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CORNELIS SPRUIJTS
Agste Rekeninge, als 

Penningmeester van den
ZUIJD-HOLLANDSEN-POLDER

Omme t'Hoff,

Overgegeve bij Cornelis Spruit, 
als penningmeester van den 
Zuid Hollandsen polder aen 
d' Heer Commissaris van de 
Camer van Rekening, der 
Domeinen van d' Heeren Staten 
van Holland ende Westvries- 
land, ten bijwese van de gecom- 
mitteerdens, tot de directie 
van de gemelte polder aan- 
gesteld, mitsgaders de presente 
Ingelanden, desen onder- 
tekent hebbende in St: 
Joris Doele op den 30 april 
1706

Rekeninge ende 
bewijs, die doende 
is Cornelis Spruijt, 
als penningmeester 
van den 
geheelen Zuijd-
Hollandsen Pol- 
der, (bedijkt in 
den Jare sestien 
honderd negen 
ende ;t seventich:) 
van soodanigen 
ontfang ende uit- 
geeff, als densel- 
ven heeft gehad, 
ende gedaan, over 

[1r]

Achtste Rekeningh 
van den Rendant,

Vervolgd wel den tijd van 
de laatst voorgaande Re- 
kening als dese. 



den Jaare seventien 
hondert ende 
vijff: gesteld in 
ponden van veer- 
tich grooten het 
pondt, schellingen 
ende deniers naar 
advenand.

Ontfang.

Ende eerstelijk 

[1v]

over den hoogen 
ende lagen omslag, 
die alhier (:vol- 
gens de hercalcu- 
latie, door den 
landmeter Mattheus 
van Nispen, in den 
Jare sestien hondert 
twee ende tach- 
tich gedaan) be- 
groot werden op 
twaalff hondert vijff 
en dertich mergen 
vijff hondert negen 
en vijftich roeden 
lands, in de voorschre- 
ve dijkagie binnen 

[2r]

bedijckt, volgens 
de laatste gedane 
metinge, het ver- 
baal ende de kaarte daar 
van sijnde; zegge: 1235 : 559 : 00

Waar van in 
den Jare sestien 
hondert twee ende 
tachtich uijtgeput 
sijn, tot het ma- 
ken van den door- 
gebroken Zeedijck, 
als in de Reke-

[2v]

ninge, folio xlii 
et ultra staat 
geexpresseert:    2:  463: 00

soo dat nu al- 
leenlijk moet 

[3r]



werden verant- 
woord, ingevolge 
van de acte van 
omslagh, de res- 
terende contri- 
buerende mergen- 
talen, bedragende 
deselve alsnoch: 1233: 96: 00

Blijkt hier 
van bij acte 
van omslag, 
in dato den 
eersten meij 
1705, bij d' heer 
Commiss: en Ge-  
committeerde 
nevens de 
particuliere 
ingelanden ge- 
arresteert.

Op den eersten 
meij seventien hon- 
dert ende vijff, 
hebben de Heeren 
Gecommitteerdens 
van den Zuijdholland- 
sen polder, naer 
het sluijten van des 
Gemeenelands 
rekeninge van 
den Jare seventien 
hondert vier, ne- 
vens de presente 
Ingelanden, om- 
geslagen, een 
somme van een 

[3v]

pond, te veertich 
grooten het pond, 
per merge, over 
den jare seventien 
hondert vijff, ten 
laste van de Heeren 
Eijgenaren; soo tot 
de reparatien ende 
onderhoud van den 
Zeedijck, het leg- 
gen, en vernieu- 
wen van een stee- 
ne sluijs, voor de 
uijtwateringe van 
de Cornse-gantel,  

[4r]

als de ordinarisse 
binnenlandse noot- 
sakelijckheden, welc-
ken omslag, den 
voornoemden pen- 
ningmeester al- 
hier is verantwoor- 
dende over de voor- 
schreve twaalff hon- 
dert drie en dertich 

[4v]



mergen ses ende 
t' negentich roeden 
lands, de somme 
van twaalff hon- 
dert drie ende der- 
tig ponden, drie 
schellingen drie 
deniers, munte 
voornoemd, dus de 
voorz: xiic: xxxiii L iii Sch iii D

Prima Summa van Ontfange

xiic: xxxiii L iii Sch iii D

[5r]

[vacat] [5v]

bij acte als
ommeslag

Anderen Ontfang, 
over den lagen 
Omslagh, van den 
Jare seventien hon- 
dert vijff.

In gevolge van de 
voorschreve acte 
van Omslag, in da- 
te den eersten 
Meij seventien hon- 
dert vijff, tot 
laste van de res- 

[6r]

pective Bruijkers 
omgeslagen twee 
ponden per merge, 
tot betalinge van de 
binnenlandsche noot- 
sakelijckheden, als- 
mede tot het leggen 
en vernieuwen van 
een steene sluijs, 
voor de uijtwaterin- 
ge van den Cornse 
gantel, bedragende 
over den geheelen 
Zuijd-hollandsen pol- 
der, groot twaalff  
honderd drie ende der- 
tich mergen ses en t' 

[6v]

negentig roeden 
lands, de somme van 

[7r]



twee duijsent vier hon- 
dert ses en't sestich 
ponden, ses schellin- 
gen ses deniers, te 
veertich grooten 't 
pond, die den rendant 
alhier mede ten vol- 
len 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

[vacat] [7v]

Anderen Ontfang
van de verpag- 
tingen gedaan 
bij d' Ed: Hee- 
ren gecommit- 
teerdens van den 
Zuijdhollandsen 
polder, op den 
vijffden septem- 
ber sestien hon- 
dert negen ende 
t' negentich; van 
het gras, liesen, 
ende biesen, 
mitsgaders het 

[8r]

riet, staande, 
ende wassende in 
de dijckputten 
ofte gorssen, tus- 
schen den tee van 
den dijck ende 
de achtercade, buij- 
ten, en rondom- 
me den Zeedijck, 
van den voorschre- 
ven polder; be- 
ginnende aen 
den nieuwen Al- 
thenasen pol- 
der, tot aan 

[8v]

volgens con- 
ditie van ver- 

den Dussensen 
dijck toe. 

De eerste par- 

[9r]



huringe op 
voorgaande
rekening over- 
genomen
het laatste 
vie: jaar

tije, beginnende 
aen den dijck 
van den nieuwen 
Althenasen pol-
der, tot aan de Eer- 
ste sluijs toe 
lang drie hondert 
't negentich roeden, 
gepagt voor ses ja- 
ren, bij Dirck Wou- 
terse de Both, s' jaars 
om tien ponden, 
te veertich grooten 
't pond, blijckende bij 
de conditie der ge- 
dane verpagtinge, 
in date den vijff- 
den september 
sestien hondert 
negen en't negentich 
dus alhier over het 

[9v]
#de-bot

laatste sesde jaar 
pagts, verschenen 
kersmis seventien 
hondert vijff, de 
voorsz:  x L

De Tweede 
partije, van de voor- 
noemde sluijs, tot 
de sluijs van de 
Cornse Gantel toe, 

[10r]

langh ontrent 
drie hondert vijff- 
tich roeden, gepagt 
voor ses jaaren, 
bij Maarten Wouterse: 
s' jaars om ses pon- 
den, munte als 
voren. Dus al- 
hier over het 
laatste sesde jaar 
pagts, versche- 
nen Kersmis 
seventien hon- 
dert ende vijff,  

[10v]
#maerten-wouters

de voorschreve 
somme van vi L  

[11r]
#den-ruijmen



De Derde par- 
tije, van de voor- 
noemde sluijs, 
tot den hoeck van 
den dijck, bij het 
land van Cornelis 
den Ruijmen, 
lang twee hon- 
dert acht ende 
veertich roeden, 
gepagt voor ses 
jaren, bij Dirck 
Wouterse de Both, 
's jaers omme ses 
ponden, munte 
voorschreve, dus 
alhier over het 
laatste sesde jaar 
pagts, verschenen 
kersmis, seventien 
hondert vijff, de 

[11v]
#de-bot

voorschreve som- 
me van vi L 

D' vierde par- 
tije, van den voor- 
noemde hoeck aff, 
tot de sluijs, in 
't Peerboomse gat, 
lang ses honderd 
dertich roeden, 

[12r]

gepagt voor ses 
jaren, bij den voor- 
noemde Dirck 
Wouterse de Both, 
's jaars om vier 
ponden, munte 
als voren. Dus 
over het laatste 
sesde jaar pagts, 
verschenen kers- 
mis seven- 
tien hondert 
ende vijff, 
de voornoem-

[12v]
#de-bot

de somma 
van iiii L  

[13r]



D' vijffde 
partije, van de 
voornoemde sluijs, 
tot den hoeck 
van den dijck, 
bij het Staacks- 
ken, langh vier 
hondert roeden, 
gepagt voor 
ses jaren, bij de 
heer Adriaan 
Stevense Kril- 
laarts, om ne- 
gen ponden mun- 
te deser rekenin- 
ge; dus alhier over 
het laatste sesde 
jaar pagts, versche- 
nen kersmis 
seventien hondert 
ende vijff. Dus 

[13v]
#crillaerts

de voorschreve 
somme van ix L 

De sesde, ende 
laatste partije, van 
't voornoemde 
Staacksken aff, 
tot aan het eijn- 
de van de nieu- 
we dijkagie, 

[14r]

aan den ouden 
Dussensen Dijck, 
van den grooten 
Waard van Zuijd- 
Holland, langh 
vier hondert en 
vijftich roeden, ge- 
pagt voor ses 
jaren, bij den voor- 
noemden heer Adri- 
aan Stevense Kril- 
laarts, 's jaars 
omme sestien 
ponden, munte 

[14v]
#crillaerts

als voren, dus alhier 
over 't laatste sesde 
jaar pagts, versche- 

[15r]



nen kersmis seven- 
tien hondert vijff. 
De voorsz:  xvi L 

iiie: Somma van den Ontfang

li L

[vacat] [15v]

blijkt bij con- 
ditie van verkoo- 
ping, in date den 
30 meert 1705. 
hier op naergesien 
en overgenomen.

Extraordinaren 
ontfang, wegens 
het verkogte rijs- 
gewas, gestaan 
hebbende op de res- 
pective kadens, ende 
de dijckputten. 

Ontfange van 
Claas van Oort, 

[16r]
#van-oort

de somme van 
vier ponden tien 
schellingen, te 
veertich grooten 
't pond, over, ende 
ter sake van de Eer- 
ste partije van 't 
verkogte rijsgewas, 
beginnende achter 
het erff van Teu- 
nis Bestebier, en 
bestaande in drie 
haagkaden zuijdwaart 
op, volgens conditie 

[16v]
#bestebier

van de gedane vercoo- 
pingen, in dato den 
xxx maart seventien 
hondert ende ses, 
daer van sijnde: dus 
alhier de voorsz: 
somme van iiii L

Ontfange van 
Korst Janse van

[17r]

de Wercken, de 
somme van vijff 
ponden vijff schel- 
lingen, munte 

[17v]
#van-de-werken



als voren, over, ende 
in voldoeninge van 
de Tweede partije 
van't verkogte rijs- 
gewas daar aenvol- 
gende, komende om
den hoeck van den 
dijck, sijnde de vierde, 
vijffde en een halve, 
en de sevende haag- 
cade, tot ontrent het 
erff van Dirck 
de Both toe. dus in 
gevolge de voorschreve 
conditie van vercoo- 
pinge, alhier de 
voorsz: v L v Sch 

Ontfange van  
Marcus Kuijndertse 
Schoute, de som- 

[18r]
#de-bot
#schouten

me van twaalff 
ponden tien schel- 
lingen, munte voor- 
noemd, over, ende ter 
sake van de derde 
partije van't verkog- 
te rijs-gewas, sijnde 
twee ackers, naast 
den anderen acker 
onder dijck gelegen, 
benoorden den post- 
sloot, en getekent 
No.3. Dus alhier 
volgens de voorsz: 
conditie van ver- 

[18v]

coopinge, de voor- 
noemde somme 
van  xii L x Sch 

Ontfange van 
Arijen van St. Maar- 
tensdijck, de som- 
me van vijff pon- 
den vijftien schel- 
lingen, munte 

[19r]
#st-maertensdijck

als voren; over 
ende in voldoe- 

[19v]



ninge van de vier- 
de partije van 't 
verkogte rijsgewas, 
sijnde eenen acker 
gelegen ten westen, 
naast de voorgaan- 
de partije, getekend 
No.4. dus in 
gevolge de ge- 
seijde conditie 
van vercoopin- 
ge, alhier de voor- 
schreve somme 
van v L xv Sch 

Ontfange van 
Tijs Gerridse Teu- 
lingh, de som- 
me van seven 
ponden vijff schel- 
linge, munte deser 

[20r]
#teuling

rekeninge, over, ende 
ter sake van de vijff- 
de partije van het 
verkogte rijsgewas, 
sijnde twee ackers, 
besuijden den Postsloot, 
naast den acker 
onder dijcx gelegen, 
getekent No.5 tot 
de naastvolgende 
partije toe. dus 
volgens de voor- 
noemde conditie 
der gedane verkoo-

[20v]

pinge, alhier de 
voornoemde  vii L v Sch  

Ontfange van 
de Wed: van Dirck 
de Both, de som- 
me van acht pon- 
den vijftien schel- 
lingen, munte 

[21r]
#de-bot

voornoemd; over 
ende in voldoeninge 
van de sesde partije 
van het verkogte 

[21v]



rijsgewas, beginnen- 
de bij westen, ne- 
vens de voorgaande 
partije gelegen, en 
getekend met 
No.6 sijnde mede 
twee ackers, tot den 
tweeden acker van 
d'achter cade toe. 
dus alhier vol- 
gens gemelde con-
ditie van verkoopin- 
ge, de voorsz: som- 
me van viii L xv Sch 

Ontfange van 
Huijbert Kuijndertse 
Schoute, de som- 
me van seven pon- 
den vijff schellingen, 

[22r]
#schouten

munte deser reke- 
ninge, over, ende 
ter sake van de seven- 
de partije van het 
verkogte rijsgewas, 
beginnende van 
Jan de Bonds sloot 
aff, suijdwaards op 
de schtercade, tot den 
eersten sloot toe, 
met een haagkade 
daer tegen leggende, 
en daermede onder 
begrepen, getekent 

[22v]

Met No.7. dus in 
gevolge de voorsz: 
conditie, van ver- 
koopinge alhier 
dezelve vii L v Sch 

Ontfange van 
Jan Cornelisz: van 
Leeuwen, de som- 

[23r]
#van-leeuwen

me van elff pon- 
den, te veertich groo- 
ten 't pond, over, ende 
in voldoeninge van de 
achtste partije van 

[23v]



het verkogte rijs-ge- 
was, getekent met 
No.8 beginnende van 
de sloot, ofte voor- 
gaande parije aff, 
tot wijffvliets-gat 
toe, sijnde de achter- 
cade. derhalven werd 
alhier gebragt, vol-
gens de voorschreve 
conditie van ver- 
coopinge, d' voor- 
noemde xi L 

De 9e partije rijs- 
gewas, getekend met 
No.9 sijnde eenen ac- 
ker, leggende tegens 

[24r]

het huijs van Jan 
Bestebier, tot het 
Wijffvliets-gat toe, 
deselve is niet ver- 
kogt, maar ten ver- 
soecke van den selven 
Bestebier, om de 
louwte aen sijn 
huijs voor een 
jaar blijven staan. 
Dat daaromme 
alhier anders 
niet kan wer- 
den gebragt, 

[24v]
#bestebier

Dan te dienen 
voor Memorie 

Ontfangen van 
?: van Crimpen, 
de somme van 
vijff ponden vijff 
schellingen, mun- 
te voornoemd, over, 
ende ter sake van de 

[25r]
#van-crimpen

tiende partije van 
't verkogte rijsgewas, 
sijnde drie haagkaden, 
leggende tegens de 
korte raij, en getekend 
met N.10. dus hier 

[25v]
#dirk-huijbertse



ingevolge de conditie 
van vercoopinge, de 
voorsz: v L v Sch 

Ontfange van 
Dirck Huijbertse, de 
somme van vijff 
ponden tien schellin- 
gen, munte als 
voren, over, ende 
in voldoeninge van 
de elffde partije 
van het verkogte 
rijs-gewas, sijnde me- 
de drie haagkaden, 
beginnende de eer- 
ste cade tegens 
den zuijdenhoeck 
van de voorschreve 
korte raij, met de 

[26r]

andere twee daer 
aengelegen, om  
den hoeck tot den 
Dienders-sloot toe, 
getekend met No.11. 
dus volgens de voor- 
noemde conditie der 
verkoopinge. de 
voorsz: v L x Sch 

Ontfange van  

[26v]

Jan Janse van 
Tichel, de somme 
van ses ponden 
vijff schellingen, 
munte deser reke- 
ninge, over, ende 
ter sake van de 
twaalffde, sijnde 
de laatste par- 
tije van het ver- 
kogte rijs-gewas, 
sijnde mede drie 
haagkaden, begin- 

[27r]
#van-tichel

nende van de stoep 
tegens Hendrick 
Lensen aff, tot 
tegens het erff 

[27v]
#lense



van denselven Hen- 
drick Lensen toe.
dus alhier ingevol- 
ge de voren genoem- 
de conditie der 
gedane vercoopin- 
ge, in dato den dar- 
tigsten maart 
seventien hondert, 
ende ses. de voor- 
schreve somma 
van  vi L v Sch 

iiiie: Somma van den ontfangh

lxxix L v Sch

[28r]

[vacat] [28v]

werd wel gebragt 
volgens het slot 
van de laatst 
voorgaande reke- 
ning als dese, 
@1704 fol 198, al- 
waar 't selve is gedood.

Anderen Ont-
fang, wegens het 
sloth van de laatste 
gedane rekenin- 
ge van den Jare 
seventien hondert 
vier.

Den rendant 
brengt alhier de 

[29r]

somme van vier 
duijsent twee hon- 
dert 't seventich pon- 
den drie schellin- 
gen ses deniers, te 
veertich grooten 't 
pond, sijnde 't gene hij 
bij sijne voorgaande 
rekeninge, gedaan 
den eersten meij 
seventien hondert 
vijff, aen het ge- 
meeneland schul- 
dig gebleven is, blijc- 

[29v]

kende bij deselve 
rekeninge, folio 
hondert acht en 
negentich. werden- 
de derhalven al- 
hier oock uijtgeto- 

[30r]



gen, d' voorsz: som- 
me van iiiim: iic: lxx L iii Sch vi D

ve: Somma van den ontfangh

 iiiim: iic: lxx L iii Sch vi D

Somma Totalis van den geheelen 
Ontfang deser rekening
 

viiim: xcix L xviii Sch iii D

[vacat] [30v]

[vacat] [31r]

[vacat] [31v]

Uitgeeff,  
jegens den voor- 
schreven Ontfang.

Ende eerstelijck 
over het verhoogen 
ende verswaren van 
eenige bestedingen 
aan den Zeedijck, het 
repareren der Zee- 
braaken, mitsgaders 
't verhoogen en ver- 
swaren van eenige 
kadens, ende 't gene 

[32r]

verder den Zee-dijck 
concerneert.

Betaald aan Leen- 
dert Florisse Tregier, 
de somme van vijff 
en dertich ponden 
drie schellingen, te 
veertich grooten het 
pond; over, ende in vol-

[32v]
#tregier

doeninge van dat 
hij aangenomen 
en verhoogt heeft, 
de eerste bestedin- 
ge Boesem-kade, 
van den Zuijdholland- 
sen-Polder, begin- 
nende van de oude 

[33r]



Emmickhovense 
sluijs, en gaat buij- 
ten waards aen, 
ter lengte van se- 
ventich roeden: bij 
hem aangenomen
volgens conditie 
van bestedinge, 
in dato den acht 
en twintichsten 
meij seventien 
hondert vijff, daer 
van sijnde, om ne- 
gen schellingen ses 
deniers de roede, be- 
loopende over de 
voornoemde seven- 
tich roeden, de voor- 
schreve vijff en der- 
tich ponden drie schel- 

[33v]

Blijkt van 
de bestedinge 
deser, en vol- 
gende partijen 
bij conditie van 
besteding, or- 
donnantie en 
quitantie.

lingen dewelcke 
derhalven alhier oock 
werden uijtgetrocken, 
volgens besteck, 
ordonnantie ende 
quitantie. dus de 
voorsz: xxxv L iii Sch  

Betaald aen 
Herman Buijsers, de 

[34r]
#buijsers

somme van seven 
en dertich ponden 
sestien schellingen, 
munte voorschreven, 
over, ende ter sake 
van het verhoogen 
en verswaren van 
de tweede beste- 
dinge boesem-cade, 
daeraenvolgende, lang 
vier en tachtich roe- 
den, volgens de 
generale conditie 
daer van sijnde, bij 

[34v]

hem aengenomen, om 
negen schellingen de 
roede: beloopende over 
de voornoemde vier en 
tachtich roeden, de 

[35r]



voorsz: seven en dar- 
tich ponden sestien 
schellingen. dus bij be- 
steck, ordonnantie ende 
quitantie, de voorsz: xxxvii L xvi Sch  

Betaald aan 
Peeter Willem 
Dingemans, de 
somme van drie en 
dertich ponden tien 
schellingen ses 
deniers, munte 
deser rekeninge, over, 
ende in voldoeninge 
van het verhoogen 
en verswaren van 
de derde, ende laat- 
ste bestedinge 
boesem-kade, komt 
tot de nieuwe Gans- 
wijcxe-sluijs toe: :

[35v]
#dingemans

langh negen en se- 
ventich roeden: bij 
hem aangenomen, 
volgens de genera- 
le conditie daer 
van sijnde, om agt 
schellingen ses 
deniers de roede, 
bedragende over 
de voorschreve 
negen en seventich 
roeden, de voornoem- 
de drie en dertich 
ponden tien schel- 

[36r]

lingen ses deniers. 
Dus alhier volgens 
besteck, ordonnantie 
ende quitantie, d' 
voorsz:  xxxiii L x Sch vi D 
 

Betaald aen 
Oth Willemsen, 
de somme van vijff 

[36v]
#walraven

ponden, munte als 
voren, over, ende ter 
sake van dat op ordre 

[37r]



van de voren gemel- 
te Heeren Gecom- 
mitteerdens, van 
den voorschreven 
Zuijdhollandsen 
Polder, heeft uijtge- 
daan den modder, 
slijck, en bagger, ge- 
comen voor in de buij- 
ten kanten van de 
Hillegatse Sluijs, 
gelegen bij het huijs 
van Bestebier, vol- 
gens conditie daer van 
sijnde, bij hem aenge- 
nomen om de voor- 
noemde vijff ponden. 
dus volgens besteck, 
ordonnantie, ende 
quitantie, d; voorsz: v L

Betaald aen den voor-

[37v]
#bestebier

noemden Oth Wil- 
limsen, de somme 
van vier ponden, 
munte voornoemd, 
over, ende in voldoe- 
ninge, van dat 
hij den aarden dam, 
gelegen benevens 
de nieuw gemaack- 
te Hille-gatse 
sluijs, (die van den 
voorleden Winter- 
tijd voor aen den 
Bol eeniger- 

[38r]
#walraven

maten was aff- 
geloopen, en aen 
stuck geslagen) 
weder ter eerster 
keure met aarde 
ende reijs ge- 
bragt, en opgemaakt 
heeft: volgens 
conditie daer van 
sijnde, bij hem aen- 
genomen om de 
voorschreve vier 
ponden. Dus in- 

[38v]



gevolge van 't 
voorneomde be- 
steck, mitsgaders 
ordonnantie en- 
de quitantie alhier 
deselve   iiii L 

Betaald aan 
den selven Oth

[39r]

Willemsen, 
de somme van 
ses en dartich 
ponden, munte 
als voren, over, 
ende ter sake 
van eenich door 
hem gedane na- 
werck ten dien- 
ste van den Zuijd- 
hollandsen Pol- 
der, ontrent de 
nieuw gemaack- 

[39v]
#walraven

Sluijs in den ja- 
re tijde deser reke- 
ningen swaarder in 
aarde gemaackt, 
ende wangen we- 
dersijts met het op- 
setten van saije- 
kloetelingen ver- 
hoogd, en verswaart, 
als anders. alles 
volgens den be- 
steck, van dato 
den seventienden
October seventien 
hondert en vijff.

[40r]

attestatie van den 
landmeter Mat- 
theus van Nispen, 
ordonnantie, en 
quitantie, de voorsz: 
somma van  xxxvi L  

Prima Somma van den Uijtgeeff

cli L ix Sch vi D 

[40v]
#van-nispen

[vacat] [41r]



[vacat] [41v]

Blijckt hier aff
bij conditie van 
besteding in date 
den eersten meij 
1705 en bij or- 
donnantie en 
quitantie

Anderen uijt- 
geff van het ma- 
ken ende leggen van 
eene nieuwe steene 
Sluijs, voor de uijtwa- 
teringe van de Kornse- 
gantel, in den Dijck 
van den Zuijdholland- 
sen Polder met den 
gevolgen vandien.

Betaald aen Cor-

[42r]

nelis van Nispen 
Mr. Metselaar, de 
somme van drie 
duijsent twee hon- 
dert twee en sestich 
ponden, te veertich groo- 
ten het pond, over, 
ende ter sake van 
dat bij hem (als laag- 
sten insetter) was 
aengenomen, en
loffelijck gemaackt 
heeft, de steene 
Sluijs, voor de uijt- 
wateringe van de 

[42v]
#van-nispen

Cornse-gantel in- 
den Zuijdholland- 
sen-poldersen-dijck, 
alles in gevolge van 
't generale besteck, 
door den Fabrijck 
Hendrick de Vos op- 
gesteld, waar naer 
de voornoemde 
steene sluijs, in 
St. Joris-Doele bin- 
nen Dordtrecht, 
op den eersten meij 
seventien hondert 
en vijff, publijcke- 

[43r]
#de-vos

lijck is besteed, 
onder welcke voor- 
noemde drie duij- 
sent twee hondert 
twee en 't sestich 
ponden, munte 

[43v]



voorschreven: ge- 
comprehendeerd is 
de fooij, treckgeld 
en omloop, mits- 
gaders noch een 
bijslagie, ten respec- 
te den voornoem- 
den aannemer, 
de voorschreve steene 
Sluijs, seer hoffelijck, 
ende tot volkomen 
genoegen van de Hee- 
ren besteders had- 
de gemaackt. Dus 
alhier bij besteck, 
ordonnantie ende 
quitantie, de voor- 
noemde iiim: iic: lxii L 

Betaald aen Oth

[44r]

Willemse Walraven 
de somme van twee 
hondert tachtich 
ponden, munte 
voornoemd, over, en- 
de in voldoeninge 
van dat hij aenge- 
nomen, en hoffe- 
lijck gemaackt 
heeft het vinger- 
lingh, voor de oude 
houte sluijs, gelegen 
op de Cornse gantel, 
het uijtgraven van 
deselve, het grave van 

[44v]
#walraven

een bequame put, 
om een nieuwe 
steene-sluijs in te 
leggen, met 't gunt 
daer verder aen de- 
pendeert, waer onder 
de foij, tot vijff ge- 
lijcke ponden is ge- 
comprehendeerd: al- 
les volgens conditie, 
in dato den negen- 
de meij seventien 
hondert en vijff, daer 
van sijnde, mits- 

[45r]



gaders ordonnantie  
ende quitantie. 
de voorschreve som- 
me van iic: lxxx L 

Betaald aen 
denselven Oth Wil- 
lemse Walraven, de 
somme van een hon- 
dert vier en twint- 
tich ponden, munte 

[45v]
#walraven

deser rekeninge, over, 
ende ter sake, dat 
denselven op ordre van 
de gemelte heeren ge- 
committerdens, van 
den voorschreven 
polder, het opsigt 
heeft gehad, over de 
nieuwe gemaackte 
steene-sluijs, leg- 
gende in den voor- 
noemden polder, 
op denselve Kornse- 
gantel. Ten eijnde 
geene onbehoorlijcke 

[46r]

materialen aen de 
voornoemde sluijs 
werde verwerckt, 
en in allen deelen, 
het besteck vol- 
daan, bedragende 
over twee en sestich 
dagen en nagten, tot 
twee ponde, tusschen 
dach en nacht, de 
voornoemde een hon- 
dert vier en twin- 
tich ponden. Dus al- 
hier volgens ordon- 
nantie en q.tie, deselve ic: xxiiii L 

[46v]

Betaald aen 
Marcus Kuijndertse 
Schoute, de som- 
me van veertich 
ponden, munte als 
voren, over, ende in 

[47r]
#schouten



voldoeninge, van dat 
denselven met ken- 
nisse, en op ordre als 
voren, heeft droog 
gehouden, de nieu 
gemaackte steene 
sluijs, leggende in 
den gesijden polder 
op de voorschreve 
Cornse gantel: 
bij hem aengenomen 
om de voorschreve 
somme. Volgens ordon- 
nantie ende quitantie, 
alhier de voorn: xl L

Betaald aen den 
hier voren genoem- 
den Cornelis van 
Nispen Mr. metse- 

[47v]
#van-nispen

laar, aannemer van 
de gemelte steene 
sluijs, de somme van 
twee en veertich ponden, 
munte voorschreve, 
over, ende ter sake 
van 't gunt bij hem, 
buijten de conditie 
van de voornoemde 
gemaackte steene 
sluijs, extraordi- 
nair was gemaackt, 
ende geleverd, alles 
volgens taxatie 
van den fabrijck 
Hendrick de Vos.

[48r]
#de-vos

ordonnantie en 
quitantie, de voor- 
schreve somme 
van xlii L

Betaald aen 
denselven Cornelis 
van Nispen Mr. 
metselaar, de som- 
me van drie en 

[48v]
#van-nispen

dertich ponden, 
munte voornoemd, 

[49r]



over, ende ter sake 
denselven van Nis- 
pen, in september 
des jaars seventien 
hondert en vijff, op 
ordre van Heeren 
Gecommitteerdens, 
in den Zuijdhol- 
landsen polder, 
heeft gerepareert, 
eenige steene-heu- 
len, mitsgaders le- 
verantie van steen-
kalck, tras, als an- 
ders, alles ingevolge 
van de attestatie van 
den fabrijck Hendrick 
de Vos. Ordonnantie 
ende quitantie, de 
voorn: somme van xxxiii : 

Betaald aen Mar- 
cus Cuijndertse Schou- 
te, de somme van drie 

[49v]
#de-vos
#schouten

hondert en tien pon- 
den, munte als vo- 
ren, ter sake van dat 
hij aengenomen en 
gemaackt heeft, 
het aenaarden van 
de nieuw gemaack- 
te steene-sluijs, 
het amoveren van 
het vingerlingh, en 
het volmaken van 
den Dijck, wedersijts 
de voornoemde 
sluijs. Dus alhier 
volgens conditie 

[50r]

in dato den dartig- 
sten julij seventien 
hondert en vijff, 
ordonnantie en qui- 
tantie, de voorsz: 
somme van iiic: x L 

Betaald aen 
Claas Janse van der 

[50v]
#van-den-boor



Boor, en Joost 
van Tienen, de som- 
me van twee hon- 
dert achtien ponden 
elff schellingen, 
munte deser reke- 
ninge, over, ende ter 
sake van geleverde 
eijcken hout, en 
plancken, op ordre 
van de Heeren Ge- 
committeerdens, 
ten behoeve en ge- 
gebruick, tot vier 
nieuwe sluijs-deuren, 
voor de nieuwe sluijs, 

[51r]
#van-tienen

In den Zuijdholland- 
sen polder. Dus al- 
hier volgens taxa- 
tie van den Fabrijck 
de Vos: ordonnant- 
tie ende quitantie, 
deselve iic: xviii L xi Sch 

Betaald aen 
Jan den Val Mr. steen- 
houwer, de somme 

[51v]
#de-vos
#den-val

van twaalff pon- 
den, munte als 
voren, over, ende ter 
sake van geleverden 
hartsteen, aen, ende 
ten behoeve van de 
meervoorschreve nieu- 
we sluijs van 
den Zuidholland- 
sen polder. Dus 
alhier volgens at- 
testatie van den 
meervoorschreven 
fabrijck Hendrick 

[52r]

de Vos, ordonnan- 
tie, en quitantie, 
de voorschreve som- 
me van xii L

iia: Somma van den uitgeeff

iiiim iiic  xxi L xi Sch  

[52v]
#de-vos



[vacat] [53r]

[vacat] [53v]

Anderen uit- 
geeff van verschij- 
de binnenlandsche 
noodsakelijckheden.

Betaald aen 
Cornelis, en Wil- 
lem van Nispen, 
beijde Mrs. Metsela- 
ren, de somme van  

[54r]
#van-nispen

drie en tachtich pon- 
den, te veertich groo- 
ten het pond, over 
het maken van 
een nieuwe kelder, 
annex het Gemee- 
nelands huijs van 
den Zuijdholland- 
sen, en nieuwen 
Althenasen-Poll- 
der, staanden aen 
den nieuwen Dijck, 
met noch eenigh 
ander werck, raken- 

[54v]

de gemelde huijsin- 
ge, door deselve ge- 
maackt, waer onder 
begrepen achtien 
gelijcke ponden, over 
schilderwerck,  aen 
't voorschreve huijs ge- 
daan: Alles in- 
gevolge van den 
bestecke daer van 
sijnde, van dato 
den vijftiende 
December seven- 
tien hondert en  

[55r]

bij rekeningh 
ordonnantie ende 
quitantie

vijff, attestatie 
van den Fabrijck Hen- 
drick de Vos: ordon- 
nantie ende quitan- 
tie de voorschreve 
somma van lxxxiii L

[55v]
#de-vos
#van-de-werken



Betaald aen 
Corstiaen Janse van 
de Wercken, de som- 
me van twee pon- 
den twaalff schel- 
klingen, munte deser 
rekeninge, in vold- 
oeninge van 't gene 
bij hem ten dienste 
van het Gemeene- 
land in den jare 
tijde deser rekeninge, 
is gedaan, ende 
verdient, in gevol- 
ge van desselffs 
declaratie, en qui- 
tantie, de voorschre-

[56r]

ve somme van 
twee ponden twaalf 
schellingen. dus ii L xii Sch 

Betaald aen 
Michiel Doncker- 
sloot timmerman, 
de somme van twee 
ponden elff schel-

[56v]
#donkersloot

lingen, munte als 
voren, mede over 
verdiend arbijtsloon, 
ten tijde deser reke- 
ninge tot dienste 
van het Gemeene- 
land. volgens reke- 
ninge, ende quitantie, 
de voorsz: ii L xi Sch  

iiia: Somma van den uitgeeff

lxxxviii L iii Sch  

[57r]

[vacat] [57v]

Anderen Uit- 
geeff van het 
schoonmaken 
van des gemeene- 
lands watergan- 
gen, soo van kre- 

[58r]



ken, killen, 
berm, ban, 
en wegslooten, 
alle gelegen 
in den Zuijd- 
hollandsen 
Polder, besteed 
ende gemaackt 
In het voor- 
jaar seventien 
hondert viiff.

Betaald aen 
Steven Monsieur, 
de somme van 
negen ponden tien 
schellingen, te 
veertig grooten 

[58v]
#monsieur

't pond; over en- 
de in voldoeninge 
van het maken 
van de eerste be- 
stedinge, sijnde den 
Barm-sloot, be- 
ginnende van den 
Dussensen-dijk, 
tot aan den hoeck 
van den nieuwen- 
dijk, bij het staak- 
je van den heer 
van Wevelinck- 
hoven, lang ontrent 

[59r]
#van-wevelinkhoven

vier honderd veer- 
tich roeden, 
aangenomen bij 
den hoop, volgens 
conditie ende 
besteck, in da- 
te den acht en 
twintigsten Meij 
seventien hon- 
derd vijff: con- 
sent ende or- 
donnantie, slaan- 
de op dese, ende 
de naervolgende drie

[59v]

blijkt bij 
de conditie, en beste- 
ding, en ordon- 

ende dertich pos- 
ten. dus alhier 
de voorschreve som- 

[60r]
#schouten



nantie en qui- 
tantie, soo 
van dese als 
volgende aen- 
gehaalde partijen.

me van ix L x Sch  

Betaalt aen 
Dirck Kuijndertse, 
de somme van 
agt ponden, 
munte als voren, 
over ende ter sa- 
ke van het ma- 
ken van de twee- 
de bestedinge 
daar aenvolgende, 
komt tot de 
Peerboomse sluijs 
toe; langh on- 
trent vier hon- 
derd roeden, aen- 
genomen bij den 
hoop: dus hier 
volgens conditie, 

[60v]

consent ende or- 
donnantie, de voor- 
schreve viii L 

Betaald aan 
Huijbert Janse Sloot, 
de somme van 
negen ponden vijff 
schellingen, mun-  

[61r]
#sloot

te voornoemd, over 
ende in voldoeninge 
van het maken 
van de derde be- 
stedinge, begin- 
nende van de voor- 
noemde Peerboomse 
sluijs, tot aen 
de verlengde nieu- 
we Stege toe, 
langh ontrent 
vijff hondert roe- 
den, aangenomen 
bij den hoop: 

[61v]

dus volgens con- 
ditie, consent, en- 
de ordonnantie, 
alhier d' voor- 
schreve ix L v Sch   

[62r]
#vinck



Betaald aen 
Willem Vinck, de 
somme van tien 
ponden vijff schel- 
lingen, munte als 
voren, over, ende 
ter sake van het 
maken, van de 
vierde bestedinge, 
beginnende van de 
voornoemde nieu- 
we Steeg, en ko- 
mende tot aen de 
Suijdelijkste sluijs, 
op de Cornse-Gan- 
tel, lang ontrent 
vijff hondert vijff-

[62v]

tien roeden, aange- 
nomen bij den hoop, 
dus hier volgens 
conditie, consent, 
ende ordonnantie, 
de voorsz:  x L v Sch   

Betaald aan 
Pieter Pieterse 

[63r]

Dubbel, de som- 
me van vijff pon- 
den tien schel- 
lingen, munte 
deser rekeninge, 
over, ende in vol- 
doeninge van het 
maken van de 
vijffde bestedin- 
ge, daer aenvol- 
gende, beginnen- 
de van de voor- 
noemde Cornse 
sluijs aff, tot  

[63v]
#dubbelt

de Emmickho- 
vense toe, langh 
ontrent twee 
hondert tach- 
tich roeden: 
aangenomen 
bij den hoop. dus 

[64r]



ingevolge de 
conditie, con- 
sent, ende or- 
donnantie, 
alhier de 
voorschreve som- 
me van v L x Sch   

Betaald aen 
Huijbert Janse 
Sloot, de somme 
van vijff ponden, 
vijff schellingen, 

[64v]
#sloot

munte voorschre- 
ve, over, ende ter 
sake van de sesde 
bestedinge daer 
aenvolgende, komt 
tot den ouden 
dijk, bij de 
weduwe van Dirck 
Groeneveld toe: 
langh ontrent 
drie hondert 
roeden, aenge- 
nomen bij den

[65r]
#groenevelt

hoop. dus vol- 
gens conditie, 
consent, ende or- 
donnantie, de 
voorsz:  v L v Sch   

Betaald aan 
Antonij Aartse 
Verhoeven, de som-  

[65v]
#verhoeven

me van drie 
ponden vijfftien 
schellingen, mun- 
te als voren, over, 
ende in voldoe- 
ninge van het 
maken van de 
sevende bestedin- 
ge daer aenvol- 
gende, beginnende 
aen de voorgaande, 
sijnde den Barm- 
sloot, loopende 

[66r]



langs den Bleeck-
Waard, ende Gijs- 
bert, tot aen de 
oude Kornse voor- 
sluijs, ofte het 
huijs van de Bruijn 
toe, lang ontrent 
drie hondert 
roeden, aengeno- 
men bij den 
hoop: dus alhier 
ingevolge de 
conditie, con- 
sent, ende or-

[66v]
#de-bruijn

donnantie, d' 
voorsz: iii L xv Sch    

Betaald aen 
Teunis Janse 
Roubosch, de som- 
me van negen 
ponden vijff schel- 

[67r]
#roubos

lingen, munte 
voornoemd, over, 
ende ter sake van 
het maken van 
de achtste beste- 
dinge daar aenvol- 
gende, beginnende 
aen de voornoemde 
voorsluijs, en loopt 
langs de Gantel- 
cade, tot aen den 
ouden Dussensen 
dijck, lang bij na 
ses honderd roeden, 

[67v]

aengenomen bij 
den hoop. dus vol- 
gens conditie, 
consent, ende or- 
donnantie, de 
voorsz:  ix L v Sch  

Betaald aen 
Pieter van Delden, 

[68r]
#van-delden

de somme van acht 
ponden vijftien 

[68v]



schellingen, te 
veertich grooten 't 
pond, over, ende in 
voldoeninge van 
het maken van 
de negende beste- 
dinge daar aen 
volgende, sijnde 
den sloot ge- 
naamd Jan Pie- 
tersens sloot; be- 
ginnende aen de 
voornoemde Gan- 
telkade, en loopt 
langs den ouden 
Dussensen dijck, 
tot aen de nieuwe 
Stege, achter 
het huijs van 
Cornelis Arijense 
Schalcken, lang 
ontrent vijff hon- 
dert vijff en dertich 
roeden; aangenomen 
bij den hoop. dus 

[69r]
#schalken

hier volgens con- 
ditie, consent en- 
de ordonnantie, 
de voorsz: viii L xv Sch  

Betaald aen 
Peeter Karel van 
Wouw, de somme 

[69v]
#van-wouw

van acht ponden, 
munte deser re- 
keninge, over, ende 
ter sake van het 
maken van de 
tiende bestedinge 
daer aen volgende, 
sijnde de wegsloo- 
ten, weersijds de 
nieuwe Stege, 
van den ouden 
dijck voorschreve 
aff, tot de Pleu- 
ne, ofte Kerck

[70r]

stege toe, de- 
selve Pleune 

[70v]



steeg, van de Nieu- 
we Stege aff, 
tot het oude 
Straatje toe, 
(het welcke daar 
inne begrepen 
is gewerden) 
lang te samen 
ontrent drie 
hondert dubbel- 
de roeden; aen
genomen bij 
den hoop: volgens 
conditie, consent, 
ende ordonnan- 
tie, d' voorschre- 
ve  viii L  

Betaald aen 
Hendrick Crijne 

[71r]

Camp, de som- 
me van acht 
ponden, mun- 
te als voren; 
over, ende in vol- 
doeninge van 
het maken van 
de elffde beste- 
dinge daar aen 
volgende, sijnde de 
slooten weersijds 
de nieuwe Steeg, 
van de voornoem-

[71v]
#camp

de Pleune steeg 
aff, tot de Kort- 
veldse stege toe, 
langh ontrent 
vijff hondert 
vijff ende 't ses- 
tich dubbelde 
roeden: aan- 
genomen bij den 
hoop: dus alhier 
volgens condi- 
tie, consent, ende 

[72r]

ordonnantie, 
d' voorsz: somme
van viii L    

[72v]
#romeijn



Betaald aen 
Cornelis Romijn, 
de somme van 
vier en twintich 
schellingen, 
munte deser 
rekeninge, over, 
ende ter sake, 
van het maken 
van de twaalff- 
de bestedinge, 
daar aenvolgende, 
beginnende van 
het Peerboomse 
gat aff, langs 
het Erff, van 
Willem Vinck, 
tot het Stee-

[73r]
#vinck

ne heultje toe, 
in de nieuwe 
Steeg, lang on- 
trent dertich en- 
kelde roeden, 
bij hem aenge- 
nomen den 
hoop om de voor- 
schreve vier en-
de twintich schel- 
lingen: dus 
volgens conditie, 
consent, ende 

[73v]

ordonnantie, 
alhier desel- 
ve xxiiii Sch     

Betaald aen 
Peeter Willem 
Dingemans, de 
somme van vier 

[74r]
#dingemans

ponden, te veer- 
tich grooten het 
pond, over, ende 
in voldoeninge, 
van het maken 
van de dertiende 
bestedinge daar 
aenvolgende, be- 
ginnende aen 

[74v]



de voornoemde 
Kortveldse Steeg, 
en gaande ten 
eijnde uijt, tot 
in den barm- 
sloot, aen den 
Zeedijck: wesen- 
de dese in twee 
partijen affge- 
deelt: waar 
van de eerste 
helfte, ter leng- 
te van ontrent 
twee hondert 
't sestich dubbel- 
de roeden, bij den 
voornoemden 

[75r]

Peeter Wil- 
lemse Dinge- 
mans is aan- 
genomen, den 
hoop, omme de 
voorschreve vier 
ponden. dus al- 
hier ingevolge, 
de meergemelde 
conditie, mits- 
gaders con- 
sent, ende or- 
donnantie, de 

[75v]
#dingemans

geseijde somme 
van iiii L   

Betaald aen 
denselven Peeter 
Willem Dinge- 
mans, de som- 
me van drie 

[76r]
#dingemans

ponden tien schel- 
lingen, munte 
als voren; over, 
ende ter sake 
van het maken 
van de veertien- 
de bestedinge, 
daer aen volgende, 
sijnde de weder- 
helfte van de 
voornoemde steeg,

[76v]



en gaat tot den 
Dijk toe, lang
 als voren; aange- 
nomen bij den hoop: 
volgens conditie, 
consent, ende 
ordonnantie, d' 
voorsz: iii L x Sch     

Betaald aen 

[77r]

Arijen Arijense 
van Hoffwegen, 
de somme van 
vier ponden tien 
schellingen, mun- 
te deser rekeninge, 
over, ende in vol- 
doeninge van 
het maken van 
de vijftiende be- 
stedinge daer- 
aenvolgende, 
sijnde de slooten 

[77v]
#van-hofwegen

weerszijds de Voogd- 
werffse Steegh, 
van den Zeedijck 
aff, tot de nieu- 
we steeg toe: 
lang ontrent 
twee hondert 
twintich dubbel- 
de roeden, aen- 
genomen bij den 
hoop: dus al- 
hier volgens 
conditie, consent, 

[78r]

ende ordonnan- 
tie, d' voorschre- 
ve iiii L x Sch 

Betaald aen 
Cornelis Arijense 
Capitijn, de som- 
me van vijff

[78v]
#capiteijn

ponden vijftien
schellingen, te 
veertich grooten 

[79r]



t' pond; over, ende 
ter sake van 
het maken van 
de sestiende be- 
stedinge daar- 
aenvolgende, 
sijnde de Kortveld- 
se Steeg, ter we- 
derdijde van 't ou- 
de Straatje aff, 
tot de nieuwe 
Stege toe, langh 
ontrent twee 
hondert veertich 
roeden, aange- 
nomen bij den 
hoop; dus ingevol- 
ge de meervoor- 
noemde conditie 
der bestedinge, 
mitsgaders 
consent, ende 
ordonnantie, 

[79v]

alhier de voor- 
schreve somma 
van v L xv Sch 

Betaald aen 
Huijbert Jansz: 
Sloot, de somme 
van ses ponden 

[80r]
#sloot

tien schellingen, 
munte als vo- 
ren, over, ende 
in voldoeninge 
van het maken 
van de seventien- 
de bestedinge, 
daer aenvolgende, 
beginnende van 
de voornoemde  
Kortveldse-Stege, 
tusschen het ge- 
scheij van de 

[80v]

Domainen, ende 
de particulieren, 
westwaards aen, 
tot op den hoeck 
van de noordsijde, 

[81r]



van de nieuwe 
Steeg, t' eijnde op 
de punt van 
het Kortveld: 
lang ontrent drie 
hondert vijftich 
roeden; aengeno- 
men bij den hoop. 
dus alhier volgens 
conditie, consent, 
ende ordonnan- 
tie, d' voorsz: vi L x Sch    

Betaald aen 
Gerrid Aartse 
Capitijn, de som- 
me van elff  

[81v]
#capiteijn

ponden vijftien 
schellingen, mun- 
te deser rekenin- 
ge, over, ende ter 
sake van het ma- 
ken van de achtien- 
de bestedinge daer 
aenvolgende, sijn- 
de het schoonma- 
ken van het ge- 
heele Peerboomse 
gat, van de nieuwe 
steeg aff, tot de 
Peerboomse sluijs 

[82r]

toe; langh ontrent 
hondert vijftich 
roeden, aangeno- 
men bij den hoop: 
volgens conditie, 
consent, ende or- 
donnantie, d' voor- 
schreve x L xv Sch     

Betaald aen 

[82v]

Cornelis Romijn, 
de somme van 
acht ponden
tien schellingen, 
munte voornoemd,  
over, ende in vol- 
doeninge van 

[83r]
#romeijn



het maken van 
de negentiende 
bestedinge daar 
aenvolgende, sijn- 
de den Bansloot, 
loopende door den 
geheelen Peerboom 
en Langewerff, 
van 't Peerboomse 
gat aff, langs de 
oude kade henen 
tot in den Barm- 
sloot, langh 
ontrent drie hon- 
dert roeden, aen- 
genomen bij den 
hoop: dus inge- 
volge de condi- 
tie, consent, ende  

[83v] 

ordonnantie, al- 
hier de voorschre- 
ve viii L x Sch   

Betaald aen 
Cornelis Gerrits: 
Teulingh, de som- 
me van acht 

[84r]
#teuling

ponden, te veer- 
tich grooten 't pond, 
over, ende ter sake 
van het maken 
van de twintig- 
ste bestedinge 
daer aenvolgende, 
sijnde de wegsloo- 
ten weersijds het 
oude Straatje, 
beginnende aen 
den ouden Dus- 
sensen dijk, 
tot den Westersen 

[84v]

sloot, van den 
Langen Camp, 
langh ontrent 
drie hondert dub- 
belde roeden, bij 
denselven aen- 
genomen den 
hoop om de voor- 

[85r]



schreve acht 
ponden: dus hier 
volgens conditie, 
consent, ende 
ordonnantie, 
de geseijde somme 
van viii L    

Betaald aen 
Hendrick Hel- 
mich, de somme 
van seven ponden 

[85v]
#helmig

tien schellingen, 
munte als voren, 
over, ende in vol- 
doeninge van 't 
maken van de 
een ende twintig- 
ste bestedinge 
daer aenvolgende, 
komt tot de 
nieuwe Kortveld- 
se stege toe; 
lang ontrent twee 
hondert dubbelde 
roeden, aengeno- 

[86r]

men bij den hoop; 
volgens conditie, 
consent, ende or- 
donnantie, de 
voorsz:  vii L x Sch   

Betaald aen 
Joost Janse Koec- 
koeck, de somme 

[86v]
#koeckoeck

van negen pon- 
den, munte voor- 
noemd; over, ende 
ter sake van het 
maken van de twee 
en twintigste be- 
stedinge daar 
aenvolgende, sijn- 
de het resteren- 
de gedeelte, weer- 
sijds van 't oude 
Straatje, van de 
voornoemde Kort- 

[87r]



veldse stege aff, 
tot aan de eerste 
kromte van den 
wegh, bij de Ca- 
merse-steegh, of- 
te wel bij den 
westersen sloot, 
van den klijnen 
Brasser, langh 
ontrent hondert 
tagtich dub- 
belde roeden, 
aengenomen 
bij den hoop: vol-

[87v]

gens conditie, 
consent, ende or- 
donnantie, de 
voorsz: ix L   

Betaald aen 
Willem Pieterse 
Dubbeld, de som- 

[88r]
#dubbelt

me van negen 
ponden, munte 
deser rekeninge 
over, ende in vol- 
doeninge van 
het maken van 
de drie ende twin- 
tigste bestedin- 
ge daer aenvol- 
gende, sijnde 
de slooten weer- 
sijds de Camerse 
Steeg, van de voor- 

[88v]

noemde cromte 
aff, tot aen den 
Zeedijck toe, 
lang ontrent 
twee hondert 
ses dubbelde roe- 
den, door hem 
aengenomen 
bij den hoop, om 
de voorschreve 
negen ponden. 
dus alhier bij  

[89r]

conditie, consent, [89v]
#boor



ende ordonnan- 
tie, d' voorn: ix L    
 

Betaald aen 
Jan Boor, de som- 
me van seven 
ponden, munte 
als voren; over, 
ende ter sake 
van het ma- 
ken van de vier 
en twintigste be- 
stedinge daer aen- 
volgende, sijnde de 
slooten weersijds 
de nieuwe Kort- 
veldse Steeg, van 
het oude Straat- 
je aff, tot aen de 
Brugge, gelegen  

[90r]

over Bregte geut, 
lang ontrent twee 
hondert sestien 
dubbelde roeden 
aangenomen bij den 
hoop, volgens conditie, 
consent, ende ordon- 
nantie d' voorsz: vii L   

Betaald aen 

[90v]

Pieter Aartsen 
van St. Maartens- 
dijck, de somme 
van vier ponden 
vijftien schellin- 
gen, munte voor- 
noemd, over, ende in 
voldoeninge van 
het maken van de 
vijff en twintigste 
bestedinge daar 
aenvolgende, sijnde 
de slooten weersijds 

[91r]
#st-maertensdijck

deselve steeg, 
van Bregte geut aff, tot 
de Cornse Gantel- 
Cade toe, lang on- 
trent hondert ende 

[91v]



veertich dubbelde roe- 
den: bij hem aenge- 
nomen den hoop, 
om de voorschreve 
vier ponden vijff- 
tien schellingen. 
dus alhier inge- 
volge de conditie 
der bestedinge, 
consent, ende or- 
donnantie, d' 
voorsz: iiii L xv Sch  

Betaald aen 
Huijbert Janse 
Sloot, de somma 
van vijftien pon-

[92r]
#sloot

den vijftien schel- 
lingen, munte 
als voren, over, ende 
ter sake van het 
maken van de ses 
en twintigste be- 
stedinge daar aen- 
volgende, sijnde de 
kille, ofte uijt- 
wateringe, genaamt 
Hillekens-gat; be- 
ginnende aan het 
Oude Straatje, en 

[92v]

gaande tot de Zuij- 
delijkste Sluijs, op 
de Cornse-Gantel 
gelegen, hier mede 
onder begrepen, 
d'uijtwateringe 
buijten dijcks, tot 
in den Gantel toe; 
lang ontrent 
vier hondert 
dertich roeden; aen- 
genomen bij den 
hoop; dus volgens

[93r]

conditie, consent, 
ende ordonnantie, 
de voorn: xv L xv Sch     

Betaald aen Pie- 

[93v]
#dubbelt



ter Pieterse Dub- 
beld, de somme 
van vier ponden, 
munte voor- 
noemd, over, ende 
in voldoeninge, 
van het maken 
van de seven ende 
twintigste beste- 
dinge daer aenvol- 
gende, sijnde den 
Middeld van 't 
Laardijckje aff, 
en vervolgens tot 
aen den wester- 
sen sloot, van 

[94r]

Bregte veertich 
mergen, langh 
ontrent drie 
hondert t' sestich 
roeden, door den 
voornoemden 
Pieter Pieterse 
Dubbeld, aenge- 
nomen bij den 
hoop om de voor- 
schreve vier pon- 
den: dus inge- 
volge de conditie, 

[94v]
#dubbelt

consent, ende 
ordonnantie, 
alhier dezelve iiii L   

Betaald aen 
Cornelis Camp, 
de somme van 
acht ponden vijff 

[95r]
#camp

schellingen, 
munte deser re- 
keninge, over, ende 
ter sake van het 
maken, van de 
acht ende twin- 
tigste bestedin- 
ge daar aenvol- 
gende: sijnde de 
kille, genaamt 
Bregte geut, be- 
ginnende van den 

[95v]



westersen sloot
van Bregte veer- 
tich mergen aff, 
tot aen het eijn- 
de van Hillekens- 
gat, door de Kort- 
veldse Stege, lang 
ontrent drie hon- 
dert en tien 
roeden: aangeno- 
men bij den hoop: 
dus alhier vol- 
gens conditie, 
der bestedinge,

[96r]

mitsgaders con- 
sent, ende ordon- 
nantie, de voor- 
schreve viii L v Sch   

Betaald aen 
Hendrick Kamp, 
de somme van 

[96v]
#camp

seven ponden, 
vijftien schellin- 
gen, munte 
voorschreven, over, 
ende in voldoenin- 
ge van het ma- 
ken van de negen 
en twintigste 
bestedinge daer 
aenvolgende, sijnde 
de slooten weersijds 
de Kalversteeg, be- 
ginnende aen den 

[97r]

Ouden Dussensen 
Dijck, tot bij den 
Oostersen sloot 
van Baijen poel, 
lang ontrent 
drie hondert vijff- 
tien dubbelde roe- 
den, bij hem aan- 
genomen den hoop, 
om de voornoem- 
de seven ponden 
vijftien schellin- 
gen: dus volgens 

[97v]



conditie, consent, 
ende ordonnan- 
tie, alhier deselve 
somma van vii L xv Sch     

Betaald aen 
Pieter Aartse van 
St. Maartensdijck, 
de somme van ses 

[98r]
#st-maertensdijck

ponden vijfien 
schellingen, mun- 
te als voren, over, 
ende ter sake van 
het maken van de 
dertigste bestedin- 
ge daar aenvolgen- 
de, sijnde de slooten 
weersijds deselve 
steeg, van den voor- 
noemden Ooster- 
sloot aff, tot aen 
de nieuwe Kort- 
veldse Stege toe, 

[98v]

lang ontrent twee 
hondert en tagtich 
dubbelde roeden, 
aengenomen bij den 
hoop, volgens condi- 
tie, consent, ende 
ordonnantie, d' 
voorsz: vi L xv Sch       

Betaald aen

[99r]

Pieter van Delden, 
de somme van 
vier ponden, te 
veertich grooten 
't pond, over, ende 
in voldoeninge 
van het maken 
van de een en der- 
tigste bestedinge, 
daer aenvolgende, 
sijnde den Middeld, 
beneden den 
Omloop van de 

[99v]
#van-delden

Laar, beginnen- 
de van Jan Pie- 

[100r]



tersen Sloot, 
westwaards op, 
tot aen de Cal- 
versteegh, langh 
ontrent twee 
hondert 't sestich 
roeden, aengeno- 
men bij den hoop, 
volgens conditie, 
consent ende 
ordonnantie, 
alhier, d' voor- 
schreve iiii L  

Betaald aen 
Huijgh Janse van 
Heert, de somme 
van ses ponden,

[100v]
#van-heert

vijfftien schellin- 
gen, munte voor- 
noemd, over, ende 
ter sake van het 
maken van de twee 
ende dertigste be- 
stedinge daar aen- 
volgende, sijnde den 
sloot langs de Gan- 
tel-cade, beginnende 
van de Oude Cornse 
voorsluijs, westwaerts 
op, tot aan het eijnde 
van de Bregte geut, 

[101r]

lang ontrent twee 
hondert 't sestich 
roeden, aengenomen 
bij den hoop: volgens 
conditie, consent, 
ende ordonnantie, 
d' voorsz: vi L xv Sch     

Betaald aen 

[101v]

Jan Teunisse Dros- 
saart, de somme 
van vijff ponden 
vijff schellingen, 
munte deser reke- 
ninge, over, ende 
in voldoeninge, 

[102r]
#drossaert



van het maken, 
van de drie ende 
dertigste beste- 
dinge, daar aen 
volgende, sijnde 
de kille loopende 
door den Boeren 
verdriet, van de 
verlaatse Gantel- 
Cade aff, door 
het oude sluijsje, 
ende de Cade 
tot aan het 
heultje, uijt- 
waterende op de 
Cornse Gantel, 
en van daar 
langs, de Cade 
van den Boeren 

[102v]

verdriet, westwaarts 
op, tot in den 
Barmsloot, 
van den Nieu- 
wen Dijck, te 
samen lang on- 
trent twee 
hondert tach- 
tig roeden, aen- 
genomen bij den 
hoop: dus al- 
hier, ingevolge 
de conditie, con- 

[103r]

consent, ende or- 
donnantie, d; 
voorsz: v L v Sch     

Betaald aen 
Oth Willemse 
Walraven, de 
somma van twaalff 

[103v]
#walraven

ponden, munte 
als voren, over, 
ende ter sake van 
het maken van 
de vier en der- 
tigste bestedin- 
ge, sijnde de 
laatste, bestaan- 
de in het uijt- 

[104r]



snijden ende schoon- 
maken van de 
uijtwateringe 
van de sluijs- 
vliet, beginnen- 
de aen de Peer- 
boomse sluijs, buij- 
tendijcx, tot 
aen de Mase toe, 
gesneden ende 
schoongemaackt 
tot op den ouden 
harden grond, 
ter breete van 
vier ende twin- 
tich voeten drij- 
vens water, aen-  

[104v]

genomen bij den 
hoop: dus volgens 
de voorschreve  
conditie, der genera- 
le Bestedinge, 
mitsgaders consent 
ende ordonnan- 
tie, alhier d' voor- 
schreve xii L

iiiia: Somma van den uijtgeeff

iic: xlvi L xix Sch 

[105r]

[vacat] [105v]

Anderen Uit- 
geeff van het 
schoonmaken 
van des Gemee- 
nelands wate- 
ringen, soo van 
kreken, killen, 
Berm, Ban 
ende Wegsloo- 
ten, besteed 
ende gemaackt 
in het na-
jaar seventien 

[106r]

hondert ende 
vijff.

[106v]
#monsieur



Betaald aen 
Steven Monsieur, 
de somme van acht 
ponden tien 
schellingen te 
veertig grooten 
't pond, over, ende 
in voldoeninge, 
van het maken 
van de Eerste be- 
stedinge, sijnde 
den Barmsloot, 
beginnende van den 
Dussensen Zee- 
dijck aff, tot aen 
den hoeck van den 
nieuwen dijk, bij 
het staakje van 
de heer van Weve- 
linckhoven; langh 

[107r]
#van-wevelinkhoven

ontrent vier hon- 
dert veertich roe- 
den, aengenomen 
bij den voornoem- 
den Steven Mon- 
sieur, den hoop om 
de voorschreve 
acht ponden tien 
schellingen, 
dus ingevolge de 
conditie der ge- 
nerale bestedin- 
ge, in date den 
negentiende Septem- 

[107v]
#monsieur

blijkt van 
dese en volgen- 
de aen gehaal- 
de partije, bij 
conditie van 
besteding en 
ordonnantie 
van de Gecom- 
mitteerdens.

ber seventien hon- 
dert vijff, consent, 
ende ordonnantie, 
slaande op dese, ende 
de volgende drie en- 
de dertich posten, d' 
voorsz: somma 
van viii L x Sch     

Betaald aen Pie- 

[108r]

ter Willem Dinge-  
mans, de somme 
van ses ponden 
vijff schellingen, 
munte als voren, 

[108v]
#dingemans



over, ende ter sake 
van het maken 
van de tweede be- 
stedinge daer aen- 
volgende, komt 
tot de Peerboomse 
sluijs toe, langh 
ontrent vier hon- 
dert roeden, aan-
genomen bij den 
hoop: dus alhier vol- 
gens de geseijde con- 
ditie, mitsgaders 
consent, ende or- 
donnantie, de voor- 
schreve v L v Sch     

Betaald aen 

[109r]

Huijbert Janse
Sloot, de somme 
van seven pon- 
den, munte 
voornoemd, over, 
ende in voldoenin- 
ge van het 
maken van de 
derde bestedinge 
daar aenvolgen- 
de, beginnende 
van de voor- 
noemde Peer-

[109v]
#sloot

boomse sluijs, 
tot aan de verleng- 
de nieuwe Steeg 
toe, lang ontrent 
vijff hondert 
roeden, door den- 
selven aengeno- 
men bij den 
hoop: dus inge- 
volge de voorschre- 
ve conditie der 
bestedinge, con- 

[110r]

Sent, ende or- 
donnantie, al- 
hier deselve  vii L  

Betaald aen 

[110v]
#van-leeuwen



Jan Cornelisz: 
van Leeuwen, de 
de somme van se- 
ven ponden, 
munte voorschre- 
ven, over, ende 
ter sake van het 
maken van de 
vierde bestedin- 
ge daar aenvol- 
gende, van de voor- 
noemde nieuwe 
Steeg aff, tot de 
Zuijdelijckste sluijs, 
op de Cornse Gantel, 
lang ontrent 
vijff hondert vijf-  

[111r]

tien roeden, aan- 
genomen bij den 
hoop: volgens con- 
ditie, consent, 
ende ordonnan- 
tie, d' voorsz: vii L   

Betaald aen 
Antonij Aartse 

[111v] 

Verhoeven, de som- 
me van drie pon- 
den vijftien schel- 
lingen, munte 
als voren, over, 
ende in voldoe- 
ninge van het 
maken van 
de vijffde bestedin- 
ge daar aenvol- 
gende, van de Corn- 
se sluijs aff, tot 
de Emmickhoven- 

[112r]
#verhoeven

se toe; lang ontrent 
twee hondert tach- 
tich roeden, aenge- 
nomen bij den hoop, 
volgens conditie, 
consent, ende or- 
donnantie, d' voorsz: iii L xv Sch  

Betaald aen 

[112v]



Segert Bastiaanse 
Kanis, de somme 
van vier ponden, 
munte voor- 
noemd; over, ende 
ter sake van het 
maken, van de 
sesde bestedinge 
daar aenvolgende, 
komt tot den Ou- 
den Dijck, bij de 
weduwe Dirck 
Groeneveld, langh 

[113r]
#canis
#groenevelt

drie hondert roe- 
den, aengenomen 
bij den hoop, vol- 
gens conditie, con- 
sent, ende ordon- 
nantie, de voor- 
schreve iiii L

Betaald aen 

[113v]

Antoni Aartse 
Verhoeve, de som- 
me van twee 
ponden vier schel- 
lingen, munte 
deser rekeninge, 
over, ende in vol- 
doeninge, van het 
maken van de se- 
vende bestedinge 
daar aenvolgende, 
beginnende aen 
de voorgaande, 

[114r]
#verhoeven

is den Barmsloot, 
loopende langs 
de Bleeckwaerd, 
ende Gijsbert, tot 
aan de Oude Cornse 
voorsluijs, ofte 
het huijs van 
de Bruijn, lang 
ontrent drie 
hondert roeden, 
aengenomen bij 
den hoop: vol- 
gens conditie, 

[114v]
#de-bruijn

consent, ende or- [115r]



donnantie, d' 
voorsz: ii L iiii Sch     

Betaald aen 
Cornelis Jacobse 
Liervaart, de 
somme van ses 

#liervaert

ponden, munte  
voornoemd, over, 
ende ter sake van 
de achste beste- 
dinge daar aenvol- 
gende, beginnende 
aen de voornoemde 
voorsluijs, ende loopt 
langs de Gantel- 
Cade, tot aen den 
ouden Dussensen 
dijck, langh bij 
na ses hondert 
roeden, aengeno-   

[115v]

men bij den hoop: 
volgens conditie, 
consent, ende 
ordonnantie, 
d' voorsz:   vi L   

Betaald aen 
Cornelis Hendrixe 

[116r]

Romijn, de som- 
me van ses pon- 
den, munte als 
voren, over, ende in 
voldoeninge van 
het maken van 
de negende beste- 
dinge daar aen- 
volgende, sijnde 
den sloot, genaamt 
Jan Pieterssens 
sloot, beginnende 
aen de voornoemde 
Gantel-Cade, en 

[116v]
#romeijn

loopt langs 
den Ouden Dus- 
sensen Dijk, tot 
aan de nieuwe 
Steeg, achter het 

[117r]
#schalken



huijs van Cornelis 
Ariiense Schalc- 
ken, langh ontrent 
vijff hondert 
vijff ende dertich 
roeden, aangeno- 
men bij den hoop: 
volgens conditie, 
consent, ende 
ordonnantie, 
d' voorsz:  vi L  

Betaald aen 
Teunis Arijense 
Roubos, de som- 
me van acht 

[117v]
#roubos

ponden vijff schel- 
lingn, te veertich 
grooten 't pond, over, 
ende ter sake, van 
het maken van de 
tiende bestedinge 
daar aenvolgende, 
sijnde de wegslooten 
weersijds de nieu- 
we Steeg, van den 
voorschreven Ouden 
dijck aff, tot de 
Pleune, ofte Kerck- 
stege toe, deselve 

[118r]

Pleune steegh, 
van de nieuwe 
Steeg aff, tot 
het Oude Straat-
je toe, (het welck 
daarinne begrepen 
is gewerden) te 
samen langh on- 
trent drie hondert 
dubbelde roeden, 
aengenomen bij 
den hoop, dus al- 
hier, volgens 

[118v]

conditie, consent, 
ende ordonnan- 
tie, d' voorsz: viii L v Sch    

Betaald aen 

[119r]
#van-wouw



Peeter Karel van 
Wouw, de somme 
van acht ponden, 
munte als voren, 
over, ende in voldoe- 
ninge van het 
maken van de 
elfde bestedinge 
daar aan volgende, 
sijnde de slooten weer- 
sijds de nieuwe steeg, 
van de voornoemde 
Pleune steeg aff, 
tot de Kortveldse 
stege toe; langh 
ontrent vijff hon- 
dert vijff en 't ses-

[119v]

tich dubbelde roe- 
den, aangenomen 
bij den hoop, volgens 
conditie, consent, 
ende ordonnantie, 
d' voorsz: viii L   

Betaald aen 
Teunis Arijense 

[120r]

Roubos, de somme 
van negen schel- 
lingen, munte 
voornoemde, over 
ende ter sake van 
het maken van de 
twaalffde beste- 
dinge daar aanvol- 
gende, beginnende 
van 't Peerboomse 
gat aff, langs 
het erff van 
Willem Vink, tot 
het steene Heultje 

[120v]
#roubos
#vinck

toe, in de Nieuwe 
steeg, lang ontrent 
dertich enckelde 
roeden, aangeno- 
men bij den hoop, 
volgens conditie, 
consent, ende or- 
donnantie, d' voorsz: ix Sch      

[121r]



Betaald aen 
Pieter Pieterse Dub- 
beld, de somme 
van twee pon- 
den tien schel- 
lingen, munte 
voorschreven, over, 
ende in voldoenin- 
ge van het ma- 
ken van de der- 
tiende bestedin- 
ge daar aanvol- 
gende, beginnende 
aan de voornoemde 

[121v]
#dubbelt

Kortveldse Steeg, 
en gaande ten 
eijnde uijt, tot 
in den Barmsloot 
aan den Zeedijck, 
wesende dese in 
twee partijen aff- 
gedeeld, waar van 
de Eerste helfte, 
ter lengte van 
ontrent twee 
hondert 't sestich 
dubbelde roeden, 

[122r]

bij den voornoem- 
de Pieter Pie- 
terse Dubbeld is 
aangenomen den 
hoop om de voor- 
schreve twee pon- 
den tien schellin- 
gen, dus alhier, in- 
gevolge de meerge- 
melde conditie 
der bestedinge, 
mitsgaders con- 
sent, ende or- 

[122v]
#dubbelt

donnantie, de ge- 
seijde somma 
van  ii L x Sch 
  

Betaald aen 
Cornelis Jacobs: 
Liervaart, de som- 
me van twee pon-  

[123r]
#liervaert



den tien schellin- 
gen, munte voor- 
noemd, over, ende 
ter sake van het 
maken van de 
veertiende beste- 
dinge daar aen- 
volgende, sijnde de 
wederhelfte van de 
voornoemde steeg, 
en komt tot den 
dijck toe; langh 
als voren, aange- 

[123v]

nomen bij den 
hoop, volgens condi- 
tie, consent, ende 
ordonnantie, d' 
voorsz: ii L x Sch    

Betaald aen 
Willem Vinck, de

[124r]
#vinck

de somme van vier 
ponden tien schel- 
lingen, munte 
deser rekeninge, 
over, ende ter sake 
van het maken 
van de vijftiende 
bestedinge, daar 
aanvolgende, sijn- 
de de slooten 
weersijds de Voogd- 
werfse steeg, van 
den Zeedijck aff, 

[124v]

tot de Nieuwe 
Stege toe, lang 
ontrent twee 
honderd twin- 
tich dubbelde roe- 
den, aangeno- 
men bij den 
hoop: dus alhier 
in gevolge de condi- 
tie der bestedin- 
ge, mitsgaders 
consent, ende

[125r]

ordonnantie, 
d' voorsz: iiii L x Sch    

[125v]
#capiteijn



Betaald aen 
Jan Arijense Capi- 
tijn, de somme van 
vier ponden vijff 
schellingen, mun- 
te als voren, over, 
ende in voldoenin- 
ge van het maken 
van de sestiende 
bestedinge daar 
aanvolgende, sijnde 
de Kortveldse steeg, 
ter wedersijden 
van 't oude straat- 
je aff, tot de nieuwe 
stege toe, langh 
ontrent twee 
hondert veertich 

[126r]

roeden, aangeno- 
men bij den hoop: 
volgens conditie, 
consent, ende 
ordonnantie, de 
voorsz: iiii L v Sch 

Betaald aen 

[126v]

Pieter Janse 
Baas, de somme 
van tien pon- 
den vijftien schel- 
lingen, munte 
voorschreve, over, 
ende ter sake 
van het maken 
van de seventiende 
bestedinge daar 
aenvolgende, begin- 
nende van de Kort- 
veldse Steeg, gele-

[127r]
#baes

gen tusschen 
het gescheij van 
de domainen, 
ende de particu- 
lieren, westwaards 
op tot den hoeck 
aan de Noordsijde, 
van de nieuwe steeg. 
t' eijnde op de 

[127v]



punt van het 
Kortveld; langh 
ontrent drie hon- 
dert vijftich roeden, 
aangenomen bij 
den hoop: volgens 
conditie, consent, 
ende ordonnan- 
tie, de voorschre- 
ve x L xv Sch 

Betaald aen 

[128r]

Willem Vinck, 
de somme van 
seven ponden, 
tien schellin- 
gen, munte als 
voren, over, ende 
in voldoeninge 
van het maken 
van de achtiende 
bestedinge daar 
aenvolgende, be- 
ginnende van de 
nieuwe steeg aff, 

[128v]
#vinck

tot de Peerboom –
se sluijs toe 
lang ontrent 
hondert vijftich 
roeden, den hoop 
bij denselven 
Willem Vinck, 
aangenomen om 
de voorschreve 
seven ponden 
tien schellingen. 
dus alhier vol- 
gens conditie, 

[128r]
#vinck

consent, ende 
ordonnantie, 
de voorsz: vii L x Sch 

Betaald aen 
Cornelis Hendricxe 
Romijn, de som- 
me van negen 
ponden, munte  

[128v]
#romeijn



deser rekeninge, 
over, ende ter sa- 
ke van het ma- 
ken van de negen- 
tiende bestedin- 
ge, daar aanvol- 
gende, sijnde den 
Bansloot, loopen- 
de door den ge- 
heelen Peerboom 
en Langewerff; van 
t' peerboomse-gat 
aff, langs de Oude 

[130r]

Cade henen, tot 
in den Barmsloot, 
lang ontrent drie 
hondert roeden, aan- 
genomen bij den 
hoop: volgens conditie, 
consent, ende or- 
donnantie, de voorsz: ix L 

   
Betaald aen 

[130v]

Hendrick Helmich, 
de somme van 
seven ponden, 
munte als vo- 
ren, over, ende 
in voldoeninge 
van het maken 
van de twintig- 
ste bestedinge 
daar aanvolgen- 
de, sijnde de weg- 
slooten, weersijds 
het oude Straatje, 

[131r]
#helmig

beginnende aan 
den ouden Dussen- 
sen dijck, tot 
den Westersen 
sloot van den 
Langen Camp, lang 
ontrent drie 
hondert dubbel- 
de roeden, aan- 
genomen bij 
den hoop: vol- 
gens conditie, 
consent, ende

[131v]



ordonnantie, 
de voorschre- 
ve vii L 

Betaald aan 
Cornelis Cornelisse 
Camp, de somme 
van ses ponden,

[132r]
#camp

munte voornoemt, 
over, ende ter sake 
van het maken 
van de een en twin- 
tigste bestedinge 
daar aanvolgende, 
komt tot de nieu- 
we kortveldse Ste- 
ge toe, lang on- 
trent twee hon- 
dert dubbelde roe- 
den, aangenomen 
bij den hoop, vol- 

[132v]

gens conditie, 
consent, ende 
ordonnantie, 
d' voorsz: vi L

Betaald aen  
Jan Aartse Capi- 
tijn, de somme  

[133r]
#capiteijn

van drie ponden, 
munte deser re- 
keninge, over, en- 
de in voldoeninge 
van het maken 
van de twee en 
twintigste be- 
stedinge daar 
aenvolgende, 
sijnde het reste- 
rende gedeelte 
weersijds van 't 
oude Straatje, 

[133v]

van de voornoem- 
de Kortveldse 
Steeg aff, tot 
aan de eerste 
kromte van den 
wegh, bij de Camer- 

[134r]



se Steeg, ofte wel 
bij den westersen 
sloot van den 
klijnen Brasser, 
lang ontrent hondert 
tachtig dubbelde 
roeden, aangeno- 
men bij den hoop, 
volgens conditie, 
consent, ende 
ordonnantie, d' 
voorsz: iii L   

Betaald aen  

[134v]

Pieter Pieterse 
Dubbeld, de som- 
me van twee 
ponden sestien 
schellingen, 
munte voor- 
noemd, over, ende 
ter sake van 
het maken van 
de drie en twin- 
tigste bestedinge, 
daar aenvolgende, 
sijnde de slooten

[135r]
#dubbelt

weersijds de Ca- 
merse Steeg, van 
de voornoemde 
kromte aff, tot 
aen den Zeedijck 
toe, lang ontrent 
twee hondert 
ses dubbelde roe- 
den, aangenomen 
bij den hoop: vol- 
gens conditie, 
consent, ende 
ordonnantie, 

[135v]

alhier de voor- 
schreve somma 
van  ii L xvi Sch  

Betaald aen 
Dirck Kuijndertse 
Leegganger, de som- 
me van ses ponden, 

[136r]
#leegganger



munte als vo- 
ren, over, ende in 
voldoeninge van 
het maken van de 
vier en twintigste 
bestedinge, daar 
aenvolgende, sijnde 
de slooten weer- 
sijds de nieuwe 
Kortveldse steeg, 
van 't Oude Straat- 
je aff, tot aan de 
Brugge, gelegen over 
Bregte Geut, lang 

[136v]

ontrent twee hon- 
dert sestien dub- 
belde roeden, aange- 
nomen bij den hoop, 
volgens conditie, 
consent, ende or- 
donnantie, d' voor- 
schreve vi L  

Betaald aen 

[137r]

Hendrick Helmich,
de somme van 
drie ponden vijff 
schellingen, 
munte voorschre- 
ven, over, ende ter 
sake van het 
maken van de 
vijff en twintig- 
ste bestedinge 
daar aanvolgen- 
de, sijnde de sloo- 
ten weersijds de-  

[137v]
#helmig

selve Steeg, van 
Bregte geut aff, 
tot de Cornse Gan- 
tel cade toe, lang 
ontrent hondert 
veertich dubbelde 
roeden, door hem 
aangenomen 
den hoop, om de 
voorschreve twee 
ponden ses schel- 
lingen; dus al- 

[138r]



hier, ingevolge de 
conditie der be- 
stedinge, mitsga- 
ders consent, ende 
ordonnantie, 
d' voorn: iii L v Sch  

Betaald aen 
Huijbert Janz: 
Sloot, de somme  

[138v]
#sloot

van ses ponden, 
tien schellingen, 
munte voornoemd, 
over, ende in 
voldoeninge van 
het maken van de 
ses en twintig- 
ste bestedinge 
daar aanvolgende, 
sijnde de kille, of- 
te uijtwateringe, 
genaamd Hillekens 
gat, beginnende 

[139r]

aan het oude 
Straatje, ende gaan- 
de tot de Zuijde- 
lijckste sluijs, 
op de Cornse Gan- 
tel gelegen, hier 
mede is onder be- 
grepen, de uijtwa- 
teringe buijten 
dijcx, tot in de 
Gantel toe, 
lang ontrent 
vier hondert dertich 

[139v]

roeden, aangeno- 
men bij den hoop: 
volgens conditie, 
consent, ende 
ordonnantie, 
d' voorsz: vi L x Sch 

Betaald aen 
Marcus Jacobsz:  

[140r]

Liervaart, de 
somme van twee 

[140v]
#liervaert



ponden vier schel- 
lingen, munte 
als voren, over, en- 
de ter sake van 
het maken van 
de seven ende twin- 
tigste bestedin- 
ge daar aanvol- 
gende, sijnde 
den Middelt, 
van 't Laardijckie 
aff, en vervol- 
gens tot aen den 
westersen sloot, 
van Bregte veertich 
mergen, lang 
ontrent drie hon- 
dert 't sestich 
roeden, door den 
selven aenge- 
nomen bij den  
hoop, om de voor- 
schreve twee 
ponden vier schel- 

[141r]

lingen. Dus al- 
hier, volgens de 
conditie, con- 
sent, ende or- 
donnantie, d' 
voornoemde som- 
me van ii L iiii Sch   

Betaald aen 

[141v]

Huijbert Janse 
Sloot, de som- 
me van vijff pon- 
den, munte de- 
ser rekeninge, 
over, ende in vol- 
doeninge van het 
maken, van de 
acht ende twin- 
tigste bestedinge 
daar aenvolgende, 
sijnde de kille, ge- 
naamd Bregte geut, 

[142r]
#sloot

beginnende van 
den westersen 
sloot, van Bregte 

[142v]



veertich mergen 
aff, tot aen het 
eijnde van Hille-
kens gat, door 
de Kortveldse 
steeg, lang on- 
trent drie hon- 
dert en tien roe- 
den, aangeno- 
men bij den hoop: 
volgens conditie, 
consent, ende 
ordonnantie, d' 
voorsz: v L   

Betaald aan 
Antonij Aarts: 
Verhoeve, de som-  

[143r]
#verhoeven

me van ses pon- 
den, munte als 
voren, over, ende 
ter sake van het 
maken van de 
negen en twin- 
tigste beste- 
dinge daar aan- 
volgende, sijnde 
de slooten weer- 
sijds de Kalver- 
steeg, beginnen- 
de aan den Ouden 

[143v]

Dussensen dijck, 
tot bij den oos- 
tersloot van 
Baijenpoel,
langh ontrent 
drie hondert vijf- 
tien dubbelde 
roeden, door hem 
aangenomen 
bij den hoop: dus 
volgens de con- 
ditie, mitsgaders 

[144r]

consent, ende 
ordonnantie,
alhier d' voorsz: vi L   

Betaald aen 

[144v]
#camp



Cornelis Corneliss: 
Kamp, de somme 
van vijff ponden 
tien schellingen, 
munte voornoemt, 
over, ende in voldoe- 
ninge van het 
maken van de 
dertigste beste- 
dinge daar aan 
volgende, sijnde 
de slooten weer- 
sijds deselve steeg, 
van den voorschre- 
ven oostersloot 
aff, tot aen de 
nieuwe Kortveldse 

[145r]

Stege toe, lang on- 
trent twee hondert 
tachtich dubbelde 
roeden, aangeno- 
men bij den hoop: 
volgens conditie, 
consent, ende or- 
donnantie, d' voorn: v L x Sch  

Betaald aen 

[145v]

Teunis Lamberts: 
Vos, de somme 
van seven ponden, 
munte deser re- 
keninge, over, 
ende ter sake 
van het maken 
van de een en 
dertigste beste- 
dinge, daar aan- 
volgende, sijnde 
den Middelt, be- 
neden den Om- 

[146r]
#vos

loop, van de Laar, 
beginnende van 
Jan Pietersens 
sloot, westwaarts 
op, tot aan de Kal- 
versteeg, langh 
ontrent twee 
hondert 't ses- 
tig roeden, aan- 

[146v]



genomen bij den 
hoop: volgens 
conditie, con- 
sent, ende or- 
donnantie, 
d' voorsz: vii L  

Betaald aen 
Herman Buij- 
sers, de somme 
van twee en 
twintich ponden  

[147r]
#buijsers

vijff schellingen, 
munte als vo- 
ren, over, ende in 
voldoeninge van 
het maken van 
de twee en der- 
tigste bestedin- 
ge, daar aanvol- 
gende, sijnde den 
sloot langs de 
Gantel- Cade, be- 
ginnende van 
de oude Cornse 

[147v]

voorsluijs, west- 
waards op, tot 
aen het eijnde 
van de Bregte 
geut, lang on- 
trent twee hon- 
dert 't sestich 
roeden: aange- 
nomen bij den sel- 
ven Herman 
Buijsers, ider 
roede tot vijff 

[148r]
#buijsers

schellingen 
twaalff deniers, 
bedragende over 
seven en 't sestich 
en een halve 
gemete roeden, 
de voorschreve 
twee en twin- 
tich ponden vijff 
schellingen. Dus 
alhier volgens 
conditie der be- 

[148v]



stedinge, con- 
Sent, ende or- 
donnantie, d' voor- 
noemde somma 
van xxii L v Sch   

Betaald aen 
Peeter Willem 
Dingemans, de som- 
me van ses en 

[149r]
#dingemans

twintich ponden 
acht schellingen, 
munte deser re- 
keninge, over, en- 
de ter sake van 
het maken van 
de drie en der- 
tigste bestedinge 
daar aenvolgen- 
de, sijnde de kil- 
le, loopende door 
den Boeren ver- 
driet, van de 
verlaatse Gantel- 

[149v]

cade aff, door 
het oude Sluijs- 
je, ende de cade 
tot aan 't heultje, 
uijtwaterende op 
de Cornse Gantel, 
en van daar, langs 
de Cade van den 
Boeren verdriet, 
westwaarts op, 
tot in den Barm- 
sloot, van den 
Nieuwen dijk, te 

[150r]

samen lang 
ontrent twee 
hondert tachtich 
roeden, bij den 
selven Pieter 
Willem Dinge- 
mans aangeno- 
men de roede,  
om vijff schel- 
lingen acht de- 
niers, bedragende 
over seven en ne- 

[150v]
#dingemans



gentich gemete 
roeden, de voor- 
schreve ses en 
twintich ponden 
acht schellingen. 
dus volgens con- 
ditie, consent, 
ende ordonnan- 
alhier deselve xxvi L viii Sch   

Betaald aen 

[151r]

Oth Willemse
Walraven, de som- 
me van twaalff 
ponden, munte 
voornoemd, over, 
ende in voldoe- 
ninge van het 
maken van de 
vier en dertigste, 
sijnde de laatste 
bestedinge daar 
aenvolgende, be- 
staande in het 

[151v]
#walraven

uijtsnijden en- 
de schoonmaken 
van de uijtwate- 
ringe van de sluijs- 
vliet, beginnen- 
de aan de Peerboom- 
se sluijs, buijten- 
dijcx tot aan de 
Mase toe, tot op 
den ouden har- 
den grond, ter 
breedte van vier 
ende twintich  

[152r]

voeten drijvens 
water, gesneden, 
ende schoonge- 
maackt als vo- 
ren, door den voor- 
noemden Oth 
Willemse Walra- 
ven aangenomen 
bij den hoop: om 
de voorschreve 
twaalff ponden. 
dus alhier, in ge- 

[152v]
#walraven



volge de meerge- 
melde conditie, 
der generale be- 
stedinge, in dato 
den negentiende 
September seven- 
tien hondert vijff, 
mitsgaders consent, 
ende ordonnantie, 
de voorn: somme 
van xii L  
 

v: summa  van den uitgeef

iic xxix L vi Sch 

[153r]

[vacat] [153v]

Anderen uit-
geeff,van verschij- 
de zaken, vol- 
gens declara- 
tiën ordonnan- 
tiën, ende qui- 
tantiën.

Betaald ten 
comptoire van 

[154r]

den Edelen heer 
Barthout van 
Slingelandt, 
Raadt ende Rent- 
meester gene- 
raal van Zuijd- 
holland, de som- 
me van twin- 
tich ponden, te 
veertigh grooten 't 
pond, over ende 
in voldoeninge 
van het negen-  
de provisioneel 

[154v]
#slingelant

jaar pagts, van de 
dijckputten, ofte 
gorssen, leggende 
tusschen den tee 
van den Dijck, 
van den meerge- 
noemden polder, 

[155r]



tot aan de agter- 
cade, rondomme 
denselven polder, 
de achter-cade 
daarinne begrepen, 
verschenen kers- 
mis xviic  en  

blijkt van 
de betalinge de- 
ser, en volgende 
aangehaalde 
posten, bij de- 
claratij ordon- 
nantie en q.tie, 
behalven daer 
anders voor 't 
hooft geteekent 
staat.

vijff. dus alhier, 
volgens quitantie, 
d' voorsz: xx L 

Betaald aen 
Hendrick Lense, 
de somme van 
twaalff ponden 
twaalff schellingen,  

[155v]
#lense

munte deser re- 
keninge, over, en- 
de ter sake van 
een jaar wed- 
dens ofte trac- 
tement, voor 
het opsigt, en- 
de waarnemen 
van de Peerboom- 
se Sluijs, ver- 
schenen april 
seventien hondert 
ses. dus alhier 

[156r]

bij quitantie, 
de voorschre- 
ve xii L xii Sch

 
Betaald aen 
Oth Willemse
Walraven, de som- 
me van twintich 
ponden, munte 

[156v]
#walraven

als voren, over, 
ende in voldoe- 
ninge van het 
waarnemen soo 
van de Emmick- 
hovense sluijs, 
als die bij de Corn- 
se Gantel is leg- 
gende; dus al- 

[157r]



hier, over het 
Jaar tractement, 
verschenen ap- 
ril seventien 
hondert ses. 
bij quitantie, 
d' voorschre- 
ve xx L 

Betaald aen 
den selven Oth 
Willemse Walra- 

[157v]
#walraven

ven, de somme 
van twee en veer- 
tich ponden, te veer- 
tich grooten 't pond, 
over, ende ter sake 
van sijne decla- 
ratie van verdient 
zalaris, ende 
gedaan verschot, 
ten dienste van 
den gemelten 
polder, 't sedert 
den een en twin- 

[158r]

tigsten april 
seventien hon- 
dert vijff, tot 
den dartigsten 
april seventien 
hondert ses. 
dus alhier vol- 
gens sijne de- 
claratie, or- 
donnantie, van 
de Heeren Ge- 
committeer- 
dens, ende qui-

[158v]

tantie, de voor- 
schreve xlii L

Betaald aen 
den voornoemden 
Oth Willems  
Walraven, de som- 
me van seven en 

[159r]
#walraven

twintich ponden [159v]



veertien schellin- 
gen, munte als 
voren, over, ende 
in voldoeninge van 
sijne declaratie, 
van verdiende ar- 
bijtsloonen, wegens 
het hacken, ende 
inteulen van ver- 
schijde vervalle 
ackers, ende haag- 
caden als anders, 
in het voor-jaar 
seventien hondert 
en ses. dus volgens 
rekeninge, ordon- 
nantie, mitsga- 
ders quitantie, al- 
hier de voorsz: som- 
me van xxvii L xiiii Sch 

Betaald aen 

[160r]

den voorschreven 
Oth Willemse 
Walraven, de som- 
me van een hon- 
dert negen en veertich  
ponden twee schell:, 
te veertich grooten 
't pond; over, ende 
ter sake van 't ge- 
ne ten sijnen huij- 
se, tijde deser reke- 
ninge is verteert, 
bij den bode, knegts, 
voerluijden, mits- 
gaders eenige andere 

[160v]
#walraven

persoonen, daar 
het Collegie mede 
te doen, ende gebe- 
soigneerd heeft, ge- 
bragt volgens ge- 
houdene notitie, 
derhalven alhier de- 
selve somme van  ic xlix L ii Sch

 
Betaald aen 

[161r]

Huijg Arijense van [161v]



Wingerden, de som- 
me van een en 
dartich ponden, 
munte voornoemd, 
over, ende in voldoe- 
ninge van sijne 
declaratie van wa- 
genvragten, ten dien- 
ste van den voornoem- 
den polder, tijde 
deser rekeninge ge- 
daan, dus volgens 
de voorschreve de- 

#van-wingerden

claratie, mitsga- 
ders ordonnantie, 
ende quitantie, 
alhier d' voor-
noemde xxxi L 

Betaald aen 
Pieter Biesheu- 
vel, de somme van 

[162r]
#biesheuvel

zeven en vijftich 
ponden, munte 
als voren, over, en- 
de ter sake van 
sijne declaratie 
van wagevragten, 
insgelijcx ten dien- 
ste van den Zuijd-
Hollandse polder, 
tijde deser reke- 
ninge gedaan. 
dus volgens de- 
claratie, ordon- 
nantie, ende qui-

[162v]

tantie, d' voor- 
schreve somme 
van lvii L 

Betaald aen 
Hendrick de Vos, 
fabrijck, de som- 
me van een hon- 
dert twee en tach- 

[163r]
#de-vos

tich ponden tien 
schellingen, te veer- 
tich grooten 't pond, 

[163v]



over, ende in vol- 
doeninge van sijne 
declaratien van va- 
catien, ende verschot, 
ten dienste van den 
voorschreven pol- 
der, tijde deser 
rekeninge gedaan, 
ende verdiend. 
dus ingevolge de 
declaratie, or- 
donnantie van 
d' Ed: Heeren 
Gecommitteer- 
dens, mitsgaders 
quitantie, alhier 
d' voorsz: ic lxxxii L x Sch 

Betaald aen 
Matteus van 

[164r]

Nispen, de som- 
me van twee en 
seventich ponden 
achtien schelling- 
gen, munte deser 
rekeninge, over, 
ende ter sake van 
sijne declaratie 
van vacatien, ende 
verschot, tijde de- 
ser rekeninge, 
ten behoeve van 
den gemelten pol- 
der, gehad, ende 

[164v]
#van-nispen

gedaan. dus al- 
hier bij declaratie, 
ordonnantie, 
ende quitantie, de 
voorsz: lxxii L xviii Sch  

Den Rendant 
brengt alhier als 
Ordinaris, de som- 

[165r]
#spruijt

 me van tagtig 
ponden, te veer- 
tich grooten het  
pond, over, ende 
ter sake van de 

[165v]



Teerkosten, bij den 
wel Ed: Heer 
Commissaris van 
de Camere van 
de Ed: Mogen- 
de Heeren Ra- 
den, ende Mees- 
ters van de Re- 
keningen der Do-  
Domainen van 
de Ed: Groot 
Mogende Heeren 
Staten van Hol- 
land, ende West- 
vriesland, de Ed:  
Heeren Gecom- 
mitteerdens, ende 
eenige particuliere 
Ingelanden gedaen, 
ende gevallen, soo 
op de visitatie, als 
het doen van dese 

[166r]

Rekeninge. dus al- 
hier als in voor- 
gaande rekeninge, 
de voorsz: lxxx L

Noch werd alhier 
gebragt aks Ordi- 
naris, de somme 
van drie ponden 

[166v]
#spruijt

drie schellingen, 
munte als voren, 
over ende ter sake 
van de Bellechiere, 
voor het doen deser 
rekeninge, dus al –
hier, de voordz: iii L iii Sch

Den rendant 

[167r]

heeft op ordre, 
ende met ken- 
nisse van de Ed: 
Heeren Gecommit- 
teerdens, betaald 
verschijde noodige 
klijnigheden, be- 
dragende de som- 

[167v]



me van tien 
ponden, munte 
deser rekeninge, 
dus volgens des- 
selve gehoudene 
notitie; alhier 
de voorschreve 
somma van x L    

vi: Summa van den uijtgeeff

viic: vii L xix Sch

[168r]

[vacat] [168v]

Anderen uit- 
geeff, van trac- 
tementen, ende 
verschoth, van de 
Ed: Heeren 
Gecommitteerdens, 
den Penning- 
meester ende 
Bode.

Den wel Ed: 

[169r]

Heer Borgermeester 
Barthout van 
Slingelandt, vrij- 
heer van Slin- 
geland, Raad, ende 
Rentmeester Gene- 
raal van Zuijd- 
holland, als Eerste 
Gecommitteerdens, 
van wegen de Ed: 
Mogende Heeren 
Raden, ende Mees- 
ters van de re- 
keningen, der do- 

[169v]
#slingelant

mainen van 
d' Ed: Groot 
Mogende Heeren 
Staten van 
Holland, ende 
Westvriesland, 
de somme van 
een hondert 
twintich ponden, 

[170r]



te veertich groo- 
ten 't pond, over 
een jaar tracte- 
ment, volgens 

Dese en volgen- 
de aangehaalde 
partije werden 
alhier wel ge- 
bragt, en sijn 
gereguleert, en be- 
steld, ingevolge 
van het provisi- 
oneel reglement, 
en verders bij decla- 
ratie, en q.tie, behalven 
daar anders voor 't hooft 
getekent staat.

het provisioneel 
reglement, tijde 
deser rekeninge, 
dus alhier d' voor- 
schreve cxx L

De rijskosten 
ende het verschot 
van den welgemel-

[170v]
#slingelant

ten Heer, tijde 
deser rekeninge 
gedaan, bedra- 
gen vi L xvii Sch  

De Heer Bor- 
germeester Johan 
Hallincg, in sijn 
Ed: leven mede 

[171r]
#hallinck

Gecommitteer- 
dens van d' Edele 
mogende Heeren 
van de Rekenin- 
gen, ende vermits 
desselffs overlij- 
den sijn Ed: 
Erffgenamen, 
komen over een 
Jaar tractement, 
tijde deser reke- 
ninge, gelijcke 
een honder  

[171v]

pwintich ponden, 
de welcke alhier 
oock werden uijt- 
getrokken, dus  cxx L

De rijskosten 
ende het verschot, 
bij welgemelden 
Edelen heer Bor- 

[172r]



Germeester Hal- 
lincg, tijde deser 
rekeninge, ofte wel 
in sijn Ed: leven 
gedaan, bedragen 
de somme van v L xviii Sch  

De Heer, en 
Mr. Johan van We- 

[172v]
#hallinck

velinckhoven, 
Za: gedagte, ofte 
wel desselffs Erff- 
genamen, over 
een jaar tracte- 
ment, als geweest 
sijnde mede gecom- 
mitteerde, de 
somme van tag- 
tich ponden, mun- 
te voornoemd, dus 
hier de voorsz: 
somme van lxxx L

[173r]
#van-wevelinkhoven

De rijskosten, 
ende 't verschot, 
bij hem in sijn 
Ed: leven gedaan, 
bedragen de som- 
me van drie pon- 
den acht schellin- 
gen. Dus iii L viii Sch   

De Heer Mr. 

[173v]
#van-wevelinkhoven

Sebastiaan Leer- 
se, mede over een 
Jaar Tractement, 
als gecommit- 
teerde, tijde deser 
rekeninge, gelijc- 
ke somme van lxxx L

De rijskosten 

[174r]
#leerse

ende het verschot, 
bij sijn Ed: tijde 
deser rekeninge
gedaan, ende door 

[174v]
#leerse
#spruijt



den rendant bij 
quitantie betaald, 
bedragen d'  somme 
van cxxxiiii L xv Sch

Cornelis Spruijt
komt als pen- 
ningmeester, van 
den Zuijdholland- 
sen Polder, voor 
sijnen ontfang, 
ende uitgeeff, 
deser rekeninge, 
(ingevolge van 
het provisioneel 
reglement,) den 
twintigsten pen- 
ning van den 
ontfang, tot 
de somme van 

[175r]

ses duijsent pon- 
den, ende 't gene 
den ontfang bo- 
ven de ses duijsent 
ponden komt te 
bedragen, den veer- 
tigsten penning: 
ende dewijle den 
ontfang, hier vo- 
ren folio xxviii. 
(affgetrocken het 
slot van de laat- 
ste gedane reke-

[175v]

ninge) maar 
komt te bedra- 
gen, een somme 
van drie duijsent 
acht hondert 
negen en twintich 
ponden veertien 
schellingen ne- 
gen deniers, mun- 
te deser rekenin- 
ge: soo werd ver- 
volgens alhier 
in uijtgeeff ge- 

[176r]

bragt, de somme 
van een hondert 
een en negentich 

[176v]



ponden negen schel- 
lingen negen 
deniers, munte 
als voren, sijn- 
de gerekend jegens 
den penningh 
twintich, in- 
gevolge het voor- 
schreve provisi- 
oneel reglement. 
dus alhier de 
voornoemde som- 
me van  cxci L ix Sch ix D

De rijskosten
ende verschot bij 
den rendant met 
kennisse, ende door 

[177r]
#spruijt

ordre van de meer- 
gemelde Heeren 
Gecommitteerdens, 
tijde deses, gedaan 
ende betaald, be- 
dragen volgens 
declaratie, de som- 
me van twee 
hondert negen pon- 
den twee schellin- 
gen, munte 
voornoemd. dus 
bij ordonnantie 

[177v]

ende quitantie, 
alhier deselve 
somma van  iic: ix L ii Sch

Betaald aen 
Oth Willemse 
Walraven, de som- 
me van vijftich 
ponden, te veertich  

[178r]
#walraven

grooten 't pond, 
over een Jaar 
tractement als 
Bode van den voor- 
noemden polder, 
verschenen april 
seventien hondert 
ses. dus alhier bij qui- 

[178v]



tantie, de voorsz: l L

viia: Summa van den uijtgeeff

vc: i L xii Sch ix D

[vacat] [179r]

[vacat] [179v]

Anderen uijt- 
geeff, van het 
minuteren, 
grosseren, ende 
het doubleren 
deser rekenin- 
ge, met het 
appostilleren, 
ende het ver- 
gelijcken van 
dien, mits- 
gaders de 

[180r]

noodige ze- 
gels tot de 
selve.

Komt voor 
het minuteren, 
grosseren, ende 
doubleren van 
dese rekeninge, 

[180v]

groot vijff hon- 
dert een en ses- 
tich bladeren, 
tot drie schel- 
lingen het blad, 
bedragende het 
selve een som- 
me van vier 
en tagtich pon- 
den drie schel- 
lingen, te veer- 
tich grooten 't  

[181r]

transeat als 
in vorige 
rekeninge. 

pond. dus 
de voorschreve 
somme van lxxxiii L iii Sch

Noch voor het 
doubleren van 

[181v]



een rekeninge, 
als dese, omme
den Rendant, 
groot een hondert 
seven en tachtig 
bladeren, mede 
tot drie schel- 
lingen ider blad, 
de somme van 
acht en twin- 
tich ponden een 
schelling, mun- 
te deser rekenin- 
ge. dus alhier  

[182r]

ordinaris de voorschre- 
ve xxviii L i Sch

Komt voor het 
appostilleren 
van dese reke- 
ninge, de som- 
me van twaalff  

[182v]

ordinaris

ponden twaalff 
schellingen, munte 
voornoemd, dus 
hier deselve xii L xii Sch

Den Penningmees-  
ter voor het ver- 
gelijcken van de 
appostillen op de 

[183r]

ordinaris

doublen, de som –
me van negen 
ponden negen schel- 
lingen, munte 
als voren. dus al- 
hier de voorschreve 
somma van  ix L ix Sch

Den rendant 

[183v]

brengt alhier 
de somme van 
veertien ponden 
twaalff schel- 
lingen, munte 
deser rekeninge, 

[184r]



bij hem betaald
voor drie distinc- 
te clijn zegels: 
als een van der- 
tien ponden vier 
schellingen ses 
deniers, geappli-  
ceert tot een 
omslag van de 
rekeninge van 
den rendant, en 
twee, ider van 
dertien schellin- 
gen negen de- 
niers, d' eene tot 
de rekeninge 
voor de Ed: Mo- 
gende Heeren 
van de Rekenin- 
gen, ende andere 

[184v]

tot de rekenin- 
ge voor het 
gemeeneland, 
(met de tien- 
de verhooginge) 
bedragende te 
samen de voor- 
schreve somme 
van veertien 
ponden, twaalff 
schellingen, 
dus alhier 

[185r]

bij affirmatie de voornoem- 
de xiiii L xii Sch 

Komt voor 
het inbinden 
deser rekeninge, 
met twee dub-  
belen van dien, 

[185v]

ider tot dertich 
schellingen, mun- 
te voorschreve, de 
somme van vier 
ponden tien schel- 
lingen, dus alhier 
de voornoemde som- 
me van iiii L x Sch

[186r]



viiia Somma van den uijtgeeff

cliii L vii Sch

Ende den ontfang hier voren fol: 30 
bedraagt acht duijsent negen en 't negentig 
ponden achtien schellingen drie denier.

viiim: xcix L xviii Sch iii D 

Vereffent jegens den anderen, komt meerder 
ontfangen, als uijtgegeven, en blijft den
Rendant oversulx bij slote deser rekening 
aan den gemeene polder schuldich de Som- 
me van elff hondert negen en negentig 
ponden elff schellingen.

  xic: xcix L xi Sch

Aldus gehoort, gerekent, ende gesloten, 
ten dage jare, en plaatse als in 't hooft 
deser geëxpresseert staat. Ten oirconde dese 
bij ons ondertekent. 

was getijkent.
D. Boetzelaer

B van Slingelandt
Sebast:n Leerse

Spruijt B. Wevelinchoven 

Naar gedane collatie jegens de prin-
cipale, is dese daar mede accorderende
bevonden; bij mij onderget:  Penningmr
vande voorn: Polder: Actum Dordregt 
den 2 Augustus 1706.

Cornelis Spruijt

[186v]

[187r]


