

Ende den ontfank hiervoren folio 12 verso 
bedraagt

viiim: vc: xxx L xi Sch iii D Ob 

Vereffent jegens den anderen comt 
meerder ontfangen, als uijt gegeven, 
en blijft den rendant bij sloote

[83v]

van dese reekeninghe aen den gemeene 
polder schuldigh de somme van twaalff 
hondert negen en vijftigh ponden 
vier schellingen ses denier 

  xiic: lix L iiii Sch vi D

Aldus gehoort gereekent ende geslooten 
ten dage jaare en plaatse, als in het 
hooft deser geëxpresseert staat ende 
ten oirconde deses ondertekent, 
lager stont 

A. Boetselaar, Johan Hallingh, 

[84r] 



ende Sebastiaan Leerse

Gecollationeert jegens zijne 
principale, sijnde geschreven, 
geappostilleert en geteijkent als 
boven, ende daar mede accorderende 
bevonden bij mij als Penningmr 
van den voors: Polder op den 3 Julij 
1700:

Corn: Spruijt


