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CORNELIS SPRUIJTS
Vijfde Reekeninge als 

Penningmeester van den
SUIJD-HOLLANDSEN-POLDER

Omme t'Hoff,

Overgebragt bij Cornelis Spruit 
als penninkmeester van den 
Zuijdhollandschen polder aan den 
Heer Commissaris van de Camer 
van Rekening der Domeinen 
van d' Heeren Staten van 
Holland ende Westvriesland 
ten bij wese van de gecommit-
teerdens tot de directie van de 
gemelte polder aangesteld, 
mitsgaders de presente 
Ingelanden desen ondertekend 
hebbende in St: Joris Doele 
den 27 April 1703

Rekeninge ende bewijs, 
die doende is Cornelis Spruijt, 
als penningmeester van den 
Zuijd hollandsen Polder, (bedijkt 
in den Jare xvic: negen en 't 
seventig) van den ontfangh 
ende uitgeeff, 
die denselven heeft gehadt 
ende gedaan, over den Jare 
seventhien hondert twee;
gesteld in ponden van 
xl grooten, schellingen ende 
deniers na advenant,

[1r]

Vijfde Rekening van 
desen Rendant,

Vervolgd wel den tijd 
van de laatst voorgaande 
Rekening als dese 

Ontfang,

Ende eerstelijk over den hogen 



ende lagen omslag, die alhier (volgens 
de hercalculatie door den landmeter 
Mattheus van Nispen, in den Jare xvic: 
twee en tagtigh gedaan,) begroot werden 
op twaalf hondert vijff en dertig mergen 
vijff honderd negen en vijftig roeden lands, 
in de voorz: dijckagie binnen bedijkt, 
volgens de laatste gedane metinge, 
het verbaal ende de Caarte daarvan 
zijnde; segge 1235 : 559 : 00

Waarvan in den Jare xvic: twee 
en tachtigh uijtgeput sijn tot het 
maken van den doorgebroken 
Zeedijk, als in de Rekeninge folio 
xlii et ultra staat geexpresseert    2:  463: 00

Soo dat nu alleenlijk moeten 
werden verantwoord, ingevolge 
van de acte van Omslag, de 
resterende contribuerende 
mergentalen, bedragende 
dezelve alsnog 1233: 96: 00

[1v]

Blijckt hier van 
bij acte van Omme-
slag in dato den 
29 april 1702, 
bij d; heer Commiss: 
ende Gecommitteerde 
nevens de particuliere 
ingelande gear-
resteert

Op den negen en twintigsten 
april seventhien hondert twee, 
hebben de Heeren Gecommit-
teerdens van den Zuijd hollandschen 
polder, na het sluijten van des 
Gemeenelands rekeninge van 
den Jare seventhien honderd 
een, nevens de presente In-
gelanden, omgeslagen een 
somme van een pond, te 
xl grooten 't pond, per mer-
gen, over den Jare seventien 
honderd twee, ten lasten 
van de Heeren Eijgenaren; 
soo tot de reparatie ende 
onderhoud van den Zeedijk, 
als de ordinarisse binnen-
landse noodzakelijkheden; 

[2r]

welken omslag den voorn: 
penningmeester alhier is 
verantwoordende over de 
voorz: twaalf honderd drie 
en dertig mergen ses en't ne-
gentigh roeden lands, de

[2v]



somme van twaalf honderd 
drie en dertig ponden drie
schellingen drie deniers, 
munte voornoemd, dus de 
voorz: xiic: xxxiii L iii Sch iii D

Prima Summa van den Ontfank

xiic: xxxiii L iii Sch iii D

bij acte als
ommeslag

Anderen Ontfang, over  
over den lagen Omslag van den 
Jare seventhien honderd
twee.

In gevolge van de voorz: 
Acte van Omslag in date 
den negen en twintigsten 
April seventhien honderd
twee, tot lasten van de 
respective Bruijkers omgesla- 
gen twee ponden per mer- 
gen, tot betalinge van 
de binnenlandsche nood-
zakelijkheden, bedragende 

[3r]

over den geheelen Zuijd hol- 
landsen polder, groot twaalf 
hondert drie en dertigh mergen 
ses en't negentig roeden lands, 
de somme van twee duijsend 
vier honderd ses en't sestigh 
ponden ses schellingen ses 
deniers, te xl grooten 't pond,  
die den Rendant alhier mede 
ten vollen is verantwoordende,  
dus d' voorz: iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

ii Summa van den Ontfank

iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

[3v]

Anderen Ontfankgh
van de verpagtingen 
gedaan bij d' Ed: heeren 
gecommitteerdens 
van den Zuijdhollandsen 
polder, op den vijfden 
september sestien honderd 
negen en't negentigh; 

[4r]



van het gras, liesen 
ende biesen, mitsgaders 
het riet, staande ende 
wassende in de dijkputten 
ofte gorsen, tussen 
den tee van den dijk 
ende de agterkade, 
buijten en rondomme 
den Zeedijk van den 
voorz: polder; beginnende 
aan den nieuwen Althena-
sen polder, tot aan den 
Dussensendijk toe. 

De eerste partije, 
beginnende aan den 
dijk vanden nieuwen 
Althenasen polder, 
tot aan de Eerste sluijs 
toe, lank drie honderd 't 
negentigh roeden, gepagt 
voor ses Jaaren bij 

[4v]

volgens conditien 
van verhuring
op voorgaande
reken: overge-
nomen
het iiie: vie: jaar

Dirk Woutersz: de Bodt, 
s' jaars om thien Ponden, 
te veertig grooten t' pond; 
blijkende bij de conditie 
der gedane verpagtinge 
in date den vijffden 
september sesthien 
honderd negen ende 
t'negentigh; dus 
alhier over het iii 
vie: jaar pachts, 
verschenen kersmis 
seventien honderd 
twee, de voorschreve 
somme van  x L

[5r]
#de-bot

De tweede partije, 
van de voorn: sluijs,
 tot de sluijs van de 
Cornse Gantel toe 
lank ontrent drie 
honderd vijftig roeden, 
gepagt voor ses Jaren 
bij Maarten Woutersz, 
s' jaars om ses ponden, 
munte als vooren, 

[5v]
#maerten-wouters



dus alhier over het derde 
sesde jaar pagts, versche-
nen kersmis seventien 
honderd twee, de 
voors: vi L  

D' derde partije, 
van de voornoemde sluijs, 
tot den hoek van den 
dijk, bij het land van 
Cornelis den Ruijmen, 
lank twee hondert agt 
en veertig roeden, gepagt 
voor ses jaren bij Dirk 
Woutersz de Bodt, 
s' jaars omme ses ponden 
munte voorschreven, 
dus alhier over het 
derde sesde Jaar 
pagts, verschenen 
kersmis seventhien 

[6r]
#den-ruijmen
#de-bot

honderd twee, de 
voorz: vi L 

De vierde partije, 
van den voorn: hoek af, 
tot de sluijs in't 
Peerboomse gat, lank 
ses honderd dertig roeden, 
gepagt voor ses jaren, 
bij den voorn: Dirk Wou-
tersz de Bodt, s'jaars 
om vier ponden, mun- 

[6v]
#de-bot

te als voore, dus 
over het derde sesde 
Jaar pagts, verschenen
kersmis seventhien 
honderd twee, d'voorz: iiii L  

D' vijfde partije, 
van de voornoemde 
sluijs, tot de hoek 
van den dijk bij het 
Staacxken, lank vier 
honderd roeden; gepagt 
voor ses jaren bij d'heer 

[7r]



Adriaan Stevense Crillaarts, 
om negen ponden, 
munte deser rekeninge; 
dus over het derde sesde 
jaar pagts verschenen 
kersmis seventhien 
honderd twee, d' voorz: ix L 

De sesde ende laatste 
partije, van't 
voornoemde staaxcken

[7v]
#crillaerts

aff, tot aan 
het eijnde van de nieuwe 
dijkkagie aan den ouden 
Dussensen dijk van den 
Grooten Waard van 
Zuijd Holland; lank vier 
hondert en vijftigh roeden; 
gepagt voor ses jaren, 
bij den voornoemden 
heer Adriaan Stevense 
Crillaarts, s' jaars 
om sesthien ponden, 
munte als vooren; 
dus alhier over 't 
derde sesde jaar 

[8r]
#crillaerts

pachts, verschenen 
kersmis seventhien
honderd twee, de 
voorz: soome van  xvi L 

iiie: Summa van den ontfank

li L

[8v]

Extraordinairen ontfang, 
wegens het verkogte 
reijsgewas, gestaan hebbende 
op de respective kadens 
ende de dijkputten. 

Ontfange de somme 
van twee honderd twee 
ponden te xl grooten t' pond; 
over ende in voldoeninge 
van't vercogte reijs- 
gewasch, gestaan 
hebbende op de respective 

[9r]



cadens, in en om de 
dijkputten van den Zuijd-
hollandsen polder, als 
eerstelijk, den dertienden 
Meij seventhien honderd 
twee, van Oth Willemsz 
en Marcus Cuijndertsz 
Schoute, over koop 
van eenig houtgewas, dat 
ten dienste van den 
Polder niet konde werden 
verbruijkt, de somme 
van twaalff 
ponden: ende nogh, 
volgens conditie van de 
gedane verkoopinge, 

[9v]
#walraven
#schouten

blijckt bij conditie 
van verkoopin hier
op nagesien en
overgenomen

in date den thienden 
maart seventhien honderd 
drie; van verschijde per- 
soonen ontfange, de 
somme van honderd en 
t' negentig ponden, te 
veertig grooten t' pond;
bedragende alsoo te samen 
de voornoemde twee 
honderd ende twee ponden; 
dus alhier deselve iie: ii L 

iiiia Summa van den Ontfank

iic  ii L

[10r]

[vacat] [10v]

Anderen Ontfangh
wegens het slodt van 
de laatste gedane 
rekeninge van den 
Jare seventhien honderd 
een.

Den rendant brengt 
alhier de somme van 
drie duijsend, negen  
honderd, seven en tagtig 
ponden, vijff schellingen,
negen deniers, te 

[11r]

veertig grooten t' pond; 
sijnde 't gene hij bij sijne 

[11v]



werd wel gebragt 
volgens het slot 
van de laatste voorgaan-
de rekeningh  als dese 
@1702 fol 107 
alwaar 't selvige 
gedood is.

voorgaande rekeninge, 
gedaan den xxix April 
seventhien hondert twee, 
aan het gemeenelandt 
schuldig gebleven is; 
blijckende bij deselve 
rekeninge folio cvii verso; 
daaromme alhier de voorn: 
somme van iiim: ixc: lxxxvii L viSch ix D

ve: Summa van den ontfank

 iiim: ixc: lxxxvii L viSch ix D

Summa Totalis van den geheelen Ontfank 
deser Rekening 

viim: ixc: xxxix L xv Sch vi D

[vacat] [12r]

[vacat] [12v]

Uitgeeff jegens  
den voors: Ontfang

Ende eerstelijk over het 
verhoogen ende verswaren 
van eenige bestedingen 
aan den Zeedijk, het repareren 
der Zeebraken, ende 't gene 
verder den Zeedijk concer- 
neert.

Betaald aan Joost 

[13r]

Van Gasten, de somme 
van ses en veertigh ponden, 
te veertig grooten 't pond, 
over ende ter zake van 
het verheelen van alle de 
zeebraken gevallen in den 
buijtenloop van den dijk, 
van't heijn van Hendrik Lensen 
af, tot het Cramwerk toe; 
in gevolge de conditie 
der bestedingen in date 
den derthienden Maij seven-
thien honderd twee, daar 
van zijnde; bij hem aangeno-
men om den hoop om de voorz: 
ses en veertig ponden, 

[13v]
#van-gasten
#lense



munte voornt: dus alhier 
Blijkt van de betalinge
deser en volgende 
aangehaalde partijen 
bij conditien van 
besteeding en ordon- 
nantien & quitancien

volgens de generale 
conditie der bestedinge 
in date voornoemdt, 
ordonnantie ende 
quitantie, d' voorsz: xlvi L 

Betaalt aan Willem
Cornelisz: Vink, de 
somme van gelijke ses 
en veertig ponden, mun-
te als voore, over ende 
in voldoeninge van het 
repareren van den dijk

[14r]
#vinck

van't cramwerk, tot een 
geslagen paaltje van de 
volgende bestedinge toe; 
bij hem aangenomen den 
hoop om de voorz: ses 
en veertig pond, munte 
voornoemd, dus volgens 
conditie, ordonnantie 
ende quitantie, d' voors: xlvi L 

Betaalt aan Dirk 
de Bodt, de 
somme van een 

[14v]
#de-bot

honderd ses en twintig 
ponden, munte deser 
rekeninge, over ende 
ter zake van het verhoogen 
van den cruijn van den 
dijk, van't eene geslage 
paaltje, tot het andere; 
lank zijnde vijfthien roeden 
negen voeten, bij hem 
aangenomen de roede 
om acht ponden, munte 
voornoemd, bedragende 
over de voorz: vijfthien 
gemeten roeden negen 
voeten, d' voornoemde 
honderd ses en twintig 

[15r]

ponden, daaromme bij 
conditie, ordonnantie 
ende quitantie alhier 
de voorz: cxxvi L

[15v]
#van-der-stelt



Betaalt aan Cornelis 
van der Stelt, de somme 
van honderd agt en 
veertig ponden vijftien 
schellingen, munte 
als vooren; over 
ende in voldoeninge 
van het verhoogen ende 
repareren van den dijk, 
beginnende van't voorz: 
cranwerk af, en kompt 
tot een halven gesneden 
Put toe; lank zijnde
een en twintig en een
vierde gemeten roeden, 
bij hem aangenomen 
ider roede tot seven 
ponden, munte deser 
rekeninge; dus alhier 
bij conditie, ordonnan-
tie ende quitantie, 
d'voorz: somme van cxlviii L xv Sch 

[16r]

Betaalt aan Joost 
van Gasten, de somme 
van agt en vijftigh 
ponden, munte voornt: 
over ende ter zake 
van het repareren  
van den voorz: dijk, 
beginnende aan de voor- 
gaande bestedinge, 
en komt tot de schaaps- 
koij, of wel tot het 
geplante appelboomken 
aldaar staande, in loco 
aangewesen, bij hem 
aangenomen den hoop 
om de voorz: agt 

[16v]
#van-gasten

en vijftig ponden, 
munte voorz:, daar- 
omme alhier bij conditie, 
ordonnantie ende 
quitantie, d' selve lviii L

Betaalt aan Cornelis 

[17r]
#van-der-stelt



van der Stelt, de 
somme van vier ende 
twintig ponden, te 
veertig grooten 't pond, 
over ende in voldoenin- 
ge van het repareren van 
den dijk beginnende aan't 
heijn van Jan Bestebier, 
en gaande Noorden op, 
tot over 't Hoogsel 
voorleden jaar gemaakt, 
tot sooverre dat strekt; 
door denselven van der 
Stelt aangenomen 
den hoop om de 
voornoemde vier 
en twintig pon- 
den, munte 
voorschreven, dus 
volgens conditie, 

[17v]
#bestebier
#van-der-stelt

ordonnantie ende
quitantie, alhier de 
voorz: somme van xxiiii L 

Betaalt aan Wiggert 
Maartensz: Hollan- 
der, de somme van 
een honderd ses en't 
seventig ponden 
vijftien schellingen, 

[18r]
#hollander

munte deser rekenin- 
ge; over ende ter 
zake van het verhoogen 
van een eijnde dijcx, 
beginnende van de 
voorgaande bestedin- 
ge tot een roede door 
het heijn, lank vijftig 
en een halve gemeten 
roeden; bij hem 
aangenomen de 
roede om drie pon- 
den thien schellingen, 
munte als voore; 
daaromme volgens 

[18v]

conditie, ordonnantie 
ende quitantie, alhier 
d' voorz:  clxxvi L xv Sch

[19r]
#blom



Betaalt aan Joost 
Jansz: Blom, de 
somme van twee 
en twintig ponden, 
munte voornoemd; 
over ende in voldoe- 
ninge van het repareren 
van den dijk, beginnen- 
de aan het Gekkenpaal, 
en komt den hoek 
om, tot de Postsloot 
toe; bij den voorn: 
Joost Jansz: Blom 
aangenomen den 
hoop om de voorz: 
twee en twintig 
ponden, munte voors:, 
dus in gevolge van de 
conditie daar van 
zijnde, mitsgaders   

[19v]
#blom

ordonnantie, ende 
quitantie, d'voorz: xxii L 

Betaalt aan Jan 
Lammerts van 
Es, de somme van 
veertig ponden, te 
veertig grooten 't 
pond; over ende

[20r]
#van-es

ter zake van het 
repareren aan den dijk, 
beginnende van't Erff 
van Oth Willemsz: 
en Marcus, en gaande 
tot een haagkade, en 
boomkens op den buijten- 
loop staande toe; 
door hem aangenomen 
den hoop om de 
voorschreve dertig 
ponden, munte
als vooren; dus al- 
hier ingevolge de 
conditie, ordonnan-

[20v]
#walraven
#schouten

tie ende quitantie, 
d' voorz: somme 

[21r]
#walraven



van xxx L 

Betaalt aan Oth 
Willemsz: Walraven, 
de somme van vijff 
en veertig ponden, 
munte deser reke- 
ninge, mede over 
ende in voldoeninge van 
het repareren van den 
dijk, beginnende aan de 
voorgaande bestedinge, 
ende komende tot het 
eijnde van de korte Raij 
toe; sijnde hier onder 
begrepen het verbeteren 
van de twee stoepen 
aan de Camerse Stege, 
en aan de Steene 
sluijs, volgens conditie daar 
van sijnde, den hoop 
bij hem aangeno-

[21v] 

men om de voorz: 
vijff en veertig ponden, 
daaromme, volgens 
ordonnantie ende 
quitantie, alhier d' selve xlv L

Betaalt aan Wil –
lem van der 
Stelt, de somme 
van agt en dertigh 
ponden seven 

[22r]
#van-der-stelt

schellingen, munte 
als vooren: over ende 
ter zake van het 
verhoogen van de kruijn 
van den dijk, beginnende 
aan een half gesneden 
put, tot een ander 
gesneden toe, lank 
sijnde negen ende twin- 
tig en een halve geme- 
ten roeden; bij hem 
aangenomen om ses en 
twintig schellingen 
(munte voornt:) jder 
roede; dus alhier volgens 

[22v]



conditie, ordonnantie 
ende quitantie, de 
voorz: somme
van xxxviii L vii Sch   

Betaalt aan den voorn: 
Willem van der 
Stelt, ofte wel Jaco- 
bus Vermeulen 
als desselve mede- 
stander, de somme 
van een honderd ses en 

[23r]
#van-der-stelt
#vermeulen

veertig ponden vijff 
schellingen, munte 
voorz:, over ende in 
voldoeninge van het 
verhoogen van de kruijn 
van den dijk, ingevolge 
de conditie daar van 
zijnde, door denselven 
van der Stelt aangeno-
men ider roede tot 
vier ponden vijf schell: 
(munte voornt;) belopende 
over vijf en't sestigh 
gemeten roeden d'voorz: 
honderd ses en veertig 
ponden vijff schellingen 

[23v]
#van-der-stelt

dus bij ordonnantie ende 
quitantie alhier d' selve cxlvi L v Sch

Betaalt aan Jan 
Hendricxe van Ouwer- 
kerk, de somme van 
ses ende 't seventigh  
ponden ses schellingen 
ses deniers, te veertig 
grooten 't pond; over 

[24r]
#ouwerkerk

ende ter zake van 
het repareren van den 
dijk, beginnende aan 
een gesneden put op den 
dijk en gaande tot 
een andere put toe; 
lank vijf ende dertigh 
en een halve gemeten 
roeden, bij hem aangeno- 

[24v]



men tot vier ponden 
drie schellingen de roede; 
volgens de conditie 
daarvan sijnde, mede 
van date den dertienden 
Maij seventhien honderd twee 
daaromme volgens de 
voorz: conditie, ordon- 
nantie ende quitantie, 
alhier d' voorz: lxxvi L vi Sch vi D 

Betaalt aan Joost 
van Gasten, de 
somme van agt en 
't seventig ponden
negentien schellingen 
ses deniers,  munte 

[25r]
#van-gasten

deser rekeninge, mede 
over ende in voldoeninge 
van het repareren van den 
dijk, beginnende van 
een andre put in de 
leste raije af, en komt 
tot een andre gesneden 
toe, lank sijnde veertig 
en een halve gemeten 
roeden; door hem aan- 
genomen ider roede 
om drie ponden negen 
schellingen, munte 
voornoemd, dus 
alhier ingevolge de 
conditie, ordon-

[25v]

nantie ende quitantie, 
d' voorz: somme 
van lxxviii L xix Sch vi D

Betaalt aan Cornelis 
van der Stelt, de 
somme van ses en 
veertig ponden sestien 
schellingen, munte 
als voore; over ende ter 
sake van het repareren 

[26r]
#van-der-stelt

van den meervoornoemden 
dijk, beginnende van de 
voorgaande bestedinge 

[26v]
#van-der-stelt



aff, en gaande tot den 
hoek toe: lank vier en 
twintig gemeten roeden, 
bij den voorz: Cornelis 
van der Stelt aangeno- 
men de roede tot 
negen ende dertigh 
schellingen, munte 
voorz: volgens de 
voorn: conditie der 
generale bestedinge 
daarvan sijnde, mitsgaders 
ordonnantie ende 
quitantie, alhier de 
voorz:   xlvi L xvi Sch

Betaalt aan Oth 
Willemsz: Walraven, 
de somme van ses en 
dertig ponden, mun-
te deser rekeninge; 
over ende in voldoenin- 
ge van het hoogen 

[27r]
#walraven

ende onder de lijn 
brengen van de stoep 
gelegen aan de Oude 
Cornse voorsluijs, volgens
de conditie daarvan 
zijnde, sub dato den
twintigsten Juni seven-
thien honderd en twee; 
door den voornoemde 
Oth Willemsz: Walra- 
ven aangenomen den 
hoop om d' voorz: ses 
en dertig ponden, 
munte als voren; daar- 
omme alhier bij ordon- 
nantie ende quitantie, 

[27v]
#walraven

de voorschreve som- 
me van xxxvi L

Betaald aan den 
voorz: Oth Willemsz: 
Walraven, de somme 
van vier ende tagtigh 
ponden twee schellingen 
te veertigh grooten 

[28r]
#walraven



t' pond; over ende 
ter zake van sijne  
declaratie van verdiend 
zalaris ende verschoth, 
over het hakken ende 
beteulen van verschijde 
akkers, alsmede het maken 
van een nieuwe cade, 
als anders, respectivelijken 
in't voorjaar seventien 
honderd en twee, ten 
dienste van den gemel- 
ten polder gedaan;  dus 
volgens de voorsz: 
declaratie, mitsgaders 
ordonnantie & quitan-
tie, alhier d' selve lxxxiiii L ii Sch 

[28v]

Betaald aan den voorn: 
Oth Willemse Walraven, 
de somme van twee honderd 
ses en't seventig ponden xviii Sch 
munte voorn:, over ende 
in voldoeninge van het be- 
krammen van een eijnde dijcx, 
ontrent de Corte Raije, 
groot vier honderd ses en 
twintig schaften ofte vier- 
kante roeden, bij hem  
aangenomen ider schaft 
om derthien schellingen, 
van de Heeren Gecommit- 
teerdens ende quitantie, 
d' voorz: somme van iic: lxxvi L xviii Sch 

[29r]
#walraven

Betaalt aan den meervoorn:  
Oth Willemsz: Walraven, 
cum suis, de somme van vier 
honderd 't sestig ponden, 
munte als vore, over ende
ter zake van het maken van 
verschijde nieuwe Cadens of 
akkers, buijtendijcx van den 
voorn: polder, te samen lank 
honderd vijfthien roeden, ider 
roede aangenomen tot vier 
ponden: dus volgens conditie 
der bestedinge attestatie van 

[29v]
#walraven
#van-nispen



opneminge van den Landmeter 
Mattheus van Nispen, mitsgaders 
ordonnantie ende quitantie,
alhier d' voorz: iiiic: lx L

Prima Summa van den Uijtgeeff

xixc: lxvi L iiii Sch 

Anderen uitgeeff 
van verscheijde 
binnenlandse nood-
zakelijkheden.

Betaald aan Michiel
Donkersloot, Meester 
Timmerman, de somme 
van een en veertigh ponden 
drie schellingen ses deniers, 
te veertig grooten t'pond, 
over ende in voldoeninge

[30r]
#donkersloot

bij rekening 
ordonnantien
en quitantien

van sijne declaratie wegens 
arbijdsloon ende verschot, ten 
dienste van desen polder in den 
jare seventhien hondert twee 
gedaan ende verdiend; dus 
alhier, volgens Rekeninge, 
ordonnantie & quitantie, 
d' voorz: xli L iii Sch vi D

Betaalt aan Jan de Vries, 
Mr: Metzelaar, de somme van 
twee honderd veerthien ponden,
munte voornoemd; over ende 
ter zake hij gemaakt heeft 
een nieuwe steene heul, in't 

[30v]
#de-vries

eijnde van de Kalversteeg in den 
voorz: polder, volgens attesta-
tie van opneminge van den
fabrijcq de Vos, in date den
14 augusti 1702. Dus vol- 
gens conditie, consent ende 
ordonnantie, d' selve iic xiiii L 

Betaalt aan Adriaan
Hoolaart, de somme van 
vijf en vijftig ponden ses

[31r]
#de-vos
#hoolaart



schellingen, munte deser 
rekeninge; in voldoeninge 
van zijne declaratie van 
geleverd hout, ten behoeve 
van den gemelten polder 
gedaan; daaromme bij  
rekening, ordonnantie 
ende quitantie, alhier 
d' voorz: somme van lv L vi Sch 

iia: Summa van den uitgeeff

iiic: x L ix Sch vi D  

[31v]

Anderen Uitgeeff 
van het schoonmaken 
van des gemeenlands 
watergangen, soo van 
kreeken, killen, berm, 
ban en wegslooten, 
alle gelegen in den Zuijd-
hollandsen Polder, besteed 
ende gemaakt in't voor- 
jaar seventhien hondert 
twee.

Betaalt aan Lammert

[32r]

Dielisse Goedhart, de som-
me van thien ponden 
vijff schellingen, te 
veertig grooten 't pond; 
over ende in voldoeninge 
van het maken van de 
eerste bestedinge, 
sijnde den Barmsloot, 
beginnende van den 
Dussensen-dijk, tot 
aan den hoek van den 
nieuwendijk bij het 
staakje van de heer 
van Wevelinkhoven, 
lank ontrent vier 

[32v]
#goedhart
#van-wevelinkhoven

honderd veertig roeden, 
aangenomen bij den 
hoop, volgens condi-
tie ende bestek, 
in date den dertigsten 
Meij seventhien hon-

[33r]



blijkt bij de conditien
van besteding en
ordonnantie
van Gecommit-
teerdens soo van 
dese als de volgende 
aangehaalde parthije

derd twee, consent, 
ende ordonnantie, 
slaande op dese 
ende de naarvol-
gende twee ende 
dertig posten, dus 
alhier de voorschre-
ve somme
van x L v Sch 

Betaalt aan Steven 
Monsieur, de somme 
van thien ponden, 
te veertig grooten 
t' pond, over ende ter 
zake van het maken 
van de tweede bestedin-
ge daar aanvolgende, 
comt tot de Peerboom- 
se sluijs toe, lank 
ontrent vier hon-
derd roeden, 
aangenomen bij 
den hoop, volgens 
conditie, con-

[33v]
#monsieur

sent ende ordon-
nantie, de voorz: x L 

Betaalt aan Gerrid 
Ariensz: Cappitijn, 
de somme van 
negen ponden, thien 
schellingen, munte 
voornoemd, over 

[34r]
#capiteijn

ende in voldoeninge 
van het maken van 
de derde besteedinge, 
beginnende van de 
voornoemde Peer-
boomse sluijs, tot 
aan de verlengde 
nieuwe Stege toe, 
lank ontrent 
vijf 
honderd roeden, 
aangenomen bij 
den hoop, om de 
voorz: negen ponden 

[34v]



thien schellingen, 
volgens conditie, 
consent ende ordon-
nantie de voorz: ix L x Sch  

Betaalt aan Pieter 
van Delde, de somme 
van twaalff 
ponden, munte als 
vooren; over ende 
ter zake van het 

[35r]
#van-delden

maken van de vierde 
bestedinge, beginnende 
van de voornoemde nieu-
we Steeg, en komende 
tot de Zuijdelijkste 
sluijs op de Cornse 
Gantel; lank ontrent 
vijf 
honderd vijfthien 
roeden, aangeno-
men bij den hoop, 
volgens conditie, 
consent ende or-
donnantie, dus 

[35v]

alhier de voorz: 
somme van  xii L  

Betaalt aan Joost 
Jansz: Blom, 
de somme van 
ses ponden, munte 
deser rekeninge; 
over ende in voldoe- 

[36r]
#blom

ninge van het 
maken van de 
vijfde 
bestedinge daar 
aanvolgende, begin- 
nende van de voorn: 
Cornse sluijs af, tot 
de Emmikhovense 
toe; lank ontrent 
twee honderd tagtig 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, vol-
gens conditie, 

[36v]



consent, ende ordon-
nantie, d' voorz: vi L  

Betaalt aan Jan 
Cornelisz: van  
Leeuwen, de som- 
me van vijff 
ponden vijfthien 
schellingen, munte 

[37r]
#van-leeuwen

voornoemd, over 
ende ter zake van 
het maken van de 
sesde bestedinge 
daar aan volgende, 
komt tot den ouden 
dijk, bij de weduwe 
van Dirk Groeneveld 
toe, lank ontrent 
drie honderd roeden; 
aangenomen bij den 
hoop; volgens condi- 
tie, consent ende 

[37v]
#groenevelt

ordonnantie, alhier 
d' voorz:  v L xv Sch 

Betaalt aan Huijbert 
Jansz: Sloot, de 
somme van drie 
ponden, veerthien 
schellingen, mun-
te als voore; over 

[38r]
#sloot

ende ter zake van 
het maken van de 
sevende bestedinge 
daaraanvolgende, 
beginnende aan de 
voorgaande, sijnde 
den Barmsloot, lopen- 
de langs den Bleek-
waard ende Gijsbert, 
tot aan de oude 
Cornse voorsluijs, 
ofte het huijs 
van de Bruijn 
toe; lank ontrent 

[38v]
#de-bruijn

drie honderd roeden; 
aangenomen bij den 

[39r]
#gelewijns



hoop, volgens conditie, 
consent ende ordon- 
nantie, d' voorz: iii L xiiii Sch    

Betaalt aan Cor- 
nelis Gelewijnsz:, 
de somme van 
thien ponden thien 
schellingen, munte 
voornoemd, over 
ende in voldoeninge 
van het maken van 
de agtste be- 
stedinge daar aan 
volgende, beginnen- 
de aan de voor- 
noemde voorsluijs, 
en loopt langs de 
Gantelkade, tot 
aan den ouden 
Dussensen Dijk; 
lank bijna ses hon- 

[39v]

derd roeden; aange- 
nomen bij den hoop, 
volgens conditie, 
consent ende ordon- 
nantie, d' voorz:  x L x Sch 

Betaalt aan Tonis 
Vos, de zomme 
van negen ponden 
vijf schellingen, 

[40r]
#vos

te veertig grooten 
t' pond; over ende 
ter sake van het 
maken van de ne- 
gende bestedinge 
daar aan volgende, 
zijnde den sloot, 
genaamd Jan Pie- 
tersens sloot, begin- 
nende aan de voor- 
noemde Gantel-
kade, en loopt 
langs den ouden 
Dussensen dijk, 
tot aan de nieuwe 

[40v]



Stege, agter het 
huijs van Cornelis 
Ariensz: Schalken; 
lank ontrent vijff 
honderd vijff en dertig 
roeden; aangenomen 
bij den hoop, volgens 
conditie, consent 
ende ordonnantie, 
d' voorz: vii L x Sch 

Betaald aan Tonis  

[41r]
#schalken

Ariensz: Rouwbos, 
de somme van 
derthien ponden, 
munte deser 
rekeninge, over 
ende in voldoeninge 
van het  maken 
van de thiende 
bestedinge daar 
aanvolgende, sijnde 
de wegslooten weer- 
zijds de nieuwe Stege, 
van den ouden dijck voorz: 
af, tot de Pleune 

[41v]
#roubos

ofte Kerkstege toe, 
deselve Pleune steeg, 
van de Nieuwe Stege 
af, tot het oude 
Straatie toe, (het 
welk daarinne sal 
werden begrepen,) 
lank te samen on- 
trent drie hon- 
derd dubbelde 
roeden, aange- 
nomen bij den hoop, 
volgens conditie, 
consent ende 
ordonnantie, al-  

[42r]

hier de voorschreve 
somme van xiii L 

Betaalt aan Arien 
Ariensz: van Hof- 
wegen, de somme 
van twaalf 

[42v]
#van-hofwegen



ponden thien schel- 
lingen, munte 
als vooren; over ende 
ter zake van het 
maken van de elfde 
bestedinge daaraan- 
volgende, zijnde 
de slooten weerzijds 
de nieuwe Steegh, 
van de voornoemde 
Pleunesteeg aff, 
tot de Cortveldse 
stege toe; lank on- 
trent vijff honderd 
vijf ende 't sestigh 
dubbelde roeden; 
aangenomen bij den 

[43r]

hoop, volgens con- 
ditie, consent, ende 
ordonnantie, de 
voorz: xii L x Sch    

Betaalt aan Dirk 
Leegganger, de 
somme van negen 
ponden, munte 
deser rekeninge, 

[43v]
#leegganger

over ende in voldoe- 
ninge van het 
maken van de 
Eerste helfte 
der twaalffde beste- 
dinge daar aan volgen- 
de, beginnende van de 
voorn: Cortveldse 
stege, en gaande ten 
eijnde uijt tot in den 
Barmsloot aan den 
Zeedijk, ter lengte 
van ontrent twee 
honderd 't sestigh 
dubbelde roeden; 

[44r]

aangenomen bij den 
hoop, volgens con- 
ditie, consent ende 
ordonnantie, de 
voorz: ix L    

[44v]
#willems



Betaalt aan Pie- 
ter Willemsz: 
de somme van negen 
ponden vijf 
schellingen, mun- 
te als vooren; over 
ende ter zake van 
het maken van de 
derthiende bestedin- 
ge, zijnde de weder- 
helft, komt tot 
den Dijk toe, lank 
als vooren, aangeno-
men bij den hoop, 
volgens conditie, 
consent, ende 
ordonnantie alhier 
de voorschreve 

[45r]

zomme van ix L v Sch   

Betaalt aan Cor- 
nelis Romain, 
de somme van elff 
ponden, munte deser 
rekeninge; over 
ende in voldoeninge 
van het maken 

[45v]
#romeijn

van de veerthiende 
bestedinge, daar 
aanvolgende, sijnde 
de slooten weerzijds 
de Voogdwerfse 
Steeg, van den Zee- 
dijk tot de nieuwe 
Steeg toe, lank on- 
trent twee honderd 
twintig dubbelde 
roeden; aangeno- 
men bij den hoop, 
volgens conditie, 
consent & ordonnantie, 

[46r]

de voornoemde 
somme van xi L    

Betaalt aan Ro-
chus Jansz: van 

[46v]
#van-gessel



Gessel, de somme 
van negen ponden,  
te veertigh grooten 
't pond, over ende 
ter zake van het 
maken van de 
vijfthiende be- 
stedinge daaraan 
volgende, sijnde de 
Cortveldse stege, ter 
wedersijden van't oude 
Straatje af, tot de 
nieuwe Stege toe, 
lank ontrent twee 
honderd veertig roeden, 
aangenomen bij den 
hoop, dus alhier 
volgens conditie, 
consent ende 

[47r]

ordonnantie, de 
voorz: ix L

 
Betaalt aan Wil- 
lem Dingemansz:, 
de somme van 
seven ponden, 
munte als voren, 
over ende in vol- 

[47v]
#dingemans

doeninge van het 
maken van de ses- 
thiende bestedinge 
daaraanvolgende, 
beginnende van de 
voornoemde Cort- 
veldse Stege, tus- 
sen het gescheij 
van de domainen 
ende de particu- 
lieren, westwaards 
aan, tot op den 
hoek van de noord- 
zijde van de nieuwe 

[48r]

Steeg, 't eijnde op de 
punt van het 
Cortveld, lank 
ontrent drie honderd 
vijftig roeden; aange- 
nomen bij den hoop, 

[48v]



volgens conditie, 
consent ende ordon- 
nantie, d' voorz: vii L   

Betaalt aan Joost 
Jansz: Blom, de 
somme van veerthien 
ponden thien schellin- 
gen, munte deser 
rekeninge; over ende 
ter zake van het 
maken van de seven- 
thiende bestedinge 
daar aan volgende, 
zijnde het schoon- 
maken van het 
geheele Peerboomse 
gat, van de nieuwe 
steeg aff, tot de 
Peerboomse sluijs toe; 

[49r]
#blom

lank ontrent honderd 
vijftig roeden; 
aangenomen bij den 
hoop, volgens conditie, 
consent ende 
ordonnantie de 
voorz: xiiii L x Sch     

Betaalt aan Mar- 
cus Jacobsz: Lier- 

[49v]
#liervaert

vaart, de somme 
van agt ponden vijff 
schellingen, munte 
voornoemd; over ende 
in voldoeninge 
van het maken van 
d' agthiende beste- 
dinge daar aan 
volgende, zijnde den 
Bansloot, lopende door 
den geheelen Peerboom 
en Langewerff, van't 
Peerboomse gat aff, 
langs de oude kade 

[50r]

henen, tot in den 
Barmsloot, lank on- 
trent drie honderd 

[50v] 



roeden; aangenomen 
bij den hoop, volgens 
conditie, consent 
ende ordonnantie, 
d' voorz viii L v Sch  

Betaalt aan Cornelis 
Ariensz: Cappitijn, 
de somme van elff 
ponden, te veertig 
grooten 't pond, over 
ende ter zake van 
het maken van de 
negenthiende be- 
stedinge daar aan 
volgende, zijnde de 
wegslooten weerzijds 
het oude Straatje, 
beginnende aan den 
ouden Dussense dijk, 
tot den Westersen 
sloot van den Langen 

[51r]
#capiteijn

Camp; lank ontrent 
drie honderd dubbelde 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, volgens 
conditie, consent 
ende ordonnantie, 
d' voorz: xi L    

Betaalt aan Cornelis 

[51v]

Gerridsz: Teulingh, 
de somme van agt 
ponden vijfthien 
schellingen, munte 
als voren; over ende 
in voldoeninge van't 
maken van de twin-
tigste bestedinge 
daar aan volgende, 
komt tot de nieuwe 
Cortveldse stege toe, 
lank ontrent twee 
honderd dubbelde 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, volgens 

[52r]
#teuling

conditie, consent ende [52v]
#dingemans



ordonnantie, d' voorz: viii L xv Sch  

Betaalt aan Willem 
Dingemansz:, de 
somme van ses 
ponden, munte 
voornt: over ende 
ter zake van het 
maken van de een 
en twintigste beste- 
dinge daar aanvol- 
gende, zijnde het 
resterende gedeelte, 
weerzijds van't oude 
Straatje, van de 
voornoemde Cort-
veldse stege aff, tot 
aan de eerste krompte 
van den weg bij de 
Kamerse steegh, 
ofte wel bij den wes- 
tersen sloot van 
den klijnen Brasser, 

[53r]

lank ontrent honderd 
tagtig dubbelde roeden, 
aangenomen bij den 
hoop, volgens conditie, 
consent ende ordon-
nantie, d' voorz: vi L  

Betaalt aan Huijgh 
Jansz: van Heert, 
de zomme van 
negen ponden thien 

[53v]
#van-heert

schellingen, munte 
deser rekeninge, 
over ende in voldoe- 
ninge van het maken 
van de twee ende 
twintigste beste- 
dinge daar aan 
volgende, zijnde de 
slooten weerzijds de 
Camerse Steeg, van de 
voorn: krompte af, tot 
aan den Zeedijk toe; lank 
ontrent twee honderd 
ses dubbelde roeden; 

[54r]



aangenomen bij den 
hoop, volgens conditie, 
consent ende ordon- 
nantie, d' voorz: ix L x Sch    
 

Betaalt aan Anthoni 
Ariensz: Verhoeven, 
de somme van seven 
ponden, munte als 
vooren, over ende 

[54v]
#verhoeven

ter zake van het 
maken van de drie 
en twintigste beste-
dinge daar aan vol- 
gende, zijnde de slooten 
weerzijds de Nieuwe 
Cortveldse Steeg, van 
het oude Straatje af, 
tot aan de Bregge gelegen 
over Bregte geut, 
lank ontrent twee 
honderd sesthien 
dubbelde roeden; 
aangenomen bij den 
hoop, volgens con- 

[55r]

ditie, consent ende 
ordonnantie, de 
voorz: vii L  

Betaalt aan Tijs 
Gerridsz: Teulingh, 
de somme van vijff 
ponden thien schel- 
lingen. munte 
voorn:; over ende 

[55v]
#teuling

in voldoeninge van 
het maken van de 
vier en twintigste 
bestedinge daar 
aan volgende, zijnde 
de slooten weerzijds 
deselve steeg, van 
Bregte geut af, tot 
de Cornse Gantelkade 
toe; lank ontrent 
honderd veertig dubbelde 
roeden; aangenomen 
bij den hoop, volgens 

[56r]



conditie, consent ende 
ordonnantie, de voorz: v L x Sch 

Betaalt aan Huijbert 
Jansz: Sloot, de 
somme van agthien 
ponden, munte als 
voore; over ende 
ter zake van het 

[56v]
#sloot

maken van de vijff 
en twintigste 
bestedinge daar 
aan volgende, sijnde 
de kille ofte uijtwa- 
teringe genaamdt 
Hillekensgat, begin- 
nende aan't Oude 
Straatje, en gaande 
tot de Zuijdelijkste 
Sluijs, op de Cornse 
Gantel gelegen, 
hier mede onder 
begrepen d'uijtwate- 

[57r]

ringe buijtendijx, 
tot in den Gantel toe, 
lank ontrent vier 
honderd dertigh 
roeden, aangenomen 
bij den hoop; vol- 
gens conditie, 
consent ende or- 
donnantie, d' voorz: xviii L  

Betaalt aan Tonis 

[57v]

Lammertsz: Vos, 
de somme van 
seven ponden, 
munte voornoemd; 
over ende in voldoe- 
ninge van het 
maken van de ses 
en twintigste 
bestedinge daar aan 
volgende, zijnde den 
Middelt, van't 
Laardijkje af, en 
vervolgens tot aan 

[58r]
#vos



den westersen sloot 
van Bregte veertig 
mergen; lank ontrent 
drie honderd t'sestig 
roeden, aangenomen 
bij den hoop; volgens 
conditie, consent 
ende ordonnantie, 
d' voorz: vii L  

Betaalt aan 

[58v]

Hendrik Hendrikz: 
Camp, de somme 
van agt ponden
thien schellingen, 
munte deser reke- 
ninge; over ende 
ter zake van het 
maken van de seven 
en twintigste beste- 
dinge daar aan 
volgende, zijnde 
de kille genaamd 
Bregte geut, beginnende 

[59r]
#camp

van den wester- 
sloot van Bregte 
veertig mergen 
af, tot aan het eijnde 
van Hillekens-gat, 
door de Cortveldse 
Stege; lank ontrent 
drie hondert en 
thien roeden, 
aangenomen bij 
den hoop, dus 
alhier, volgens 
conditie, consent 
ende ordonnan- 

[59v]

tie, de voor- 
schreve zomme 
van viii L x Sch   

Betaalt aan An- 
thoni Gerridsz: 
Liervaart, de 
zomme van elff 
ponden, munte 

[60r]
#liervaert



voorschreven; over 
ende in voldoenin-
ge van het maken 
van de agt en twin- 
tigste bestedinge 
daar aan volgende, 
sijnde de slooten 
weerzijds de Kalver- 
steegh, beginnende 
aan den Ouden Dussen- 
sen Dijk, tot bij 
den Oostersloot 
van Baijenpoel; 
lank ontrent 
drie honderd vijff- 

[60v]

thien dubbelde 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, dus 
volgens conditie, 
consent, ende 
ordonnantie, de 
voorz: xi L    

Betaalt aan 
Pieter van Delde,

[61r]
#van-delden

de zomme van 
negen ponden 
thien schellingen, 
munte als vore; 
over ende ter 
zake van het 
maken van de 
negen en twin- 
tigste beste- 
dinge daar aan 
volgende, sijnde 
de slooten weer- 
sijds deselve steeg, 

[61v]

van den voor- 
noemde Ooster- 
sloot aff, 
tot aan de nieuwe 
Cortveldse Ste- 
ge toe; lank 
zijnde ontrent 
twee hondert 
vijff ende tagtig 
dubbelde roeden, 

[62r]



aangenomen bij 
den hoop, volgens 
conditie, con- 
sent, ende ordon- 
nantie, de voor- 
schreve ix L x Sch       

Betaalt aan 
Marcus Jacob-
sen Liervaart, 
de zomme van 
drie ponden 

[62v]
#liervaert

agt schellingen, 
te veertig grooten 
t' pond; over ende 
in voldoeninge 
van het maken 
van de dertigste 
bestedinge daar 
aan volgende, 
zijnde den Middelt 
beneden den Om- 
loop van de Laar, 
beginnende van 
Jan Pieterssens 

[63r]

sloot westwaards 
op, tot aan de 
Kalversteeg; lank 
ontrent twee 
honderd 't sestigh 
roeden; aangenomen 
bij den hoop; om 
de voorschreve 
drie ponden agt 
schellingen; dus 
volgens conditie, 
consent ende 
ordonnantie, al- 

[63v]

hier de voorz: 
somme van iii L viii Sch  

Betaalt aan Gijs- 
bert Pietersz: de 
Hoog, de zomme 
van ses ponden ses 
schellingen, munte 
voornoemd; over 

[64r]
#de-hoogh



ende ter zake van 
het maken van 
de een en dertigste 
bestedinge daar 
aanvolgende, sijnde 
de sloot langs de 
Gantelkade, beginnende 
van de Oude Cornse voor-
sluijs, westwaards op, tot 
aan't eijnde van de Bregte 
geut; lank ontrent 
twee honderd 't sestigh 
roeden; aangenomen bij 
den hoop, volgens con- 

[64v]

ditie, consent ende 
ordonnantie, d' voorz: vi L vi Sch    

Betaalt aan den 
voornoemden Gijs- 
bert Pietersz: 
de Hoog, de som- 
me van twaalf 
ponden, munte 

[65r]
#de-hoogh

deser rekeninge;
over ende in voldoe- 
ninge van het 
maken van de 
twee en dertigste 
bestedinge daar 
aanvolgende, sijnde 
de kille, lopende 
door den Boeren- 
verdriet, van de 
verlaatse Gantel- 
kade aff, 
door het oude 
sluijsje, ende de 

[65v]

kade tot aan het 
heultje, uijtwaterende 
op de Cornse Gantel, 
en van daar langs 
de kade van den 
Boerenverdriet, 
westwaards op, tot 
in den Barmsloot 
van den Nieuwen 
Dijk; te samen 
lank ontrent 
twee honderd tag- 

[66r]



tig roeden, aan- 
genomen bij den 
hoop, volgens con-
ditie, consent, 
ende ordonnantie, 
d' voorz: xii L    

Betaalt aan Oth 
Willemsz: Walra- 
ven, de zomme 
van twaalff 

[66v]
#walraven

ponden; munte 
als vooren, over ende 
ter zake van het 
maken van de 
drie en dertigste 
bestedinge, sijnde 
de laatste, be- 
staande in het 
uijtsnijden ende 
schoonmaken van de 
uijtwateringe van de 
sluijsvliet, begin- 
nende aan de Peer- 
boomse sluijs buijten-

[67r]

dijcx, tot aan de 
Maze toe, te 
snijden en schoon 
te maken tot op 
den ouden grond, 
ter breedte van 
vier ende twintig 
voeten drijvens 
water, aangenomen 
bij den hoop, volgens 
de voorz: conditie 
der Generale Be- 
stedinge, mits- 
gaders consent 

[67v]

ende ordonnantie, 
alhier de selve 
zomme van xii L

iiia: Summa van den uijtgeeff

iiic: v L xviii Sch 

[68r]

[vacat] [68v]



Anderen Uitgeeff
van het schoonmaken 
van des Gemeen-
lands wateringen, 
zoo van kreken, killen, 
Berm-Ban- ende Weg-
slooten, besteed ende 
gemaakt in't najaar 
seventhien honderd 
twee.

Betaalt aan Jan  

[69r]

Teunisz: Bullen, 
de somme van 
vijff ponden twee 
schellingen, te 
veertig grooten 't 
pond; over ende 
in voldoeninge van 
het maken van de 
Eerste beste- 
dinge, sijnde den 
Barmsloot, be-
ginnende van 
den Dussensen 
Zeedijk, tot aan den 

[69v]
#bullen

hoek van den Nieu- 
wendijk, bij het 
staakje van de heer 
van Wevelinkhoven; 
lank ontrent vier 
honderd veertigh 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, vol- 
gens conditie 
der bestedinge 
in date den vier- 
den October seven-
thien honderd twee, 
consent ende or-

[70r]
#van-wevelinkhoven

blijkt van dese 
en volgende aan-
gehaalde parthije 
bij conditien van 
bestedingh 
en ordonnantie 
van de Gecommit- 
teerdens.

donnantie, slaande 
op dese ende de 
volgende twee en 
dertigh posten, de 
voorx: v L ii Sch   

Betaalt aan Peter 
Willem Dingemansz:, 

[70v]
#dingemans



de somme van vier 
ponden sesthien schel- 
lingen, munte als vore; 
over ende ter zake 
van het maken van 
de tweede bestedinge 
daaraanvolgende, 
komt tot de Peer-
boomse sluijs toe; 
lank ontrent vier 
hondert roeden, aan-
genomen bij den hoop, 
volgens de voorz: 
conditie der beste- 
dingen; daaromme 
bij consent ende or- 
donnantie, alhier de 

[71r]

voorschreve somme
van iiii L xvi Sch   

Betaalt aan Jan 
Ariensz: Cappitijn, 
de somme van vijff 
ponden thien schel- 
lingen, munte 
voornoemd; over 

[71v]
#capiteijn

ende in voldoeninge 
van het maken van 
de derde bestedinge 
daar aan volgende, 
beginnende van de 
voornoemde Peer- 
boomse sluijs, tot 
aan de verlengde 
nieuwe Steegh toe; 
lank ontrent vijf 
honderd roeden; 
aangenomen bij 
den hoop, volgens 
conditie, consent 

[72r]

ende ordonnantie, 
de voorz:  v L x Sch  

Betaalt aan Peter 
van Deldere, de 
somme van vijff 
ponden agt schel- 

[72v]
#van-delden



lingen, munte 
voorschreven; over 
ende ter zake van 
het maken van de 
vierde bestedinge 
daar aan volgende, 
van de voornoemde 
nieuwe Steeg af, 
tot de Zuijdelijkste 
sluijs op de Cornse 
Gantel; lank on- 
trent vijff 
honderd vijfthien 
roeden, aangeno-
men bij den 
hoop, volgens 

[73r]

conditie, consent, 
ende ordonnantie, 
d' voorz: v L viii Sch   

Betaalt aan Huij- 
bert Jansz: Sloot, 
de somme van 
drie ponden agt 
schellingen, munte

[73v]
#sloot

als voore; over ende 
in voldoeninge van 
het maken van de 
vijfde 
bestedinge daar 
aan volgende, 
van de Cornse sluijs 
af, tot de Emmik- 
hovense toe, lank 
ontrent twee hon- 
derd en tagtigh 
roeden, aangeno- 
men bij den hoop; 
volgens conditie, 

[74r]

consent ende or- 
donnantie, de 
voorz: iii L viii Sch  

Betaalt aan Tonis 
Ariensz: Verhoeven, 
de somme van 
drie ponden agtien 

[74v]
#verhoeven



schellingen, mun- 
te voornoemd; 
over ende ter zake 
van het maken van 
de sesde beste- 
dinge daar aan 
volgende, komt 
tot den Ouden Dijk, 
bij de weduwe van 
Dirk Groenevelt; 
lank drie honderd 
roeden, bij hem 
aangenomen den 
hoop om de voorz: 
drie ponden agtien 
schellingen; dus 

[75r]
#groenevelt

volgens conditie, 
consent ende or- 
donnantie, alhier  
deselve iii L xviii Sch   

Betaalt aan Tonis 
Ariensz: Verhoeff, 
de somme van twee 
ponden vier schellingen, 

[75v]
#verhoeven

munte deser reke- 
ninge; over ende 
in voldoeninge van 
het maken van de 
sevende bestedinge 
daar aan volgende, 
beginnende aan de
voorgaande, is den 
Barmsloot, lopende 
langs den Bleekwaard 
ende Gijsbert, tot 
aan de Oude Cornse 
voorsluijs, ofte het 
huijs van de Bruijn; 

[76r]
#de-bruijn

lank ontrent drie 
honderd roeden; 
aangenomen bij den 
hoop, volgens con- 
ditie, consent ende 
ordonnantie, de 
voorz: ii L iiii Sch     

[76v]



Betaalt aan Peter
Tonisz: Bestebier, 
de somme van vijff 
ponden, munte 
voornoemd; over 
ende ter zake van 
't maken van de 
agste bestedinge 
daar aan volgende, 
beginnende aan de 
voornoemde voor- 
sluijs, en loopt langs 
de Gantelkade, tot 
aan den ouden Dussen- 
sen dijk; lank bij na 

[77r]
#bestebier

ses honderd roeden; 
aangenomen bij den 
hoop, volgens con- 
ditie, consent ende 
ordonnantie, d' voorz:   v L   

Betaalt aan 
Tonis Lammert- 
sen Vos, de 

[77v]
#vos

somme van vijff 
ponden, munte 
als vooren; over 
ende in voldoeninge 
van het maken 
van de negende 
bestedinge daar 
aan volgende; sijnde 
den sloot genaamd 
Jan Pieterssens 
sloot, beginnende 
aan de voornoemde 
Gantelkade, en loopt 

[78r]

langs den Ouden 
Dussensen Dijk, tot 
aan de nieuwe Steegh, 
agter het huijs van 
Cornelis Ariensz: 
Schalken, lank on- 
trent vijff 
honderd vijff en 
dertig roeden; 
aangenomen bij 
den hoop, volgens 

[78v]
#schalken



conditie, con- 
sent ende ordon- 
nantie, d' voor- 
schreve zomme 
van  v L  

Betaalt aan Ger- 
rid Jansz: van 
Krieken, de som- 
me van ses pon- 
den, te veertigh 

[79r]
#van-krieken

grooten 't pondt; 
over ende ter sake 
van het maken 
van de thiende be- 
stedinge daar aan 
volgende, zijnde de 
wegslooten weer- 
zijds de nieuwe 
Steeg, van den 
voorschreven Ouden 
dijk af, tot de 
Pleune ofte Kerk- 
stege toe, deselve 

[79v]

Pleune steeg, van 
de nieuwe Steegh af, 
tot het Oude Straatje 
toe, 't welk daar- 
inne sal werden 
begrepen; te samen 
lank ontrent drie 
honderd dubbelde 
roeden, aangeno- 
men bij den hoop; 
dus alhier volgens 
de voornoemde 
conditie der beste- 
dingen, mitsgaders 

[80r]

consent, ende 
ordonnantie, de 
voorz: vi L   

Betaalt aan Tonis 
Ariensz: Roubos, 
de somme van 
ses ponden, mun- 
te als vooren; 

[80v]
#roubos



over ende in vol- 
doeninge van het 
maken van de elfde 
bestedinge daar 
aan volgende, 
zijnde de slooten 
weerzijds de nieuwe 
steeg, van de voorn: 
Pleune steeg aff, 
tot de Cortveldse 
stege toe, lank 
ontrent vijf honderd 
vijf en 't sestigh 
dubbelde roeden, 

[81r]

aangenomen bij den 
hoop, volgens con- 
ditie, consent ende 
ordonnantie, de 
voorz: vi L  

Betaalt aan Lam- 
bert Dielisz: Goed- 
hart, de somme van 
vier ponden ses 

[81v]
#goedhart

schellingen, mun- 
te voornoemd; over 
ende ter zake van 
het maken van de 
twaalfde bestedin- 
ge daar aan volgen- 
de, beginnende 
aan de voornoem- 
de Cortveldse steeg, 
en gaande ten 
eijnde uijt tot in 
den Barmsloot 
aan den Zeedijk: 

[82r]

dese sullen de aan- 
nemers tegens 
den anderen in 
twee parthijen 
afdeelen, waarvan 
de eerste helfte, 
ter lengte van 
ontrent twee 
honderd 't sestigh 
dubbelde roeden, 
bij den voornoemde 
Goedhart is aan- 

[82v]
#goedhart



genomen, den 
hoop om de voorz: 
vier ponden ses 
schellingen; dus 
volgens conditie, 
consent ende 
ordonnantie, alhier 
d' selve iiii L vi Sch      

Betaalt aan Jan 
Ariensz: Cappitijn, 
de somme van vier 
ponden veerthien 

[83r]
#capiteijn

schellingen, te veer- 
tig grooten 't pond; 
over ende in voldoe- 
ninge van het maken 
van de derthiende 
bestedinge daar 
aan volgende, sijnde 
de wederhelft van de 
voornoemde steeg, 
en komt tot den 
Dijk toe, lank als 
vooren, aangenomen 
bij den hoop, volgens 
conditie, con- 

[83v]

sent ende ordon- 
nantie, d' voorz: iiii L xiiii Sch 
  

Betaalt aan Peeter 
Willem Dingemansz:, 
de somme van vier 
ponden agt schellin- 
gen, munte deser 
rekeninge, over 

[84r]
#dingemans

ende ter zake van 
het maken van de 
veerthiende bestedinge 
daar aanvolgende, 
zijnde de slooten 
weersijds de Voogd- 
werfse Steeg, van 
den Zeedijk aff, 
tot de nieuwe Steeg 
toe, lank ontrent 
twee hondert twin- 

[84v]



tig dubbelde roeden, 
aangenomen bij den 
hoop, volgens con-
ditie, consent ende 
ordonnantie, de 
voorz: iiii L viii Sch   

Betaalt aan Evert 
Jacobsz: Bullen, de 
somme van vier ponden, 
munte als vore, over 
ende in voldoeninge 
van het maken van 

[85r]
#bullen

de vijfthiende 
bestedinge daar 
aan volgende, sijnde 
de Cortveldse steeg, 
ter wederzijde van't 
oude Straatje aff, 
tot de Nieuwe Stege 
toe; lank ontrent 
twee honderd en 
veertig roeden, 
aangenomen bij den 
hoop; daaromme 
volgens conditie, 
consent, ende 

[85v]

ordonnantie, 
d' voorz: iiii L   

Betaalt aan Willem
Cornelisz: Vink, de 
somme van drie pon- 
den sesthien schellingen, 
munte voorschreven;
over ende ter zake 

[86r]
#vinck

van het maken van de 
sesthiende beste- 
dinge daar aanvolgende, 
beginnende van de 
Cortveldse Steeg, gelegen 
tussen het gescheij van 
de Domainen ende de 
Particulieren, west- 
waarts op, tot den 
hoek aan de Noordzijde 
van de nieuwe steeg, 

[86v]



't eijnde op de punt van 
het Cortveld; lank on- 
trent drie honderd vijftig 
roeden; aangenomen
bij den hoop, volgens 
conditie, consent, 
ende ordonnantie, 
de voorz:  iii L xvi Sch 

Betaalt aan Dirk 
Cuijndertsz: Leeg- 
ganger, de somme 
van ses ponden vier 
schellingen, munte

[87r]
#leegganger

als vore; over ende 
in voldoeninge van 
het schoonmaken 
van't geheele Peerboom- 
se gat, zijnde de 
seventhiende beste- 
dinge daar aan volgende, 
beginnende van de 
nieuwe steeg aff, 
tot de Peerboomse 
sluijs toe; lank on- 
trent honderd vijf- 
tig roeden, aange- 
nomen bij den hoop;
volgens conditie, 

[87v]

consent, ende or- 
donnantie, d' voorz: vi L iiii Sch 

Betaalt aan Piter 
Willem Dingemansz:, 
de somme van drie 
ponden thien schel- 
lingen, munte deser 
rekeninge, over ende 

[88r]
#dingemans

ter zake van 't maken 
van de agtiende beste- 
dinge daar aan volgende, 
zijnde den Bansloot, 
door den geheelen Peer- 
boom en Langewerf, 
van't peerboomse gat 
af, langs de Oude 
Cade henen tot in den 

[88v]



Barmsloot, lank 
ontrent drie hon- 
derd roeden, aan- 
genomen bij den 
hoop, volgens con- 
ditie, consent, 
ende ordonnantie, 
d' voorz: iii L x Sch 

   
Betaalt aan Cornelis 
Cornelisz: Camp, 
de somme van 
vier ponden agthien 
schellingen, munte 
als voren; over ende 

[89r]
#camp

in voldoeninge van 
het maken van de 
negenthiende beste- 
dinge daar aan vol- 
gende, zijnde de weg- 
slooten weerzijds het 
Oude Straatje, begin- 
nende aan den Ouden 
Dussensen dijk, tot 
den westersloot van 
den langen Camp; 
lank ontrent drie 
honderd dubbelde 
roeden, aangenomen 

[89v]

bij den hoop, volgens 
conditie, consent, 
ende ordonnantie, 
de voors: iiii L xviii Sch   

Betaalt aan Cornelis 
Gerridsz: Teulingh, 
de somme van vier 
ponden veerthien 
schellingen, munte 

[90r]
#teuling

voornoemd; over ende 
ter zake van het 
maken van de 
twintigste 
bestedinge daar 
aanvolgende, komt 
tot de Nieuwe 
Cortveldse stege toe; 

[90v]



lank ontrent twee 
honderd dubbelde 
roeden, bij hem aan- 
genomen den hoop om 
d' voorz: vier ponden 
veertien schell:, dus hier 
volgens conditie, 
consent ende ordon- 
nantie, d' voorz: iiii L xiiii Sch

Betaalt aan Willem 
Dingemansz:, de 
somme van drie 
ponden thien schel- 
lingen, munte 

[91r]
#dingemans

deser rekeninge; 
over ende in voldoe- 
ninge van't maken 
van de een en twin-
tigste bestedinge 
daar aan volgende, 
sijnde het resterende 
gedeelte weerzijds 
van't Oude Straatje, 
van de voornoemde 
Cortveldse Stege aff, 
tot aan de eerste 
kromte van den 
weg bij de Camerse 

[91v]

Steeg, ofte wel bij den 
westersen sloot 
van den klijnen Brasser, 
lank ontrent honderd 
tagtig dubbelde roeden, 
aangenomen bij den 
hoop, volgens con- 
ditie, consent 
ende ordonnantie, 
d' voorz: iii L x Sch  

Betaalt aan den 

[92r]

voornoemden  
Willem Dingemansz:, 
de somme van 
drie ponden twaalf 
schellingen, munte 
voornoemd; over 

[92v]
#dingemans



ende ter zake van 
het maken van de 
twee en twintigste 
bestedinge daar aan 
volgende, sijnde de 
slooten weerzijds de 
Camerse Steeg, van de 
voornoemde kromte af, 
tot aan den Zeedijk 
toe, lank ontrent 
twee honderd ses 
dubbelde roeden, 
aangenomen bij den 
hoop, volgens condi- 
tie, consent ende 
ordonnantie, de 
voorz: iii L xii Sch 

Betaalt aan den 

[93r]

meer voornoemden 
Willem Dingemansz:, 
de somme van ses  
ponden, munte als 
voren; over ende 
in voldoeninge van 
het maken van de 
drie en twintigste 
bestedinge daar 
aanvolgende, sijnde 
de slooten weerzijds 
de nieuwe Cortveldse 
steeg, van't Oude Straatie 
af, tot aan de brugge 

[93v]
#dingemans

gelegen over Bregte 
Geut, lank ontrent 
twee honderd sesthien 
dubbelde roeden; 
aangenomen bij den 
hoop, volgens conditie, 
consent ende or- 
donnantie, de 
voorz: vi L 

Betaalt aan Tijs 

[94r]

Gerridsz: Teulingh, 
de somme van twee 
ponden thien schellin- 

[94v]
#teuling



gen, munte voorz:, 
over ende ter zake 
van het maken van de 
vier en twintigste 
bestedinge daar aan
volgende, sijnde de slooten 
weerzijds deselve steeg, 
van de Bregte geut af, 
tot de Cornse Gantel 
kade toe, lank ontrent 
honderd en veertig dubbelde 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, volgens 
conditie, consent,  
ende ordonnantie, 
d' voorz: ii L x  Sch  

Betaalt aan 
Peeter Willem 
Dingemans, de 

[95r]
#dingemans

zomme van agt 
ponden vier schel- 
lingen, munte 
voornoemd, over 
ende in voldoeninge 
van't maken van 
de vijf en twintigste 
bestedinge daar 
aan volgende, 
zijnde de kille ofte 
uijtwateringe genaamd 
Hillekensgat, begin- 
nende aan het oude 
Straatje en gaande 

[95v]

tot de Zuijdelijkste 
sluijs op de Cornse 
Gantel gelegen, hier 
mede onder begrepen 
d' uijtwateringe buijten- 
dijcx, tot in den Gantel; 
lank ontrent vier 
hondert dertigh
roeden, aangenomen 
bij den hoop; daaromme 
ingevolge van de 
voornoemde conditie 
der bestedinge, 
mitsgaders consent 
ende ordonnantie 

[96r]



alhier de voorschreve 
somme van viii L iiii Sch 

Betaalt aan Cor- 
nelis Ariensz: Cap- 
pitijn, de somme 
van drie ponden 
vier schellingen, 
munte als voren, 

[96v]
#capiteijn

over ende ter zake 
van het maken van 
de ses en twintigste 
bestedinge daar 
aan volgende, sijnde 
den Middelt, van't 
Laardijkje aff, 
en vervolgens tot 
aan den westersen 
sloot van Bregte 
veertig mergen; 
lank ontrent drie 
honderd 't sestigh 
roeden, aangenomen 

[97r]

bij den hoop, vol- 
gens conditie, 
consent ende ordon- 
nantie, d' voorz: iii L iiii Sch   

Betaalt aan Hen- 
drik Hendriksz: Kamp, 
de somme van drie 
ponden agt schell:

[97v]
#camp

munte deser reke-
ninge, over ende in 
voldoeninge van het 
maken van de seven 
en twintigste beste- 
dinge daaraanvol- 
gende, zijnde de 
kille genaamd Bregte 
geut, beginnende van 
den westersen sloot 
van Bregte veertig 
mergen aff, 
tot aan het eijnde van 
Hillekens gat, door 

[98r]

de Cortveldse stege; [98v]



lank ontrent drie 
honderd thien 
roeden, aangenomen 
bij den hoop; volgens 
conditie, consent 
ende ordonnantie, 
d' voorz: iii L viii Sch  

Betaalt aan Cornelis 
Gerridse Teulingh, 
de zomme van vier 
ponden agt schellingen, 
munte als vooren; 
over ende ter zake 
van het maken van de 
agt en twintigste 
bestedinge daar aan 
volgende, sijnde de 
slooten weerzijds de 
Calversteeg, begin- 
nende aan den Ouden 
Dussensen dijk, tot bij 
den oostersloot van 
Baijenpoel, lank ontrent 

[99r]
#teuling

drie honderd vijfthien 
dubbelde roeden, aan- 
genomen bij den hoop, 
volgens conditie, 
consent ende 
ordonnantie, d' voorz: iiii L viiii Sch   

Betaalt aan Arien 
Ariensz: van Hofwegen, 
de somme van drie 

[99v]
#van-hofwegen

ponden agt schellingen, 
munte voornoemd; 
over ende in voldoeninge 
van het maken van 
de negen en twintigste 
bestedinge daar aan 
volgende, sijnde de 
slooten weerzijds de
selve steeg, van den 
voorz: oostersloot af, 
tot aan de nieuwe Cort- 
veldse Stege toe; lank 
ontrent twee honderd vijf 
ende tagtig dubbelde roeden; 

[100r]



aangenomen bij den 
hoop; volgens condi- 
tie, consent ende 
ordonnantie, d' voorz: iii L viii Sch 

Betaalt aan Huijbert 
Tonisz: Verdoorn,
de zomme van 
twee ponden, mun- 

[100v]
#verdoorn

te deser rekeninge, 
over ende ter zake 
van het maken van 
de dertigste beste- 
dinge daar aanvol- 
gende, sijnde de 
Middelt, beneden 
den Omloop van de 
Laar, beginnende van 
Jan Pietersz: sloot, 
westwaards op, tot aan 
de Kalversteeg; lank 
ontrent twee honderd 
t' sestig roeden, aangenomen 
bij den hoop, volgens conditie,

[101r]

consent ende or- 
donnantie, d' voorz: ii L 

Betaalt aan Cornelis 
Cornelisz: Camp, 
de somme van twee 
ponden vier schel- 
lingen, munte als 
vooren, over ende 

[101v]
#camp

in voldoeninge 
van het maken van 
de een en dertigste 
bestedinge daar 
aan volgende, sijnde 
den sloot langs de 
Gantelkade, beginnende 
van de oude Cornse 
voorsluijs westwaards 
op, tot aan het eijnde 
van de Bregte geut; 
lank ontrent twee 
honderd t' sestigh 
roeden, aangenomen 

[102r]



bij den hoop; volgens 
conditie, consent 
ende ordonnantie 
d' voorz: ii L iiii Sch  

Betaalt aan den 
voorz: Cornelis
Cornelisz: Camp, 

[102v]
#camp

de zomme van 
twee ponden agtien 
schellingen, munte 
deser rekeninge; 
over ende ter zake 
van het maken van 
de twee en dertigste 
bestedinge daar 
aan volgende, 
zijnde de kille loopende 
door den Boerenverdriet, 
van de verlaatse 
Gantelkade aff, 
door het oude Sluijsje, 

[103r]

ende de cade tot 
aan't heultje, uijt- 
waterende op de  
Cornse Gantel, ende 
van daar langs de 
cade van den Boeren- 
verdriet, westwaards 
op tot in den Barm- 
sloot van den 
Nieuwen dijk; te 
samen lank ontrent 
twee honderd tagtig 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, vol- 

[103v]

gens conditie, 
consent ende ordon-
nantie, d' voorz: ii L xviii Sch   

Betaalt aan 
Oth Willemsz: Walraven, 
de somme van 

[104r]
#walraven

twaalff 
ponden, munte 
voornoemd, over 
ende in voldoeninge 

[104v]



van het maken 
van de drie ende 
dertigste, sijnde 
de laatste bestedin- 
ge daar aan volgende; 
bestaande in het 
uijtsnijden ende schoon- 
maken van de uijt- 
wateringe van de 
sluijsvliet, begin- 
nende aan de Peer- 
boomse sluijs, buijten- 
dijx, tot aan de 
Maze toe, te snijden 
en schoon te maken 
tot op den ouden 
harden grond, ter 
breedte van 
vier ende twintigh 
voeten drijvens water, 
door den voornoemde 
Oth Willemsz: Wal- 
raven aangenomen 
bij den hoop, om de 

[105r]
#walraven

voorschreve twaalf 
ponden; dus inge- 
volge de meergemelte 
conditie der 
generale bestedingen, 
mitsgaders consent 
ende ordonnantie, 
alhier deselve somme 
van xii L  
 

iiii: summa  van den uitgeef

cl L ii Sch 

[105v]

[vacat] [106r]

[vacat] [106v]

Anderen uitgeeff 
van verschijde zaken, 
volgens declaratien, 
ordonnantien ende 
quitantien.

Betaalt ten
comptoire van 

[107r]



Den Edelen Heer 
Barthout van Slin- 
gelandt, Raad ende 
rentmeester Gene- 
raal van Zuijdhol- 
land, de somme 
van twintig ponden, 
te veertig grooten 
t' pond; over ende 
in voldoeninge van 
t' vijfde provisioneel 
jaar pagts van de 
dijkputten ofte 
gorsen, leggende 

[107v]
#slingelant

blijkt van betalinge 
deser en volgende 
aangehaalde
parthije bij declaratien
ordonnantien en 
quitantien, behalven
daar anders voor 't 
hooft getekent staat

tussen den tee 
van den Zeedijk van den 
meergenoemden polder, 
tot aan de agterkade 
rondsomme denselven 
polder, de agterkade 
daarinne begrepen; 
dus alhier bij quitantie 
d' voorz: xx L

Betaald aan Hendrik 

[108r]

Lense, de somme 
van twaalff 
ponden twaalff 
schellingen, munte 
deser rekeninge, 
over ende ter zake 
van een jaar wed- 
dens ofte tracte- 
ment, voor het 
opsigt ende waar- 
nemen van de 
Peerboomse Sluijs, 
verschenen April 
seventhien honderd 
en drie; dus bij 

[108v]
#lense

quitantie, de 
voorz: somme 
van  xii L xii Sch

 
Betaalt aan Oth 
Willemsz: Walraven, 
de somme van 
twintig ponden, 

[109r]
#walraven



munte als vooren; 
mede in voldoenin- 
ge van het waar- 
nemen, soo van de 
Emmikhovense sluijs, 
als die bij de Cornse 
Gantel is leggende; 
dus alhier over het 
Jaar tractement, 
verschenen april 
seventhien honderd 
drie, volgens de 
quitantie van den 
selven Oth Willemsz: 
Walraven, de 

[109v]
#walraven

voornoemde 
somme van xx L 

Betaalt aan den 
selven Oth Willemsz: 
Walraven, de somme 
van ses en tagtig 
ponden sesthien 
schellingen, te 

[110r]

veertig grooten 
't pond; over ende 
ter zake van sijne 
declaratie van 
verdiend zalaris ende 
verschoth, ten dienste 
van den gemelten 
polder, 't zedert den 
agtsten Meij seventien 
honderd twee, tot den 
derde april seventien 
honderd drie, gedaan; 
volgens sijne declaratie, 
ordonnantie & quitantie, 

[110v]

daaromme alhier 
de voorz: lxxxvi L xvi Sch

Betaalt aan Huijg 
Ariensz: van Winger- 
den, de somme 
van tweendertig 
ponden thien schel- 
lingen, munte 

[111r]
#van-wingerden



voornoemd; over 
ende in voldoenin- 
ge van sijne decla- 
ratie van wage- 
vragten, ten 
dienste van den 
voornoemden polder, 
tijde deser rekenin- 
ge gedaan; dus volgens 
de voorschreve 
declaratie, ordon-
nantie van de Edele 
Heeren Gecommit- 
teerdens mitsgaders quitantie,  

[111v]

alhier de voorz: 
somme van xxxii L x Sch     

Betaalt aan den 
selven Huijg Ariensz: 
van Wingerden, de 
zomme van honderd  
seven ponden 
agthien schellingen 

[112r]
#van-wingerden

te veertig grooten 
't pond; over ende 
in voldoeninge van't 
gunt ten sijnen huijse 
tijde deser rekeninge 
is verteert, bij den 
bode, knegts, voer- 
luijden, mitsgaders 
eenige andere 
personen, daar 
het Collegie mede 
te doen ende 
gebesoigneerd heeft 
gehad, volgens notitie, 
derhalven alhier de 

[112v]

selve zomme 
van cvii L xviii Sch

 
Betaalt aan 
Floris van der 
Staal, de som- 
me van vijff 
ende veertigh 
ponden, munte

[113r]
#van-der-staal



als vore; over ende in 
voldoeninge sijner 
declaratie van wage- 
vragten, ten dienste 
van den voorz: Polder, 
tijde deser rekeninge 
gedaan; dus volgens 
declaratie, ordonnantie 
ende quitantie, d' voorz: xlv L

Betaalt aan den 

[113v]

fabrijcq Hendrik de 
Vos, de zomme 
van vijff en 
dertig ponden, munte 
voornoemd; over 
ende ter zake van 
sijne declaratie van 
zalaris ende verschoth, 
ten dienste van den 
gemelten polder, 
tijde deser rekeninge
gedaan ende ver- 
strekt; dus 
alhier bij declaratie, 

[114r]
#de-vos

ordonnantie, ende
quitantie, d' voorz: xxxv L 

Betaalt aan den 
Landmeter 
Mattheus van 
Nispen, de somme 
van vier en vijftigh 
ponden twaalf schell:, 

[114v]
#van-nispen

munte deser 
rekeninge; over 
ende in voldoenin- 
ge van zijne 
declaratie van 
vacatien ende 
verschot, ten 
dienste van den 
gemelten polder 
tijde deser reke- 
ninge gedaan ende 
verdiend; daaromme 
volgens declaratie, 

[115r]



ordonnantie ende 
quitantie, alhier 
de voorz: liiii L xii Sch

Betaalt aan 
Willem Raalhoff, 
conchiergie in de 
St: Joris Doele binnen
dese stad Dordregt,  

[115v]
#raalhoff

de somme van 
tagtig ponden, 
munte voornoemd, 
over ende ter zake 
van de Teercosten, 
bij d'Ed: Mo: Heer 
Commissaris van de 
Camere van de Re- 
keningen, d' Edele 
heeren gecommitteer- 
dens, ende eenige par- 
ticuliere Ingelanden, 
gedaan ende gevallen, 
soo op de visitatie, als 

[116r]

het doen van dese 
rekeninge, dus 
als in voorgaande 
rekeningen, de 
voorz: lxxx L

Betaalt aan den 
zelven Raalhoff, 
de somme van 

[116v]
#raalhoff

drie ponden drie 
schellingen, munte 
als vore, over ende 
in voldoeninge van 
dat dese rekeninge 
in den Doele is gedaan, 
dus d' voorz: iii L iii Sch

Den rendant heeft 
op ordre en met 

[117r]
#spruijt

kennisse van de Ed: 
Heeren Gecommitteer- 
dens, betaalt verschijde 
nodige klijnigheden, 

[117v]



bedragende de somme 
van derthien ponden, 
volgens desselve gehou- 
dene notitie; derhalve 
alhier d' voorz: somme 
van xiii L   

v: Summa van den uijtgeef

vc: x L xi Sch

[vacat] [118r]

[vacat] [118v]

Anderen uitgeeff ,
van tractementen 
ende verschoth, 
van de Ed: Heeren 
Gecommitteerdens, 
den Penningmeester 
ende Bode.

Den Edele Heer 

[118r]

Praesiderende Burger- 
meester Barthoudt 
van Slingelandt, 
Raad ende Rentmr: 
Generaal van 
Zuijd-holland, als 
Eerste Gecommit- 
teerde van wegen 
d' Edele Mogende 
Heeren Raden 
ende Meesters van 
de rekeningen 
der domainen van de 
Edele Groot Mogende

[119v]
#slingelant

 

Heeren Staten 
van Holland ende 
Westvriesland; de 
somme van honderd 
twintig ponden, 
te veertig grooten 
t' pond; over een 
jaar tractement, 
volgens het provi- 
sioneel reglement, 
tijde deser rekenin- 
ge; dus alhier 

[120r]



de voorschreven 
Dese en volgende 
aangehaalde parthije 
werden alhier wel 
gebragt, en zijn 
gereguleert ende gestelt 
in gevolge 
van het provisioneel 
reglement 
en verders bij declaratien
en quitantien, behalven 
daar anders voort hoofd 
getekend staat.

zomme van  cxx L

De reijskosten 
ende het verschoth 
van den welgemel- 
ten Heer, tijde 
deser rekenin-  

[120v]
#slingelant

ge gedaan,
bedragen xxx Sch 

D' Heer Burger- 
meester Johan 
Hallincg, comt 
als mede-gecom- 
mitteerde van de 

[121r]
#hallinck

Edele mogende 
Heeren van de 
Rekeningen, over 
een Jaar tracte- 
ment, tijde deser 
rekeninge, ende 
alhier uijtgetrokken, 
de somme van cxx L

De reijs-kosten 

[121v]

ende het verschoth, 
bij zijn wel Ed: tijde 
deser rekeninge 
gedaan, ende door 
den Rendant geresti- 
tueert, bedragen 
de somme van  vii L xv Sch  

D' Heer Mr. 

[122r]

Johan van Weve-
linkhoven, over 
een jaar tracte-
ment, als gecom- 
mitteerde, tijde 
deser rekeninge, 
de somme van lxxx L

[122v]
#van-wevelinkhoven



De reijskosten 
en 't verschoth, 
bij zijn Ed: tijde 
deser rekeninge 
gedaan, ende door 
den rendant 
gerestitueert, 
bedragen iii L  

d'Heer Mr. 
Sebastiaan Leerse, 
mede over een 

[123r]
#van-wevelinkhoven
#leerse

jaar Tractement 
als gecommitteerde, 
tijde deser rekenin-
ge, gelijke somme 
van lxxx L

De reijskosten 
ende t' verschoth, 
bij zijn Ed: tijde 
deser rekeninge

[123v]
#leerse

gedaan, ende door 
den rendant op 
ordonnantie ende 
bij quitantie betaalt, 
bedragen de somme 
van lxxvi L iiii Sch

Cornelis Spruijt
komt als penning-

[124r]
#spruijt

meester van den 
Zuijd-hollandsen 
Polder, voor sijnen 
ontfank en uit- 
geeff deser re- 
keninge, (inge- 
volge van het 
provisioneel re- 
glement,) den 
twintigsten pen- 
ning van den ont- 
fang, tot de somme 
van ses duijsend ponden, 

[124v]

ende 't gene den [125r]



ontfang boven 
de ses duijsend ponden 
komt te bedragen 
den veertigsten 
penning; ende 
dewijle den ontfang 
hiervooren 
folio thien (afgetrok- 
ken het sloth van 
de laatste gedane 
rekeninge,) maar 
komt te bedragen
een somme van 
drie duijsend negen 
honderd twee ende 
vijftig ponden 
negen schellingen 
negen deniers, 
munte deser reke- 
ninge, soo werd 
vervolgens alhier in 
uijtgeeff 
gebragt, de somme 
van een honderd 
zeven ende 't negentig 
ponden twaalff 

[125v]

schellingen ses 
deniers, munte 
als voren; zijnde 
gerekent jegens den 
penning twintig, 
ingevolge van't 
voorz: provisioneel 
reglement; dus 
alhier de voorz: 
somme van cxcvii L xii Sch vi D

D' Reijs-kosten 

[126r]
#spruijt

ende het verschoth, 
bij den rendant 
met kennisse ende 
door ordre van de 
meer gemelte 
Heeren Gecom- 
mitteerdens tijde
deses gedaan ende 
betaalt, bedragen 
volgens declara- 
tie, ordonnantie 

[126v]



ende quitantie, 
de zomme
van lxxxv L x Sch

Betaalt aan Oth 
Willemsz: Walraven, 
de somme van 
vijftig ponden, 
te veertig grooten 
t' pond; over een 
Jaar tractement 
als Bode van den 
voornoemde 
polder, dus bij 
quitantie van den 
voornoemde Oth 
Willemsz: Walraven

[127r]
#walraven

alhier de voor- 
schrevene: l L

via: Summa van den uijtgeef

viiic: xxi L xiii Sch vi D

[127v]

Anderen uijtgeeff 
van het minuteren, 
grosseren, ende 
het doubleren deser 
rekeninge, met 
het appostilleren 
ende het vergelijken 
van dien, mits- 
gaders de nodige 
zegels tot dezelve.

Comt voor het

[128r]

transeat als 
in voorgaande 
rekeninghe 

minuteren, grosseren 
ende doubleren van 
dese rekeninge, groot 
vier honderd ende 
twee bladeren, tot 
drie schellingen het 
blad; bedragende het 
selve de zomme van lx L vi Sch

Nog voor het dou- 

[128v]



bleren van een 
rekeninge als dese, 
omme den Rendant, 
groot een honderd 
vier ende dertigh 
bladeren, mede tot 
drie schellingen 
ider blad, de 
somme van twintig 
ponden twee schel- 
lingen, te veertigh 
grooten het pond; dus 
werd alhier gebragt 

[129r]

ordinaris de voorschreve 
zomme van xx L ii Sch

komt voor het 
appostilleren van 
dese rekeninge, 
de zomme van 
twaalff  
ponden twaalff 

[129v]

ordinaris schellingen, munte 
deser rekeninge, 
dus hier dezelve xii L xii Sch

Den Penningmeester 
voor het vergelijken 
van de appostillen 
op de doublen, 
de zomme van 
negen ponden negen 

[130r]

ordinaris
schellingen, te 
veertigh grooten 't pond, 
dus alhier d' voorz:  ix L ix Sch

Den rendant 
brengt alhier, 
de zomme van 
veerthien ponden 
twaalff 

[130v]

schellingen, munte 
deser rekeninge, 
bij hem betaalt 
voor drie distincte 
kleijn-zegels; 

[131r]



als een van derthien 
ponden, vier schel- 
lingen, ses deniers, 
geappliceert tot 
een omslag van 
de rekeninge 
van den Rendant; 
en twee, ider 
van derthien schel- 
lingen negen deniers; 
d' eene tot de 
rekeninge voor 
d' Edele Mogende 
Heeren van de 
Rekeningen, ende 
d'andre tot de 
rekeninge voor 
het gemeene Land; 
(met de thiende 
verhooginge,) 
bedragende te 

[131v]

bij affirmatie
samen de voorz: 
zomme van xiiii L xii Sch 

komt voor het 
inbinden deser 
rekeninge, met 
twee doublen 
van dien, ider tot 

[132r]

dertig schellingen, 
munte voorz: 
de somme van 
vier ponden thien 
schellingen, dus 
alhier dezelve iiii L x Sch

viia Summa van den uijtgeef

cxxi L xi Sch

Summa Totalis van den uijtgeeff 
deser Rekening  
 

iiiim: ic: lxxxvi L ix Sch 

Ende den ontfank hiervoore fol: xi verso 
bedraagt
7939 : 15 : 6 viim: ixc: xxxix L xv Sch vi D 

[132v]



Vereffent jegens den anderen comt 
meerder ontfange als uijtgegeve ende 
blijft den rendant oversulx bij slote 
deser rekening aan den gemeene polder 
schuldig de Summe van drie duijsend 
seven honderd drie en vijftig ponden 
ses schell: ses den:

  iiim: viic: liii L vi Sch vi D

Aldus gehoort gerekent ende geslote 
ten dage, jare, en plaatse, als in het 
hoofd deser geëxpresseert staat, ende ten 
oirconde desen ondertekent, ende was 
getekent,

D. Boetselaar, B van Slingelandt 
Johan Hallincg, Jo: van Wevelinchoven 
Sebast:n Leerse

Na gedane collatie jegens de principa- 
le, sijnde geschreven en geteijkent als 
boven; is desen daar mede accorderende 
bevonden; den oirkonde geteijkent  
als Penningmr op den 15 augusti 
1703.

Cornelis Spruijt

[133r]


