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CORNELIS SPRUIJTS
Sestiende Rekening als 
Penningmeester van den

ZUIJD-HOLLANDSEN-POLDER

Omme t' Hof.

Overgelevert bij Cornelis 
Spruijt penningmeester van den 
Zuijt-Hollandse polder aen de 
Heer Commissaris van de reec- 
keningen, der Domeijnen van de 
Heeren Staten van Hollant 
en West Vrieslant, ten bij- 
wesen van de gecommitteer- 
dens van den gemelten pol- 
der aengestelt, mitsgaders 
de presente Ingelanden 
desen mede onderteijckent 
hebbende in St: Joris Doele 
op den 27 April 1714

Reeckeninge 
ende bewijs die doen- 
de is Cornelis Spruijt 
als penningmeester 
van den geheelen Zuijd- 
Hollandsen polder (be- 
dijckt in den Jare ses- 
thien hondert negen 
en 't seventigh) van 
soodanigen ontfanck 
ende uitgeef als 
den selven heeft ge- 
hadt ende gedaen, over 
den Jare zeventhien 

[1r]

xvi Rekening

Vervolgt wel den tijd van de 
laest voorgaende Reken: d A 1712



hondert en dertien 
gestelt in ponden 
van veertig grooten 
schellingen en de- 
niers naar adve- 
nant

Ontfanck

Ende eerstelijck 

[1v]

over den hoogen, ende 
lagen omslag die 
alhier (volgens de her- 
calculatie door den 
lantmeeter Mattheus 
van Nispen, in den 
Jare sestien hondert 
twee en tagtigh ge- 
daen) begroot werdt 
den op twaelff hondert 
vijff en dertigh mer- 
gen vijff hondert 
negen en vijfftigh roe- 
den lands, in de voor- 

[2r]

schreve dijckagie bin- 
nen bedijckt, volgen- 
de laetste gedaene me- 
tinge, het verbael en 
de Caerte daer van 
sijnde zegge: 1235 : 559 : 00

Waer van in den Jare 
sesthien hondert twee 
en tagtigh uijtgeput 
sijn, tot het maecken 
van den doorgebrooc- 
ken Zeedijck als in 
de Reeckeninge folio 

[2v]

1235 : 559 : 00
xlii et ultra staet ge- 
expresseert    2:  463: 00

Zoo dat nu allenelijck 
moet werden verant- 
woort, ingevolge van 
de acte van omslagh, 
de resteerende contri- 
bueerende mergentalen, 
bedragende deselve als 

[3r]



nogh, 1233: 96: 00

Blijckt hier van 
bij acte van om- 
slag, in dato den 27 
april 1713, bij den Hr 
Commissaris en 
Gecommitteerdens,  
nevens de particu- 
liere Ingelanden 
gearresteert.

Op den acht en twin- 
tigsten April seventien 
hondert dertien, hebben 
de Heeren Gecommit- 
teerdens van den Zuijd- 
hollandsen polder 
naer het sluijten van 
des Gemeenelandts ree- 
keninge van den Jare 
seventhien hondert en 
twaelff nevens de pre- 
sente Ingelanden om- 
me geslagen een som- 
me van twintigh schel- 

[3v]

linge n,munte deser 
Reeckeninge, per mer- 
gen, over den jare ze- 
venthien hondert en 
derthien tot lasten 
van de Heere Eijgena- 
ren, soo tot voldoenin- 
ge van 't sloth der voor- 
gaende gedaene reecke- 
ninge d anno seventien 
hondert twaelff, als 
het onderhouden van 
den Zeedijck, het ver- 
anderen van twee 

[4r]

Oude bij na vergaene 
hout breggens in 
steene, de eene gelegen 
over de Bregte geut, 
en d'andere 't eijnde de 
Cortveldse steege, aen 
de Gantel kade, het 
maecken en leggen 
van verscheijde ac- 
kers, mitsgaders de 
ordinarisse binne- 
landse noodsaecke- 
lijckheden, welcke 

[4v]

omslagh den voornoem- 
den penninckmeester 
alhier is verantwoorden- 
de, over de voorsz twaelff 
hondert drie en dertig 
mergen, ses en tnegen- 

[5r]



tigh roeden lands, de 
somme van twaelff 
hondert drie en dertig 
ponden drie schellingen 
drie deniers, munte 
voorn: dus de voorsz xiic: xxxiii L iii Sch iii D

Prima Summa van den Ontfangh

xiic: xxxiii L iii Sch iii D

[vacat] [5v]

bij acte van 
omslagh

Anderen Ontfanck 
over den lagen Om- 
slagh van den Jare ze- 
ventien hondert dertien

Ingevolge van de voor- 
schreve acte van Om- 
slagh in dato den acht 
en twintigsten April 
zeventhien hondert en 
dertien, tot lasten 
van de respective bruij- 
kers ommegeslagen, 

[6r]

twee ponden per mer- 
gen tot betaelinge 
van de binnelandse 
noodsaeckelijckheden 
bedragende over den 
geheelen Zuijdholland- 
sen polder groot twaelff 
hondert drie en dertig 
mergen, ses en negen- 
tigh roeden lands, de 
somme van twee duij- 
sent vier hondert ses 
en sestig ponden ses 

[6v]

schellingen ses deniers 
te xl: grooten 't pondt 
die den Rendant al- 
hier mede is ten vol- 
len verantwoordende, 
dus de voorsz iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

ii Summa van den Ontfank

iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

[7r]



[vacat] [7v]

Anderen Ontfanck
van de verpagtinge 
gedaen bij d' Ed: 
Heeren gecommit- 
teerdens van den 
Zuijdhollandsen 
polder op den der- 
tigsten september 
zeventhien hondert 
en elff, van het 
gras, liesen ende 
biesen mitsgaders 
het riet staende ende 

[8r]

wassende in de dijck- 
putten ofte gorssen 
tusschen den tee 
van den dijck, ende 
de achter caden 
buijten ende rond- 
omme den Zee- 
dijck van den 
voorschreven pol- 
der, beginnende 
aen den nieuwen 
Althenasen pol- 
der tot aan den 

[8v]

iie:  vie: jaer

Dussensen dijck 
toe, 

De eerste partije 
beginnende aen den 
dijck van den nieu- 
wen Althenasen 
polder, tot aen de 
Eerste sluijs toe, 
lang drie hondert 

[9r]

negentigh roeden 
gepagt voor ses jaren 
bij Marcus Cuijndert- 
se Schouten sjaers 
omme zeve ponden 
thien schellingen 
te veertigh grooten 
't pondt, blijckende 
bij de conditie der 
gedaene verpagtinge 
in dato den dertig- 
sten september zeven-

[9v]
#schouten



thien hondert en 
elff, dus alhier over 
het tweede sesde 
jaer pagts, versche- 
nen kersmis zeven- 
thien hondert ende 
derthien de voorsz 
somma van vii L x Sch 

De tweede partije 
van de voornoemde sluijs 

[10r]

tot de sluijs van de 
Cornse Gantel toe, 
lanck ontrent drie 
hondert vijftigh roe- 
den gepagt voor ses 
jaren bij Maerten 
Wouters sjaers om 
ses ponden tien schel- 
lingen, munte als 
vore, dus alhier over 
het tweede sesde jaer 
pagts, verschenen kers- 
mis, zeventhien hondert 

[10v]
#maerten-wouters

dertien, de voorschre- 
ve somma van vi L x Sch   

De derde partije 
van de voornoemde 
sluijs, tot den hoeck 
van den dijck bij 
het lant van Huij- 
bert Zeijlmans, lanck 
twee hondert acht 

[11r]

en veertigh roeden 
gepagt voor ses ja- 
ren, bij Theunis 
Ariense van der 
Pluijm, sjaers om- 
me zeve ponden 
thien schellingen 
munte voorschreve 
dus alhier over hett 
tweede sesde jaer 
pagts, verschenen kers- 
misse zeventhien hon- 
dert en derthien, 

[11v]
#van-der-pluijm



de voorchreve som- 
me van vii L x Sch  

De vierde partije 
van den voornoemde 
houck aff, tot de 
sluijs in 't Peerboomse 
gat, lanck ses hon- 

[12r]

dert en dertigh roe- 
den gepagt voor ses 
jaren bij Jan Teu- 
nisse Bestebier, s- 
jaers omme elff pon- 
den thien schellin- 
gen, munte deser 
reeckeninge, dus al- 
hier over het twee- 
de sesde jaer pagts, 
verschenen kersmis 
zeventhien hondert 
en derthien, de 

[12v]
#bestebier

voorschreve zomme 
van xi L x Sch  

De vijffde partije 
van de voornoemde 
sluijs, tot den hoeck 
van den dijck, bij het 
Staecxken, lanck 

[13r]

vier hondert roe- 
den, gepagt voor ses 
jaren, bij Adriaen 
Adriaense Crillaerts, 
sjaers omme veer- 
thien ponden munte 
deser reeckeninge, 
dus alhier over het 
tweede sesde jaer 
pagts verschenen 
kersmis zeventien 
hondert ende der- 
thien, de voor- 

[13v]
#crillaerts

schreve zomma 
van xiiii L 

De sesde ende laet- 
ste partije van 't 

[14r]



voornoemde Staecx- 
ken aff, tot aen het 
eijnde van de nieuwe 
dijckagie, aan den 
ouden Dussensen 
Dijck, van den groo- 
ten Waerd van Zuijd- 
Holland lanck vier 
hondert en vijfftigh 
roeden, gepagt voor 
ses jaren, bij den 
voornoemden Adri- 
aen Adriaense Cril- 
laerts, sjaers omme 
twintig ponden, mun- 
te als voren, dus al- 
hier over het tweede 

[14v]
#crillaerts

sesde jaer pagts, ver- 
schenen kersmis ze- 
venthien hondert en 
dertien, de voorsz xx L 

iiie: Somma van den Ontfangh

lxvii L  

[15r]

[vacat] [15v]

blijckt bij conditie 
van vercoopinge 
in dato 28 maert 
1714 hier op naerge- 
sien en overgenomen

Anderen ontfank 
wegens 't verkogte 
rijsgewas, gestaen 
hebbende op de res- 
pective cadens en 
dijckputten van den 
gemelten polder. 

Ontfangen van Pie- 
ter de Hoogh, de som- 

[16r]
#de-hoogh

me van elff ponden 
te veertigh grooten 
't pondt, over ende ter 
saecke van de eerste 
partije van 't verkog- 
te reijsgewasch, sijn- 
de den rijsch, begin- 
nende achter het 
Erff van Theunis Bes- 
tebier zuijtwaerts 
op, zijnde vier haegh- 

[16v]
#bestebier



cadens, naest malkan- 
deren gelegen, dus al- 
hier volgens de condi- 
tie der gedane verkoo- 
pinge, in dato den acht 
en twintigsten maert 
zeventhien hondert en 
veertien, daer van 
sijnde de voorschreve 
somme van  xi L  

Ontfangen van Mar- 
cus Cuijndertse, de som-

[17r]
#schouten

ma van acht ponden, 
te veertig grooten 
't pondt, over ende in 
voldoeninge van de 
tweede partije, van 't 
verkogte rijschgewas 
daer aenvolgende, is 
den reijsch beginnende 
met den vijffden ses- 
den en sevende haegh- 
kade, aen wedersijde, 
het Kamerse gat, dus 
alhier volgens de voor- 
noemde conditie van ver- 
koopinge de voors viii L   

[17v]

Ontfangen van Wou- 
ter de Bot, de somme 
van seven ponden vijff 
schellingen, te veertig 
grooten 't pondt, over en- 
de ter saecke van de 
derde partije, van 't ver- 
kogte reijsgewasch, be- 
gint aen den hoeck 
van den dijck, tegen 
Jan Reijervelt, tot het 
Erff van Dirck de Bot 
toe, den acker naest 
den dijck, dus volgens 

[18r]
#de-bot

de voornoemde conditie 
de voorschreve somma 
van  vii L v Sch  

[18v]
#dingemans



Ontfangen van Wil- 
lem Dingemans, de som- 
me van dertien ponden 
vijff schellingen, te xl 
grooten 't pondt, over 
ende ter saecke van de 
vierde partije, van 't ver- 
kogte rijsgewas, begint 
van de loying tegen 
't Erff van Wouter Lens- 
velt af, tot de Postsloot 
toe, den derden en vier- 
den acker, van agteren, 
dus volgens de voorn: 
conditie, de voors: xiii L v Sch     

Ontfangen van Wil- 
lem Vinck, de somme 
van thien ponden tien 
schellingen, te xl grooten 

[19r]
#lensvelt
#vinck

't pont, over ende ter 
saecke van de vijffde par- 
tije, van 't verkogte rijs- 
gewasch, staende op den 
3e acker, begint als voren 
tot de Post sloot toe, 
sijnde twee ackers, naest 
de voorgaende partije 
gelegen, dus alhier vol- 
gens de gemelte con- 
ditie, de voorschreve 
somma van x L x Sch   

Ontfangen van den 

[19v]

selven Vinck, de som- 
me van elff ponden 
tien schellingen, te xl: 
grooten 't pont, over en- 
de ter saecke van de 
sesde partije, van 't ver- 
kogte rijsgewas, begint 
van Jan de Bonts sloot 
af, tot een haegkade 
toe, daer een wit boom- 
ken op staet, sijnde de 
agterkade, de voornoem- 
de haegkade, daer mede 
onder begrepen dus vol- 

[20r]
#vinck



gens de voorn: conditie, de 
voorsz somme van xi L x Sch    

Ontfangen van Pee- 
ter Willems Dingemans 
de somme van twaelff 
ponden vijff schellingen 
te xl grooten 't pont over 
ende ter saecke van de 
sevende partije, van 't 
verkogte rijsgewasch, 
staende op den acker 
onder den dijck, begint 
van de voorgaende partije 
af zuijtwaerts op, tot 
Wijtvlietsgat toe, met 
een haegkade, tegend 't 
Erf van Jan Bestebier, 
daer mede onder begrepen, 

[20v]
#dingemans
#bestebier

dus alhier volgens de 
voorn: conditie, de voors: 
zomma van xii L v Sch    

Ontfangen van Bas- 
tiaen Janse Koeckoeck, 
de somme van seve pon- 
den tien schellingen, te 
xl grooten 't pondt over 
ende ter zaecke van 
de achtste besteedinge 
van 't verkogte rijsgewas, 
op den acker onder den 

[21r]
#koeckoeck

dijck, begint met een 
haegkade, daer een dorre 
stoof tegen op den berm 
staet, met den tweeden 
acker onder den dijck 
zuijtwaerts op tot de eerste 
haegkade toe, die daer 
mede is onder begrepen, 
dus alhier volgens de 
gemelte conditie de 
voorsz   vii L x Sch     

Ontfangen van Adriaen 
Rombouts de somme van 

[21v]
#rombouts

derthien ponden thien [22r]



schellingen te xl: grooten 
't pont, over ende ter sake 
van de negende partije 
van 't verkogte rijsgewas 
staende op de 2e acker 
van agteren, begint 
van't Prinse gat aff 
zuijtwaerts op, tot den 
Diender sloot toe, dus 
alhier volgens de gemelte 
conditie, de voorsz xii L x Sch    

Ontfangen van Aert de
Loij de zomme van vijff 
ponden, tien schellingen, 
te xl: grooten 't pont 
over ende ter zaecke 
van de tiende partije, 
van 't verkogte rijschge- 
was, staende op den ac- 
ker onder den dijck, be- 
gint ontrent den zuij- 
den hoeck van de korte 
Raije, zuijtwaerts op 
tot den diender sloodt 
toe, dus volgens condi- 
tie van verkoopinge, 
de voorschreve zomma 
van   L x Sch
  

[22v]
#de-loij

Ontfangen van Basti- 
aen Janse Koeckoeck 
de somme van vijff pon- 
den thien schellingen 
te xl: grooten 't pondt 
over ende ter saecke 
van de elffde partije 
van 't verkogte rijsge- 
wasch, staende op den 
acker onder den dijck 
begint met een haeg- 
kade, tegen 't heijn van 
Dirck Wildemans, met 
noch een haegkade, daer 
naest aen gelegen, dus 

[23r]
#koeckoeck
#wildemans

alhier volgens conditie 
van verkoopinge, de 
voorschreve zomma 

[23v]
#'t-kint



van v L xv Sch      

Ontfangen van Crijn 
Cuijnderts 't Kint, de
somme van ses ponden 
vijffthien schellingen, 
te veertig grooten 't pont, 
over ende ter zaecke 
van de twaelffde par- 
tije, van het verkogte 
rijsgewas, begint naest 
de voorgaende partije, 
sijnde de derde, vierde, 
en vijffde haegkaden 
tot ontrent het 
Erff van Dirck Wil- 
demans, dus alhier 
volgens de gemelte 
conditie van verkoo- 
pinge, de voorschreve 
somme van vi L xv Sch     

[24r]
#wildemans

Ontfangen van Adri- 
aen van Pelt, de som- 
ma van twee ponden 
vijffthien schellingen 
te veertigh grooten 
't pondt over ende ter 
saecke van de dertien- 
de ende laetste partije, 
van 't verkogte rijsch- 
gewasch, staende op 
den vierden acker 
van agteren, begin- 
nende met een haegh- 
kadem tegens het 

[24v]
#van-pelt

Erff van Dirck Wil- 
deman met de haeg- 
kade op het Peer- 
boomse gat, dus al- 
hier volgens de meer- 
gemelte conditie der 
gedane verkoopinge, de 
voorsz somma van ii L xv Sch     

iiiie: Summa van den ontfangk

ie: xv L x Sch 

[25r]
#wildemans



[vacat] [25v]

[vacat] [26r]

[vacat] [26v]

wert hier wel ge- 
bragt volgens de 
lasst voorgaende 
reken: d' A: 1714 folio 
174 alwaer het 
selve is gedoodt

Anderen Ontfank 
wegens het sloth der 
laetste gedaene reecke- 
ninge van den Jare 
seventhien hondert 
en

Den rendant brengt 

[27r]

alhier de somme van 
negen hondert acht en 
't negentigh ponden 
seventhien schellin- 
gen negen deniers te 
veertigh grooten 't pont 
sijnde tgene hij bij slote 
van sijne voorgaende 
twaelffde reeckeninge, 
gedaen den 22 April, xviic: 
derthien aen het geme- 
ne lant schuldig is ge- 
bleven, blijkende bij de 

[27v]

selve reeckeninge folio 
174 werdende derhalve 
alhier uijtgetooge, de 
voorsz ixc: xcviii L xvii Sch ix D

Summa Totalis van den ontfangh bedraegt

iiiim: viiic: lxxx L xvii Sch vi D

[28r]

[vacat] [28v]

Uitgeeff  jegens
den voorsz Ontfanck

Ende Eerstelijck 
over het verhoogen, ende 
verswaren van eenige be- 
steedinge van den Zeedijck 
het repareeren der Zee- 
braecken mitsgaders 
't verhoogen en verswaren 
van eenige cadens, 't gra- 
ven en opschieten van 

[29r]



Blijckt van dese 
bestedinge, bij con- 
ditie ordonnantie 
en quitantie

eenige slooten, en 't geene 
verder den Zeedijk is 
concernerende, 

Betaelt aen Tonis 
Lammerse Vos, de som- 
me van vijff en vijfftigh 
ponden sestien schellin- 
gen ses grooten,  te 
veertig grooten 't pond, 
over ende in voldoenin- 
ge van dat hij volgens 
conditie ende besteck 
van dato den 20 junij 
seventhien hondert en 
dertien aangenomen 
ende gemaeckt heeft 
de eerste bestedinge 

[29v]
#vos

sijnde het graven van 
den wegh sloot ten we- 
derseijde de nieuwe 
steeg, beginnende aen 
den ouden dussensen 
dijck, tot aen de pleune 
steeg toe, volgens con- 
ditie daer van sijnde 
bij hem aangenomen 
om 5 1/2 stuijver de dub- 
belde roeden, bedragen- 
de over tweehondert 
en drie gemeeten roeden, 

[30r]

volgens ordonnantie 
ende quitantie de voor- 
schreve somma van lv L xvi Sch vi D 

Betaelt aen Pleun 
Adriaense Groeneveldt 
de somme van drie en 
veertigh ponden eene 
schellingh, te veertig 
grooten 't pondt, over 

[30v]
#groenevelt

ende in voldoeninge 
van de tweede bestee- 
dinge, sijnde het gra- 
ven van de slooten, ten 
wedersijde de nieuwe 
steegh, van de voornoem- 
de Pleunesteegh aff, 

[31r]



ror de Cortveldse stee- 
ge toe, bij hem aange- 
nomen de dubbelde 
roeden om drie schel- 
lingen munte voorsz 
bedragende over twee 
hondert sevenentag- 
tigh roeden bij or- 
donnantie en quitan- 
tie, de voorz  xliii L i Sch 

Betaelt aan 
Mosis Pieterse de 
Bergh, de somme van 
vijff en twintigh pon- 
den tien schellingen, 

[31v]
#de-bergh

munte voorsz: over en- 
de ter saecke, van de 
derde besteedinge, sijn- 
de de wegslooten ten 
wedersijden 't oude strae- 
tie van den dussensens 
dijck aff, tot den wester- 
sloot van den Langen 
Camp, aengenomen de 
enckelde roeden om drie 
stuijvers, bedragende 
over hondert en seven- 
tigh roeden, bij ordon- 

[32r]

nantie ende quitan- 
tie,  de voorschreve som- 
ma van  xxv L x Sch 

Betaelt aen Adri- 
aen de Loeij, de somme 
van negen en twintigh 
ponden vijff schellingen 
te xl: grooten 't pondt 
over ende in voldoeninge 

[32v]
#de-loij

van het maecke van de 
vierde besteedinge, sijn- 
de mede de wegslooten 
ter wedersijde, 't oude 
stratie, van de voorgaen- 
de besteedinge aff, tot 
de nieuwe Cortveldse stege 
toe, volgens conditie van 
besteedinge daer van 

[33r]



sijnde, bij hem aangeno- 
men, om drie stuijvers 
de roede, munte voorsz 
beloopende over hondert 
vijff en tnegentigh roe- 
den, dus bij ordonnantie, en 
quitantie, de voorsz xxix L v Sch   

ie: Summa uijtgeef

ic: liii L xii Sch vi D

[33v]

Bij reken: ordon_
nantie en quitantie

Anderen uitgeeff 
van binnenlandse noot- 
saeckelijckheden

Betaelt aen Creijn 
de Bruijn, meeste met- 
selaer de somme van 
seve hondert seven en 
tagtigh ponden agt schel- 
lingen, te xl: grooten 

[34r]
#de-bruijn

't pondt, namentlijck 
seven hondert ses en ywin- 
tigh ponden (munte voornt:) 
over ende in voldoenin- 
ge van dat bij hem vol- 
gens conditie en besteck 
aangenomen en wel op-
gemaeckt sijn, twee 
nieuwe steene heulen 
in de plaetse van de on- 
bequame houte breg- 
gens, leggende d'eene in 
de Cortveldse steegh, ende 

[34v]

d' andere over Bregte 
geut, in den voornoemde 
polder, ende elff pon- 
den agt schellingen,
(mede munte voornt:) 
ter zaecke van de on- 
vermeijdelijcke onkosten, 
op het doen van de voor- 
noemde besteedinge ge- 
vallen volgens conditie 
van besteedinge in da- 
te den ses en twintigste 
meij: zeventhien hondert 

[35r]



derthien, mitsgaders 
ordonnantie en quitan- 
tie de voorsz somme van viic: lxxxvii L viii Sch 

Betaelt aen den 
selven, de somme van 
vijffthien ponden, te 
xl: grooten 't pont, over 
ende ter saecken van 

[35v]
#de-bruijn

't gene den selven op 
ordre van de Heeren Ge- 
committeerdens, van 
den gemelten polder 
ten diensten van den 
voornoemde polder, 
in den Jare zeventhien 
hondert 13, gerepareert 
ende gemaeckt heeft 
volgens ordonnantie 
ende quitantie, de 
voorz somma van xv L 

iie: Somma uijtgeef

viiic: ii L viii Sch 

[36r]

[vacat] [36v]

Anderen Uitgeeff 
van het schoonmaec- 
ken van des ge- 
meenelants water- 
gangen soo van 
kreecken, killen 
berm, ban, ende 
wechslooten alle 
gelegen in den 
Zuijd-Hollandsen 
Polder, besteedt 
ende gemaeckt 
in 't voorjaer ze- 

[37r]

Blijckt van dese 
bestedinge bij or- 
donn: en quitantie 
van dese en volgen- 
de aengetogeen par-
tijen

venthien hondert 
derthien. 

Betaelt aen Arien 
Aertse van Hoffwegen, 
 de somme van seven 
ponden te veertig groo- 
ten 't pont, over ende 

[37v]
#van-hofwegen



in voldoeninge van het 
maecken van de eerste 
besteedinge, sijnde den 
Barmsloot beginnende 
van den Dussense dijck, 
tot aen den hoeck van 
den nieuwendijck bij 
het staeckie van den 
Heer van Wevelinck- 
hoven, lanck ontrent 
vier hondert en veer- 
tigh roeden, aenge- 
nomen bij den hoop, vol-

[38r]
#van-wevelinkhoven

gens conditie ende be- 
steedinge in dato den 
twintigsten Junij ze- 
ventien hondert der- 
thien, mitsgaders con- 
sent ende ordonnan- 
tie, slaende op dese, en 
de naervolgende vier 
ende dertig posten 
dus alhier de voorsz 
somme van vii L      

Betaelt aen Corne- 

[38v]

lis Adriaense Capiteijn, 
de somme van ses pon- 
den te veertigh groo- 
ten t' pont, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken van de twee- 
de besteedinge daer 
aenvolgende kompt 
tot de Peerboomse 
sluijs toe, lanck on- 
trent vier hondert 
roeden, aengenomen 
bij den hoop, dus vol- 

[39r]
#capiteijn

gens conditie concent 
ende ordonnantie, de 
voorschreve somme 
van  vi L       

Betaelt aen Huijg 
Janse van de Laer, de 
somme van vijff pon- 
den, tien schellingen, 

[39v]
#van-de-laer



te veertig grooten 
't pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de derde 
besteedinge daer aen- 
volgende, beginnende 
van de voornoemde 
Peerboomse-sluijs, tot 
aen de verlengde nieu- 
we Stege toe, lanck 
ontrent vijff hondert 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, dus vol- 
gens conditie concent, 

[40r]

ende ordonnantie, de 
voorschreve zomme 
van v L x Sch     

Betaelt aen Jan 
Sijmentse Lensveldt, 
de somme van vijff 
ponden thien schel- 
lingen munte deser 

[40v]
#lensvelt

reeckeninge, over en- 
de in voldoeninge van 
het maecken van de 
vierde besteedinge 
daer aenvolgende, be- 
ginnende van de voor- 
noemde nieuwe Steeg 
en kompt tot de Zuij- 
delijckste sluijs, op 
de Cornse Gantel, lanck 
ontrent vijff hondert 
vijffthien roeden, aan- 
genome bij den hoop 

[41r]

dus alhier volgens de 
meergemelte conditie 
mitsgaders concent 
ende ordonnantie 
de voorschreve somme 
van   v L x Sch     

Betaelt aen Mar- 
cus Jacobse Liervaert 
de somme van drie 

[41v]
#liervaert

ponden te veertigh [42r]



grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de vijffde bestee- 
dinge daer aenvol- 
gende, beginnende 
van de Kornse sluijs 
aff, tot de Emmick- 
hovense toe, lanck on- 
trent twee hondert 
en tagtigh roeden 
aangenomen bij den 
hoop, dusalhier vol- 
gens conditie, concent 
ende ordonnantie, de 
voorsz somme van iii L 

Betaelt  aen Zeger 
Bastiaense Canis, de 
zomme van drie pon- 
den, te veertig grooten 
t' pondt, over ende 

[42v]
#canis

In voldoeninge van het 
maecken van de sesde 
besteedinge daer aen- 
volgende, kompt tot 
den ouden dijck, bij 
de weduwe van Dirck 
Groeneveldt toe, lanck 
ontrent drie hondert 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, dus al- 
hier volgens conditie 
concent ende ordonnan- 
tie, de voorsz somme van iii L    

[43r]
#groenevelt

Betaelt aen Anto- 
nius Aartse Verhoeven 
de somme van een 
pont achtien schellin- 
gen, te veertigh groo- 
ten 't pondt, over ende 
in voldoeninge van het 
maecken van de seven- 
de besteedinge, daer 
aenvolgende, begin- 
nende aen de voorgaen- 
de, sijnde den Barm- 

[43v]
#verhoeven



sloot, loopende langs 
den Bleeckwaert ende 
Gijsbert, tot aen de ou- 
de Cornse voorsluijs, 
ofte het huijs van de Bruijn 
toe, lanck ontrent drie 
hondert roeden, aenge- 
nomen bij den hoop, 
dus alhier volgens con- 
ditie concent, ende or- 
donnantie de voorsz i L xviii Sch      

Betaelt aen Basti- 

[44r]
#de-bruijn

Aen Hendrickse Camp 
de somme van ses 
ponden te veertigh 
groten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken van 
de achste besteedin- 
ge daer aenvolgende 
beginnende aen de 
voornoemde voorsluijs 
en loopt langs de 
Gantel cade, tot aen 
den ouden Dussensen 

[44v]
#camp

dijck, lanck bij na 
ses hondert roeden 
aangenomen bij den 
hoop, volgens conditie 
concent ende ordonnan- 
tie, de voorschreve 
somme van vi L    

Betaelt aen  Pieter 

[45r]

van Delde, de somme 
van vier ponden vijff- 
thien schellingen, te 
veertig grooten 't pont, 
over ende ter saeke 
van het maecken 
van de negende be- 
steedinge daer aen- 
volgende, zijnde den 
sloot genaemt Jan 
Pietersen sloot, be- 
ginnende aen de voor- 
noemde Gantel Cade  

[45v]
#van-delden



en loopt langs den 
ouden Dussensen dijck, 
tot aen de nieuwe Stee- 
ge achter het huijs 
van Cornelis Arien- 
se Schalcken, lanck 
ontrent vijff hondert 
vijff ende dartigh 
roeden, aengenomen 
bij den hoop, dus 
alhier volgens con- 
ditie concent, ende 
ordonnantie, de 

[46r]
#schalken

voorschreve somma 
van iiii L xv Sch   

De thiende bestee- 
dinge, daer aen vol- 
gende, zijnde de wegh- 
slooten weedersijts, 
de nieuwe steegh, van 
den voornoemde ou- 

[46v]

den dijck aff, tot de 
Pleune ofte Kerck- 
steege toe, deselve 
Pleune steegh, van 
de nieuwe steege aff 
tit het oude straetie 
toe, twelck daer inne 
sal werden begrepen, 
lanck te samen on- 
trent drie hondert 
dubbelde roeden, de- 
se is tijde deser reec- 
keninge niet besteedt

[47r]

vermits deselve moest 
werden gegraven, dus Memorie 

De elffde bestee- 
dinge daeraenvolgen- 
de, zijnde de slooten 
weersijts de nieuwe 
Steegh, van de voornoem- 
de Pleune steeg aff, 

[47v]

tot de Cortveldse toe, 
lanck ontrent vijff 
hondert vijff en sestig 
dubbelde roeden, is 

[48r]



mede tijde deser 
reeckeninge niet besteet 
vermits deselve moest 
werden gegraven, dus Memorie  

Betaelt aen Peeter 
Janse Boerewaert, 
de somme van elff 
schellingen munte 
voorschreve,  over en- 
de in voldoeninge van 
het maecken van de 
twaelffde besteedin- 
ge, daer aenvolgende 
beginnende van het 
Peerboomse gat aff, 
langs het Erff van 
Willem Vinck, tot 
het steene heultjen 

[48v]
#boerewaert
#vinck

toe, in de nieuwe Steegh 
lanck ontrent dertigh 
enkelde roeden aan- 
genomen bij den hoop, 
dus alhier volgens de 
meergemelte conditie 
mitsgaders concent en- 
de ordonnantie de 
voorsz  xi Sch     

Betaelt aen Huijgh

[49r]

Janse van Heert, de 
somme van drie pon- 
den te veertigh groo- 
ten 't pont, over ende 
in voldoeninge van 
het maecken van de 
dertiende besteedinge 
daer aenvolgende 
beginnende van de 
voornoemde Cortveldse 
Steege, en gaende ten 
eijnden uijt tot in den 
Barmsloot aen den 

[49v]
#van-heert

Zeedijck wesende dese 
in twee partijen aff- 
gedeelt, waer van de 
eerste helfte ter len- 
te van ontrent twee 

[50r]



hondert en sestigh 
dubbelde roeden is 
aangenomen bij den 
hoop, dus alhier vol- 
gens de meergemelte 
conditie, mitsgaders 
consent, ende ordon- 
nantie de voorsz iii L 

Betaelt aen Jan 
Janse Ramis, de som- 
me van drie ponden 
te veertigh grooten 
't pont, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de veer- 
tiende besteedinge, 
zijnde de wederhelft 
van de voornoemde 
steegh, en gaet tot 
den dijk toe, lanck 
als voren, aangeno-  

[50v]
#ramis

men bij den hoop, dus 
alhier volgens condi- 
tie, concent ende or- 
donnantie, de voorsz 
somme van iii L 
    

Betaelt aen Peeter 
Janse Boerewaert 
de somme van twee 

[51r]
#boerewaert

ponden thien schel- 
lingen, te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de vijffthiende 
besteedinge, daer aen- 
volgendez zijnde de 
slooten weedersijts 
de Voogdwerfse Steegh 
van de Zee dijck 
aff, tot de nieuwe 
steege toe, lanck 

[51v]

ontrent twee hon- 
dert dubbelde roe- 
den, aangenomen bij 
den hoop, dus alhier 

[52r]



volgens conditie con- 
cent ende ordonnan- 
tie, de voorschreve 
somma van iiiL x Sch  

Betaelt aen Cuijn-  
dert Janse Ramis, 
de somme van drie 
ponden vijffthien 
schellingen te veer- 
tigh grooten 't pont, 
over ende in voldoe- 
ninge van het maec- 
ken van de sestiende 
besteedinge daer 
aenvolgende, zijnde 
de Cortveldse Steegh 
ter wedersijde van 
't oude Straetie aff, 

[52v]
#ramis

tot de nieuwe Steege 
toe, lanck ontrent 
twee hondert ende 
veertigh roeden, aen- 
genomen bij den hoop, 
dus alhier volgens 
conditie concent ende 
ordonnantie de voorsz 
somme van iii L xv Sch      

Betaelt aen Huij-  

[53r]

bert Janse Sloot, de 
somme van vijff ponden 
te veertig grooten 
't pont, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de se- 
venthiende besteedin- 
ge, daer aenvolgende 
beginnende van de Cort- 
veldse Steege, tussen 
het gescheij van de Do- 
mainen ende particu- 
lieren, westwaerts aen 

[53v]
#sloot

tot op den hoek van 
de noort sijde van de 
nieuwe Steege, 't eijnde 
op de punt van 't Cort- 
velt, lanck ontrent 

[54r]



drie hondert ende 
vijfftigh roeden aan- 
genomen bij den hoop, 
dus alhier volgens de 
meergemelte conditie 
mitsgaders concent 
ende ordonnantie, de 
voorsz somme van v L         

Betaelt aen Corne- 
lis Adriaense Capi- 
teijn, de somme van 
seve ponden vijfftien
schillingen te veertig 
grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de achtiende be- 
steedinge daer aen- 
volgende, sijnde het 
schoonmaecken van 
't geheele Peerboomse 

[54v]
#capiteijn

gat van de nieuwe steeg 
aff, tot de Peerboomse 
sluijs toe, lanck on- 
trent hondert ende 
vijfftigh roeden aange- 
nomen bij den hoop, 
dus alhier volgens 
conditie, mitsgaders 
concent ende ordon- 
nantie, de voorsz vii L xv Sch      

Betaelt aen Huij- 

[55r]

bert Janse Sloodt, de 
somme van vier pon- 
den, te veertigh
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken van 
de negenthiende be- 
stedinge, sijnde den 
Ban sloodt, loopende 
door den geheelen 
Peerboom, ende Lan- 
gewerff, van 't Peer- 

[55v]
#sloot

boomse gat aff, langs 
de oude cade heenen 

[56r] 



tot in den Barm-
sloodt, lanck on- 
trent drie hondert 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, dus 
alhier volgens de 
meergemelte conditie 
mitsgaders concent 
ende ordonnantie 
de voorschreve zom- 
me van iiii L    

De twintigste bestee- 
dinge daer aanvolgen- 
de sijnde de wegh 
slooten weedersijts 
het oude straetie, 
beginnende aan den 
ouden Dussensen 
dijck, tot den Wester- 
sloodt van den Lan- 
gen Camp, lanck on- 
trent drie hondert 
dubbelde roeden,
dese is tijde deser re-  

[56v]

keninge niet besteedt 
vermits deselve moest 
werden gegraven, dus Memorie    

De een en twintigste 
besteedinge daer aen- 
volgende, comt tot de 
nieuwe Cortveldse 
stege toe, lanck on

[57r]

trent twee hondert 
dubbelde roeden is 
mede tijde deser re- 
keninge niet besteedt 
vermits deselve moest 
werden gegraven dus Memorie
     

Betaelt aen Pieter 
Janse Boerewaert, de 

[57v]
#boerewaert

somme van vier pon- 
den thien schelingen, 
te veertigh grooten 
't pondt, over ende ter 

[58r]



zaecke van het maec- 
ken van de twee en 
twintigste bestee- 
dinge daer aenvol- 
gende, sijnde het 
resteerende gedeelte 
weedersijts van 't ou- 
de Straetie, van de 
voornoemde Kort- 
veldse stege aff, tot 
aen de eerste krom- 
te van den wegh, bij 
de Kamerse steegh, 
ofte wel bij den wes- 
tersen sloodt van 
den kleijnen Brasser, 
lanck ontrent tag- 
tig dubbelde roe- 
den aangenomen bij 
den hoop, dus al- 
hier volgens de meer- 
gemelte conditie 

[58v]

mitsgaders concent 
ende ordonnantie 
de voorschreve som- 
me van iiii L x Sch        

Betaeldt aen Jan 
Sijmense Lensveldt 
de somme van drie 

[59r]
#lensvelt

ponden vijfthien schel- 
lingen te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de drie ende 
twintigste bestee- 
dinge daer aenvol- 
gende, sijnde de sloo- 
ten weerderzijts de 
Camerse Steegh, van 
de voornoemde krom- 
te aff, tot aen den 

[59v]

Zeedijk toe, lanck 
ontrent twee hon- 
dert ses dubbelde 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, vol- 
gens conditie concent 

[60r]



ende ordonnantie 
de voorschreve som- 
me van iii L xv Sch     
 

Betaeldt aan 
Antonie de Metze- 
laer de somme van 
drie ponden thien 
schellingen te veer- 
tigh grooten 't pont, 
over ende in voldoe- 
ninge van het maec- 
ken van de vier en 
twintigste bestee- 
dinge daer aanvol- 
gende, sijnde de 
slooten weedersijts 
de nieuwe Cortveltse 

[60v]
#metselaer

Steege, van het oude 
Straetie aff tot aen 
de Brugge gelegen 
over de Bregte 
geut, lanck ontrent 
twee hondert en 
sesthien dubbelde 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, dus 
alhier volgens de 
meergemelte conditie 
mitsgaders consent 
ende ordonnantie 

[61r]

de voorschreve som- 
me van iii L x Sch      

Betaelt aan 
Pleun Adriaense 
Groenevelt de som- 
me van twee ponden 
ses schellingen te 
veertig grooten 't pont 

[61v]
#groenevelt

over ende in voldoe- 
ninge van het maec- 
ken van de vijff ende 
twintigste bestee- 
dinge daer aenvol- 
gende sijnde de sloo- 
ten weerdersijts de 
selve steegh van de 

[62r]



Bregte geut aff tot 
de Cornse Gantel Cade 
toe, lanck ontrent 
hondert en veertigh 
dubbelde roeden 
aangenomen bij den 
hoop, dus alhier vol- 
gens conditie concent 
ende ordonnantie, 
de voorschreve som- 
me van ii L vi Sch      

Betaelt aen Basti- 
aen Zegerse Canis, 

[62v]
#canis

de somme van nege 
ponden, te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de ses en twintig- 
ste besteedingen 
daer aenvolgende 
sijnde de kille ofte 
de uijtwateringe ge- 
naemt Hillekens- 
gat, beginnende aen 
't Oude Stratie ende 

[63r]

gaende tot de Zuijde- 
lijckste Sluijs, op de 
Cornse Gantel gelegen, 
hier mede is onder 
begrepen de uijtwa- 
teringe buijten dijcx 
tot in den Gantel toe 
lanck ontrent vier 
hondert en dertigh 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, dus al- 
hier volgens conditie, mits- 

[63v]

gaders concent ende 
ordonnantie de voor- 
schreve zomme van ix L         

Betaeldt aan 
Arien Adriaense van 
Hoffwegen, de somme 
van drie ponden vijff- 
thien schellingen, te

[64r]
#van-hofwegen



veertig grooten het 
pont, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de seven 
en twintigste bestee- 
dinge daer aenvol- 
gende sijnde de Mid- 
delt van 't Laerdijckie 
aff, en vervolgens tot 
aen den westersen 
sloodt van Bregte 
veertigh mergen, lanck 
ontrent drie hon- 

[64v]

dert sestigh roeden 
aangenomen bij den 
hoop, dus alhier vol- 
gens de meergemelte 
conditie mitsgaders 
consent ende ordon- 
nantie de voorschreve  
somme van iii L xv Sch          

Betaelt aan Huij-  

[65r]

bert Janse Sloodt, de 
somme van drie pon- 
den vijffthien schel- 
lingen te veertigh 
grooten t pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken van 
de acht en twintigste 
besteedinge daer aen- 
volgende sijnde de 
kille genaempt de 
Bregte geut, begin- 
nende van den wester- 

[65v]
#sloot

sen sloodt van Bregte 
veertig mergen aff, 
tot aen het eijnden 
van Hillekens gat 
door de Cortveldse 
Steegh, lanck ontrent 
drie hondert ende 
thien roeden, aange- 
nomen bij den hoop, 
dus alhier volgens con- 
ditie consent, ende 
ordonnantie, de voorz 
somme van iii L xv Sch       

[66r]



Betaelt aen Jan 
Janse Ramis, de som- 
me van vier ponden 
vijffthien schellin- 
gen te veertig groo- 
ten 't pont over ende 
in voldoeninge van 
het maecken van de 
negen en twintigste 
besteedinge daer 
aenvolgende zijnde 
de slooten wedersijts 
de Calversteegh be- 

[66v]
#ramis

ginnende aen den Ou- 
den Dussensen Dijck 
tot bij den Oostersen 
sloot van Baijen- 
poel, lanck ontrent 
drie hondert dubbel- 
de roeden aange- 
noomen bij den hoop, 
dus alhier volgens 
de meergemelte con- 
ditie mitsgaders 
concent ende or- 
donnantie de voor- 

[67r]

schreve zomme 
van iiii L xv Sch         

Betaeldt aen Jan 
Hendrickse Wijsen- 
bergh, de somma van 
vier ponden te veer- 
tigh grooten 't pondt, 
over ende in voldoe- 

[67v]
#weissenbergh

ninge van het maec- 
ken van de dertig- 
ste besteedinge daer 
aenvolgende, ijnde 
de slooten weersijts 
de selve steegh van 
den voorschreven Oos-
tersloot aff, tot aen 
de nieuwe Cortveldse 
Steege toe, lanck on- 
trent twee hondert 
ende tagtigh dub- 

[68r]



belde roeden, aange- 
noomen bij den hoop, 
volgens conditie con- 
cent ende ordonnan- 
tie de voorschreve 
somme van  iiii L         

Betaelt aen Bas- 
tiaen Hendrickse Camp
de somme van twee 

[68v]
#camp

ponden te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de een en dertig- 
ste besteedinge daer 
aenvolgende, sijnde de 
Middelt beneden den 
Omloop van de Laer, 
beginnende van Jan 
Pietersen sloogt west- 
waerts op, tot aen de 
Kalversteegh toe, 

[69r]

lanck ontrent twee 
hondert en sestigh 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, dus al- 
hier volgens de gemel- 
te conditie mitsgaders 
concent ende ordon- 
nantie, de voorschreve 
somme van  ii L    

Betaeld aen Jan  

[69v]

Goverdse van der Pijl, 
de somme van drie 
ponden te veertigh 
grooten t pondt, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken van 
de twee en dertig- 
ste besteedinge daer 
aenvolgende, zijnde 
den sloodt langs de 
Gantel cade, begin- 
nende van de Oude 
Cornse voorsluijs, west- 

[70r]
#van-der-pijl



waerts op tot aen 
het eijnde van de 
Breghte geut, lanck 
ontrent twee hon- 
dert sestigh roeden 
aangenoomen bij den 
hoop, dus alhier vol- 
gens de meergemelte 
conditie mitsgaders 
concent ende ordon- 
nantie, de voor- 
schreve zomme 
van iii L    

[70v]

Betaelt aen den 
selven Jan Goverdse 
van der Pijl, de som- 
me van vier ponden 
te veertig grooten 
't pondt over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de drie 
en dertigste bestee- 
dinge daer aenvol- 
gende, sijnde de kille 
loopende door den 
Boerenverdriet van 

[71r]
#van-der-pijl

de verlaetse Gantel 
Kade aff, door het 
oude sluijsje, ende de 
Cade tot aen het Heul- 
tie, uijtwaterende op 
de Cornse Gantel, en 
van daer langs de 
Cade van den Boeren- 
verdriet, westwaerts 
op, tot in den Barm- 
sloot van den Nieu- 
wen Dijck, te samen 
lanck ontrent twee 

[71v]

hondert en tagentigh 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, dus vol- 
gens den hoop, dus vol- 
gens conditie concent 
ende ordonnantie, 
de voorschreve som- 
me van iiii L        

[72r]



Betaelt aen Jacob 
Janse van Dalen, de 
somme van agthien  
schellingen, munte 
deser reeckeningen 
over ende in voldoe- 
ninge, van het maec- 
ken van de vier en 
dertigste besteedin- 
ge daer aenvolgende 
beginnende van de 
voorgaende bestee- 
dinge aff, tot den 
ouden Dijck aen het 

[72v]
#van-dalen

huijs van Gijsbert 
Pieterse de Hoogh 
langs de Gijsbert Cade 
lanck ontrent hon- 
dert roeden aange- 
nomen bij den hoop, 
volgens conditie con- 
cent en ordonnan- 
tie, de voorsz xviii Sch 

Betaelt aen Oth 

[73r]
#de-hoogh

Willems Walraven, 
de somme van twaelf 
ponden, te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de vijff en dertig- 
ste besteedinge, sijn- 
de de laeste daer 
aenvolgende, bestaen- 
de in het uijtsnijden 
ende schoonmaecken 
van de uijtwateringe 

[73v]
#walraven

van de sluijsvliet buij- 
tendijcx, tot aen de 
Mase toe, op den ou- 
den harden gront 
ter breete van vier 
en twintig voeten 
drijvens water, aan- 
genomen bij den hoop 
dus volgens conditie 
concent, ende ordon- 

[74r]



nantie, de voorsz 
somme van xii L

iiia: Somma van uijtgeef

ic: xxxiii L viii Sch 

[vacat] [74v]

Anderen Uitgeeff 
van het schoon- 
maecken van des 
Gemeenelandts 
watergangen, soo 
van kreecken, kil-
len, Berm, Ban 
ende Wech slooten 
alle gelegen in 
den Zuijt-Holland- 
sen polder be- 
steedt, ende ge- 
maakt in 't na

[75r]

Blijckt van dese 
bestedinge, bij 
ordonnantie en 
quitantie, van 
dese en volgende 
aengetoge par- 
tijen

jaer zeventhien 
hondert en der- 
thien, 

Betaelt aen Cor- 
nelis Adriaense Ca- 
piteijn, de somme 
van vijff ponden ach- 
thien schellingen te 
veertig grooten het 

[75v]
#capiteijn

't pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de Eer- 
ste besteedinge, sijn- 
de den Barmsloodt 
beginnende van 
den Dussensen dijck 
aff, tot aen den 
hoeck van den nieu- 
wendijck, bij het 
staeckie van de 
heer van Wevelink- 
hoven, lanck ontrent 

[76r]
#van-wevelinkhoven

vier hondert ende 
veertigh roeden 
aangenomen bij den 
hoop, volgens condi- 

[76v]



tie ende besteck in 
dato den zeven en 
twintigsten Septem- 
ber seventhien hon- 
dert en derthien 
mitsgaders concent 
ende ordonnantie, 
slaende op dese ende 
de volgende vier ende 
dertigh posten, de voor- 
schreve somme van v L xviii Sch         

Betaelt aen Wil- 
lem Dingemans, de 
somme van vier pon- 
den te veertig groo- 
ten 't pondt, over en- 
de in voldoeninge van 

[77r]
#dingemans

het maecken van 
de tweede bestee- 
dinge daer aenvol- 
gende compt tot 
de Peerboomse sluijs 
toe, lanck ontrent 
vier hondert roe- 
den aangenomen bij 
den hoop, dus al- 
hier volgens de ge- 
seijde conditie mits- 
gaders concent en- 
de ordonnantie de 

[77v]

voorschreve zomme 
van iiii L   

Betaelt aan 
Jan Goverder van der 
Pijl, de somme van 
vijff ponden thien 
schellingen te veer- 
tigh grooten 't pondt, 

[78r]
#van-der-pijl

over ende in voldoe- 
ninge van het maec- 
ken van de derde be- 
steedinge daer aen- 
volgende beginnen- 
de van de voornoem- 
de Peerboomse sluijs 
tot aen de verlengde 

[78v]



nieuwe Steege toe, 
lanck ontrent vijff 
hondert roeden aen- 
genoomen bij den 
hoop, volgens conditie, 
concent ende ordonnan- 
tie, de voorschreve 
somme van v L x Sch    

Betaelt aan 
Bastiaen Segertse Ca- 
nis, de somme van 
vier ponden vijfftien 
schellingen te veer- 

[79r]
#canis

tig grooten 't pondt 
over ende in voldoe- 
ninge van het maec- 
ken van de vierde 
besteedinge daer aen- 
volgende, van de 
voornoemde steegh 
aff en compt tot 
de zuijdelijckste 
sluijs op de Cornse 
gantel toe, lanck 
ontrent vijff hon- 
dert vijffthien roe- 

[79v]

den aangenomen bij 
den hoop, dus alhier 
volgens conditie con- 
cent ende ordonnan- 
tie de voorschreve 
somme van iiii L xv Sch    

Betaelt aen Jan 

[80r]

Huijberde Sloot de 
somme van twee 
ponden thien schel- 
lingen, te veertigh 
grooten het pondt 
over ende in voldoe- 
ninge van het mae- 
ken van de vijffde 
besteedinge daer 
aenvolgende van de 
Kornse sluijs aff, tot 
de Emmickhoovense 
toe lanck ontrent 

[80v]
#sloot



twee hondert en tag- 
tig roeden, aangeno- 
men bij den hoop, dus 
alhier volgens conditie 
concent, ende ordon- 
nantie, de voorschre- 
ve somme van ii L x Sch    

Betaeldt aan Bas-  

[81r]

tiaen Segertse Canis, 
de somme van twee 
ponden en vijffthien 
schellingen te veer- 
tig grooten 't pont, 
over ende in voldoe- 
ninge van het maec- 
ken van de sesde be- 
steedinge daer aen- 
volgende, kompt tot 
den ouden dijck bij 
de weduwe van Dirck 
Groenevelt, lanck 

[81v]
#canis
#groenevelt

ontrent drie hon- 
dert roeden aange- 
nomen bij den hoop, 
dus volgens conditie
concent ende ordon- 
nantie de voorsz 
somme van  ii L xv Sch 

Betaeldt aen 

[82r]

Jan Huijberde Sloot 
de somme van een 
pont thien schel- 
lingen te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de sesde bestee- 
dinge, daer aanvol- 
gende beginnende 
aen de voorgaende, is 
den Barmsloodt loo- 
pende langs den 

[82v]
#sloot

Bleeckwaert ende Gijs- 
bert, tot aen de Oude 
Cornse voorsluijs, ofte 
het huijs van Maer-

[83r]
#maerten-wouters



ten Wouterse toe, 
lanck ontrent drie 
hondert roeden, aan- 
genomen bij den hoop, 
dus alhier volgens 
de meergemelte con- 
ditie, mitsgaders con- 
cent ende ordonnan- 
tie de voorsx somme van i L x Sch         

Betaelt aen Bas- 
tiaen Segerse Canis, 
de somme van vijff 
ponden tien schel- 
lingen, te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de achtste be- 
steedinge daer aen- 
volgende beginnen- 
de aen de voornoemde 
voorsluijs, en loopt 

[83v]
#canis

langs de Gantel cade 
tot aen den ouden Dus- 
sensen Dijck, lanck 
bijna ses hondert 
roeden aangenoo- 
men bij den hoop, vol- 
gens conditie concent 
ende ordonnantie. de 
voorsz somme van v L x Sch      

Betaelt aan 

[84r]

Claes Struijck de 
somme vanvier pon- 
den, te veertig groo- 
ten 't pont, over ende 
in voldoeninge van 
het maecken van de 
negende besteedin- 
ge daer aenvolgende 
sijnde den sloodt 
genaempt Jan Pie- 
tersen sloodt, begin- 
nende aan de voor- 
noemde Gantel Cade 

[84v]
#struijck

ende loopt langs den [85r]



Ouden Dussensen Dijck 
tot aen de nieuwe Steeg 
agter het huijs van 
Cornelis Ariense Schal- 
ken, lanck ontrent 
vijff hondert vijff ende 
dertigh roeden aan- 
genomen bij den hoop, 
dus alhier volgens con- 
ditie, concent ende 
ordonnantie, de voor- 
schreve somme van  iiii L    

#schalken

Betaelt aan Jan 
Weijssenbergh, de 
somme van drie pon- 
den vijff schellingen, 
te veertigh grooten 
't pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de thien- 
de besteedinge daer 
aenvolgende sijnde 
de wegh slooten we- 
dersijts de nieuwe 
Steegh van den voor- 

[85v]
#weissenbergh

noemden Ouden dijck 
aff, tot de Pleune ofte 
Korte steege toe, desel- 
ve Pleune steeg van de 
nieuwe aff, tot het 
Oude Stratie toe, 
('t welk daer inne 
sal werden begrepen) 
te samen lanck, on- 
trent drie hondert 
dubbelde roeden, 
aangenomen bij 
den hoop, dus alhier 

[86r]

volgens conditie, con- 
cent, ende ordonnan- 
tie, de voorschreve 
somme van  iii L v Sch      

Betaelt aan Adri- 
aen Adriaense van 
Hoffwegen, de som- 

[86v]
#van-hofwegen

me van drie pon- [87r]



den vijffthien schel- 
lingen, te veertig 
grooten 't pont, over 
ende in voldoening 
van het maecken van 
de elffde besteedin- 
ge daer aenvolgende 
zijnde de slooten weer- 
sijts de nieuwe steegh 
van de voornoemde 
Pleune steeg aff, tot 
de Cortveldse steege 
toe, lanck ontrent 
vijff hondert vijff en 
sestigh dubbelde roe- 
den, aangenoomen 
bij den hoop, dus 
alhier volgens con- 
ditie consent ende 
ordonnantie de voorsz 
somme van iii L xv Sch 

Betaelt aan Jan  

[87v]

Janse Ramis, de som- 
me van elff schellin- 
gen munte voor- 
noempt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de twaelf- 
de besteedinge daer 
aenvolgende, begin- 
nende van het Peer- 
boomse gat aff, langs 
het Erff van Willem 
Cornelis Vinck, tot 
het steene heultie 

[88r]
#ramis
#vinck

toe, in de nieuwe steeg 
lanck ontrent der- 
tig enckelde roeden 
aangenoomen bij den 
hoop, dus alhier vol- 
gens conditie concent 
ende ordonnantie de 
voorsz somme van xi Sch         

Betaelt aen Huijg 

[88v]

Janse van Heert de 
somme van drie pon- 

[89r]
#van-heert



den thien schellingen 
te veertig grooten 
het pondt, over en- 
de in voldoeninge 
van het maecken 
van de derthiende 
besteedinge daer 
aenvolgende, begin- 
nende aan de voor- 
noemde Cortveldse 
Steegh en gaende ten 
eijnde uijt, tot in den 
Barmsloot aen den 
Zeedijck, wesende dese 
in twee partijen af 
gedeelt, waer van de 
Eerste helfte, ter 
lengte van ontrent 
twee hondert ende 
sestig dubbelde roe- 
den is, aangenomen 
bij den hoop, dus 
alhier volgens con- 
ditie concent ende 

[89v]

ordonnantie de voor- 
schreve somme van iii L x Sch    

Betaelt aen Jan 
Huijge van Heert, de 
somme van drie pon- 
den te veertig groo- 
ten 't pont, over ende 

[90r]
#van-heert

in voldoeninge van 
het maecken van 
de veerthiende be- 
steedinge daer aen- 
volgende, zijnde de 
wederhelfte van de 
voornoemde steegh 
en kompt tot den 
dijck toe, lanck als 
voren, aangenoomen 
bij den hoop, dus al- 
hier volgens conditie 
mitsgaders consent 

[90v]

ende ordonnantie 
de voorschreve som- 
me van iii L        

[91r]
#botermaet



Betaelt aen Ste- 
ve Cornelis Booter- 
maet, de somme van 
drie ponden thien 
schellingen, te veer- 
tig grooten 't pont 
over ende in voldoe- 
ninge van het maec- 
ken van de vijfftiende 
besteedinge daer 
aenvolgende, sijnde 
de slooten weeder- 
sijts de Voogdwerfse 
Steeg, van den Zeedijck 
aff, tot de nieuwe 
Steeg toe, lanck 
ontrent twee hondert 
dubbelde roeden aan- 

[91v]

genomen bij den hoop, 
dus alhier volgens 
conditie concent en- 
de ordonnantie, de 
voorschreve somme 
van  iii L x Sch      

Betaelt aen Ger- 

[92r]

ridt Stevense Mon- 
sieur, de somme van 
vier ponden te veer- 
tigh grooten 't pont 
over ende in voldoe- 
ninge van het maec- 
ken van de sestiende 
besteedinge daer aen- 
volgende, sijnde de 
Cortveldse Steegh ter 
weedersijde van het 
Oude Stratie aff, tot 
de nieuwe steegh toe 

[92v]
#monsieur

lanck ontrent twee 
hondert en veertigh 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, dus al- 
hier volgens conditie 
mitsgaders consent 
en deordonnantie 
de voorsz iiii L   

[93r]



Betaelt aen Jan  
Weijssenbergh, de som- 
me van drie ponden 
vijff schellingen, te 
veertig grooten het 
pondt, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de se- 
venthiende bestee- 
dinge daer aenvol- 
gende, beginnende 
van de Cortveldse stee- 
ge, tusschen het ge- 
scheij van de domainen 

[93v]
#weissenbergh

ende de particulie- 
ren, westwaerts op, 
tot op den hoeck aen 
de noortsijde van de 
nieuwe steegh 't eijnde 
op de punt van het 
Cortveldt, lanck on- 
trent drie hondert 
vijfftig roeden, aan- 
genoomen bij den hoop, 
dus alhier volgens 
de meergemelte con- 
ditie mitsgaders con- 

[94r]

cent en ordonnan- 
tie, de voorsz som- 
me van iii L v Sch   

Betaelt aan 
Steven Monsieur 
de somme van ses 
ponden te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 

[94v]
#monsieur

van het maecken van 
de achtiende bestee- 
dinge daer aenvolgen- 
de, sijnde het schoon- 
maecken van het ge- 
heele Peerboomse gat 
van de Nieuwe Steeg 
aff, tot de Peerboom- 
se Sluijs toe, lanck 
ontrent hondert en 
vijfftigh roeden, aan- 

[95r]



genomen bij den hoop, 
dus alhier volgens 
conditie mitsgaders 
consent ende ordon- 
nantie, de voorsz 
somme van vi L  

Betaelt aan 
Arien Willemse de 
Loi, de somme van 
drie ponden tien schel- 
lingen, te xl: grooten

[95v]
#de-loij

't pont, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de ne- 
gentiende besteedin- 
ge daer aenvolgende 
sijnde den Bansloodt 
loopende door den 
geheele Peerboom en 
Langewerff, van de 
laen van Dirck Wilde- 
mans, ofte langs het 
Else Bossie, en de oude 
cade henen, tot in den 

[96r]
#wildemans

Barmsloot lanck on- 
trent twee hondert 
en vijff en twintigh 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, dus alhier 
volgens conditie con- 
sent ende ordonnan- 
tie de voorsz somme 
van  iii L x Sch     

Betaelt aen Simon 

[96v]

Cornelis Bootermaet 
de somme van vijff 
ponden te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de twintigste 
besteedinge daer 
aenvolgende, sijnde 
de wegslooten wee- 
dersijts het oude 
Stratie, beginnende 

[97r]
#botermaet



aen den ouden Dus- 
sensen dijck tot den 
Westeren sloot van 
den Langen Camp 
toe, lanck ontrent 
drie hondert dubbel- 
de roeden, aangeno- 
men bij den hoop, 
dus alhier volgens 
de meergemelte con- 
ditie mitsgaders, 
concent ende ordon- 
nantie, de voorsz 
somme van v L  

[97v]

Betaelt aen Leen- 
dert Crijne de Haes, 
de somme van drie 
ponden vijffthien 
schellingen te veer- 
tigh grooten 't pondt 
over ende in voldo- 
ninge van het maec- 
ken van de een en 
twintigste besteedin- 
ge daer aenvolgende 
kompt tot de nieu- 
we Cortveltse Steege 

[98r]
#de-haes

toe, lanck ontrent 
twee hondert dub- 
belde roeden aange- 
nomen bij den hoop, 
dus alhier volgens 
conditie concent en- 
de ordonnantie, de 
voorsz somme van iii L xv Sch    

Betaelt aen Aert 

[98v]

Pieterse van der Vliet 
de somma van vier 
ponden te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de twee ende 
twintigste bestee- 
dinge daer aenvol- 
gende, sijnde het res- 

[99r]
#van-der-vliet



teerende gedeelten 
weedersijts van het 
oude Stratie van de 
voornoemde Kortveld- 
se Stege aff, tot aen 
de eerste krompte 
van den weg bij de 
Camerse Steegh, ofte 
wel bij den wester- 
sen sloot van den klij- 
nen Brasser, lanck 
ontrent hondert en 
tagentig dubbelde 
roeden aangenomen 
bij den hoop, dus al- 
hier volgens de meer- 

[99v]

gemelte conditie mits- 
gaders concent ende 
ordonnantie de voor- 
schreve somme van iiii L     

Betaelt aen Jan 
Weijsenbergh, de som- 

[100r]
#weissenbergh

me van vier ponden 
te veertig grooten 
't pont, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de drie 
ende twintigste be- 
steedinge daer aen- 
volgende, sijnde de 
slooten wedersijts 
de Kamertse steegh 
van de voornoemde 
krompte aff tot den 
zeedijk toe, lanck 

[100v]

ontrent twee hondert 
en ses dubbelde roe- 
den, aangenoomen bij 
den hoop, dus alhier 
volgens conditie con- 
cent ende ordonnan- 
tie, de voorschreve 
somme van  iiii L      

Betaelt aen Jan   

[101r]

Adriaense Capiteijn [101v]
#capiteijn



de somme van drie 
ponden te veertigh 
grooten 't pondt, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de vier en twin- 
tigste besteedinge 
daer aenvolgende 
sijnde de slooten we- 
dersijts de nieuwe 
Cortveldse steeg van 
't Oude Stratie aff 
tot aan de Brugge ge- 
legen over Bregte 
Geut lanck ontrent 
twee hondert en ses- 
thien dubbelde roe- 
den, aangenoomen 
bij den hoop dus al- 
hier volgens de meer- 
gemelte conditie, mits- 
gaders consent ende 
ordonnantie, de 
voorschreve somme 
van iii L   

[102r]

Betaelt aen Wil-
lem Hendricxe van 
den Heuvel, de som- 
ma van twee pon- 
den, te veertig groo- 
ten 't pont, over ende 
in voldoeninge van 
het maecken van de 
vijff en twintigste 
besteedinge daer aen- 
volgende sijnde de 
slooten weedersijts 
de selve steegh, van de 

[102v]
#van-den-heuvel

Bregte geut aff, tot de 
Kornse Gantel cade 
teo, lanck ontrent 
hondert en veertigh 
dubbelde roeden, aen- 
genomen bij den hoop, 
volgens conditie con- 
cent ende ordonnan- 
tie, de voorschreve 
somme van ii L

[103r]



Betaelt aen Wil- 
lem Hendricxse van 
den Heuvel, de som- 
me van vijff ponden 
te veertig grooten 
't pont, over ende in 
voldoeninge van het 
maecken van de ses 
ende twintigste be- 
steedinge daer aen- 
volgende, sijnde de 
kille ofte de uijtwate- 
ringe, genaemt Hille- 
kens gat, beginnende 

[103v]
#van-den-heuvel

aen het oude stratie 
en gaende tot de zuij- 
delijckste sluijs, op de 
Kornse gantel gele- 
gen, hier mede is on- 
der begrepen de uijt- 
wateringe buijtendijcx 
tot in den Gantel toe, 
lanck ontrent vier 
hondert dertigh roe- 
den, aangenoomen 
bij den hoop, dus al- 
hier volgens de gemelte 

[104r]

conditie, consent ende 
ordonnantie de voor- 
schreve somme van v L  

Betaelt aen Ari- 
en Adriaense van 
Hoffwegen de somme 
van drie ponden vijff 
schellingen te veertig 

[104v]
#van-hofwegen

grooten 't pont over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de seven en twin- 
tigste bestedinge 
daer aenvolgende 
zijnde den hoogen 
Middelt van 't Laer- 
dijckie aff, en vervol- 
gens tot aen den wes- 
ter sloot van Bregte 

[105r]



veertigh mergen, lank 
ontrent drie hondert  
sestig roeden aange- 
nomen bij den hoop 
dus alhier volgens 
de meergemelte con- 
ditie conxent ende 
ordonnantie de 
voorsz somme van iii L v Sch       

Betaelt aen Bas- 

[105v]

tiaen Segertse Canis, 
de somme van twee 
ponden thien schel- 
lingen te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken van 
de acht en twintigste 
besteedinge daer aen- 
volgende, zijnde de 
kille genaemt Bregte 
geut, beginnende van 
den westersloot van 

[106r]
#canis

Bregte veertig mer- 
gen aff, tot aen het 
eijnde van Hillekens- 
gat, door de Cortveldse 
steegh, lanck ontrent 
drie hondert en tien 
roeden aangenomen 
bij den hoop, dus al- 
hier volgens de meer- 
gemelte conditie mits- 
gaders concent ende
ordonnantie de voor- 
schreve somme van ii L x Sch      

[106v]

Betaeldt aen Claes 
Struijck de somme 
van vijff ponden mun- 
te deser reeckeninge 
over ende in voldoe- 
ninge van het maec- 
ken van de negen en 
twintigste besteedin- 
ge daer aenvolgende 

[107r]
#struijck



zijnde de slooten weer- 
sijts de Calversteegh, be- 
ginnende aen den Ou- 
den Dussensen dijck 
tot bij den oostersloot 
van Baijen poel lanck 
ontrent drie hondert 
vijffthien dubbelde 
roeden, aangenomen 
bij den hoop, dus al- 
hier volgens conditie 
concent ende ordon- 
nantie, de voorsz v L     

Betaelt aen Hen- 

[107v]

Drick Janse van Ouwer- 
kerck, de somme van 
vier ponden vijff schel- 
lingen te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de dertigste be- 
steedinge daer aen- 
volgende, sijnde de sloo- 
ten weersijts deselve 
steegh van den voorsz 
oostersloodt aff tot

[108r]
#ouwerkerk

aen de nieuwe Cort- 
veltse steege toe, 
lanck ontrent twee 
hondert en tagtigh 
dubbelde roeden 
aangenomen bij 
den hoop dus al- 
hier volgens de 
meergemelte conditie 
mitsgaders concent 
ende ordonnantie 
de voorschreve som- 
me van   iiii L v Sch     

[108v]

Betaelt  aen Hen- 
drick Hemdricxse 
Camp, de somme van 
twee ponden vijff schel- 
lingen, te veertigh 
grooten 't pont, over 

[109r]
#camp



ende in voldoeninge 
van het maecken van 
de een en dertigste 
besteedinge daer aen- 
volgende, sijnde den 
Middelt beneden den 
Omloop van de Laer, be-
ginnende van Jan Pie- 
tersen sloodt west- 
waerts op, tot aen de 
Calversteegh, lanck 
ontrent twee hon- 
dert en sestigh roe- 
den, aangenoomen 
bij den hoop, dus 
alhier volgens de 
meergemelte conditie 
mitsgaders concent 
ende ordonnantie 
de voors: ii L v Sch

[109v]

Betaelt aen Jan 
Wijnants, de somme 
van twee ponden vijff 
schellingen te veer- 
tig grooten 't pont 
over ende in voldo- 
ninge, van het maec- 
ken van de twee ende 
dertigste besteedinge 
daer aenvolgende 
zijnde den sloot langs 
de Gantel Cade, begin- 
nende van de oude 

[110r]
#wijnants

Cornse voorsluijs, en 
westwaerts op, tot 
het eijnde van de 
Bregte geut lanck 
ontrent twee hon- 
dert en sestig roe- 
den, aangenoomen 
bij den hoop, dus 
alhier volgens de ge- 
melte conditie mits- 
gaders consent ende 
ordonnantie, de voor- 
schreve somme van ii L v Sch   

[110v]



Betaelt aen Huij- 
bert Janse Sloodt 
de somme van vier 
ponden vijffthien schel- 
lingen, te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken 
van de drie en der- 
tigste besteedinge 
daer aenvolgende 
sijnde de kille loo- 
pende door den Boe- 

[111r]
#sloot

renverdriet van de 
verlaetse Gantel Ca- 
de aff, door het Oude 
Sluijsie, tot aen het 
Heultie, uijtwateren- 
de op de Cornse Gan- 
tel, en van daer 
langs de cade van 
den Boerenverdriet 
westwaerts op tot 
in den barmsloodt 
van den Nieuwen 
Dijck, te samen 

[111v]

lanck ontrent twee 
hondert en taggen- 
tig roeden, aangeno- 
men bij den hoop dus 
alhier volgens condi- 
tie concent ende or- 
donnantie de voorsz 
somme van iiii L xv Sch      

Betaelt aen Jan 

[112r]

Wijnantse, de somme 
van vijffthiende schel- 
lingen munte deser 
reeckeninge, over en- 
de in voldoeninge van 
het maecken van de 
vier en dertigste be- 
steedinge daer aen- 
volgende, sijnde den 
sloot loopende aen 
de noortsijde langs 
de Gijsbert Cade be- 
ginnende van den 

[112v]
#wijnants



Dijck tot de kille van 
den Boerenverdriet 
lanck ontrent hon- 
dert roeden aangeno- 
men bij den hoop, dus 
alhier volgens conditie 
concent ende ordon- 
nantie, de voorsz  xv Sch       

Betaelt aen Oth 

[113r]

Willemse Walraven 
de somme van twaelf 
ponden te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken van 
de vijff en dertig- 
ste zijnde de laet- 
ste besteedinge daer 
aenvolgende, bestaen- 
de in het uijtsnijden 
ende schoonmaecken 
van de wateringe 

[113v]
#walraven

van de voorschreve 
sluijsvliet, beginnen- 
de aen de Peerboomse 
sluijs buijtendijcxs, 
tot aen de Mase toe, 
tot op den ouden har- 
den gront ter bree- 
ten van vier ende 
twintigh voeten drij- 
vens water, aange- 
nomen bij den hoop 
dus alhier volgens de
meergemelte conditie 

[114r]

mitsgaders concent 
ende ordonnantie de 
voorsz somme van xii L  
 

iiiie: summa  van den uitgeef

ic: xxxxiiii L ix Sch 

[114v]

Blijkt van dese 
betalinge bij or- 

Anderen Uijtgeeff 
van verscheijde saec- 
ken volgens declara- 
tie ordonnantie en- 
de quitantie

[115r]



don: en quit: be- 
halven daer anders 
voor 't hooft get: 
staet Betaelt ten comp- 

toire van den Heer 
Borgermeester Mr: 
Hugo Eelbo, Raedt 
ende Rentmeester 
generael van Zuijd- 
hollant, de som- 
me van twintigh 
ponden, te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het seventien- 
de provisioneel jaer 
pagts, van de dijck- 
putten ofte gorssen 

[115v]
#eelbo

leggende tusschen 
den tee van den 
Dijck van den meer- 
gemelten polder 
tot aen de achter 
kade rondomme 
den selven polder, 
de agter kade daer- 
inne begrepen ver- 
schenen kersmisse 
seventhien hondert 
ende derthien, dus 
alhier volgens qui- 

[116r]

tantie de voorschre- 
ve sommaevan xx L 

Betaelt aen de 
weduwe Hendrick 
Lense, de somme 
van twaelff pon- 

[116v]
#lense

den twaelff schel- 
lingen munte deser 
reeckeninge, over 
ende ter saecken 
van een jaer wed- 
dens ofte salaris, 
voor het opsigt 
ende waernemen van 
de Peerboomse Sluijs, 
verschenen April 
zeventhien hondert 
en veerthien, dus 

[117r]



alhier volgens de 
quitantie de voor-
schreve somme van xii L xii Sch

Betaelt aen Mar- 
cus Cuijndertse Schou- 
te, de somme van twin- 
tihg ponden te xl: groo- 
ten 't pont over ende 
in voldoeninge van een 

[117v]
#schouten

jaer tractement van 
't opsigt ende het 
waernemen van de 
Vierbantse sluijs 
verschenen April 
zeventhien hondert 
veertien, dus bij qui- 
tantie de voorsz xx L 

Betaelt aen Oth 

[118r]

Willemse Walraven 
de somme van twin- 
tigh ponden te veer- 
tigh grooten 't pont, 
over ende in voldoe- 
ninge van het waer- 
nemen soo van de 
Emmickhoovense 
sluijs, als die bij 
de Cornse Gantel is 
leggende dus alhier 
over het Jaer trac- 
tement verschenen 

[118v]
#walraven

zeventhien hondert 
ende veerthien, dus 
bij quitantie de 
voorschreve somm 
van xx L 

Betaelt aen den 
selven Oth Willemse 

[119r]

Walraven, over ende 
in voldoeninge van 
sijne declaratie 
van verdient sala- 
ris ende gedaen ver- 

[119v]
#walraven



schot ten diensten 
van den gemelten 
polder, sedert den 
twintigsten Meij 
zeventien hondert 
dertien tot den der- 
tigsten Maert ze- 
venthien hondert 
veertien, bijde in- 
cluijs, dus alhier bij 
declaratie ordonnan- 
tie van de Heeren Ge- 
committeerdens van 
den voorschreven 
polder ende quitan- 
tie de somme van lxviii L xvi Sch   

Betaellt aen den 

[120r]

selven Oth Willemse 
Walraven, de somme 
van hondert zeve 
ponden veerthien schel- 
lingen te veertigh 
grooten 't pont te 
weeten twee en tne- 
gentigh ponden veer- 
tien schellingen mun- 
te voornt: over ende in 
voldoeninge sijner de- 
claratie van verdienste 
ende verschot gedaen 

[120v]
#walraven

in't beslaen van eenige 
gevalle gaten, en de zee- 
braecken door den har- 
den wint en de hooge 
watervloeden op den 
sevenden maert seven- 
thien hondert ende 
veertien veroorsaeckt 
daer onder de matria- 
len begrepen, ende vijf- 
thien gelijcke ponden 
tot een foije, door de pre- 
sente Heeren Gecommit- 

[121r]

teerdens, haer toegelegt 
wegens aengewende de- 
voiren, dus alhier bij 
declaratie ordonnantie 
ende quitantie, de 

[121v]



voorsz somme van cvii L xiiii Sch 

Betaeldt aen den 
selven Oth Willemse 
Walraven de somme 
van hondert en acht 
ponden tien schel- 
lingen, te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende ter zaecke van 
het gene ten sijnen 
huijsen tijde deser 
reeckeninge is ver- 
teert, bij den bode, 
knegts en voorluijden 
mitsgaders eenige 

[122r]
#walraven

andere persoonen 
daer het Collegie 
mede te doen heeft 
gehadt, volgens gehou- 
de notitie, derhalven 
alhier de voorschreve 
somma van cviii L x Sch   

Betaelt aen Huijg 

[122v]

Ariense van Wingerde, 
de somme van acht en 
vijftigh ponden, munte 
deser reeckeninge 
over ende in voldoe- 
ninge van sijne decla- 
ratie, van wagevrag- 
ten ten dienste van 
den voornoemden pol- 
der tijde deser reec- 
keninge gedaen, dus 
alhier bij declaratie 
ordonnantie ende 

[123r]
#van-wingerden

quitantie, de voorsz 
somme van lviii L     

Betaelt aen den 
Lantmeeter Abel 
de Vries, de somme 
van vijff en seventigh 
ponden twaelff schel- 

[123v]
#de-vries



lingen, te veertigh 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van sijner declaratie van 
vacatie ende verschot 
gedaen op ordre ende 
ten diensten van de 
gemelte Heeren Ge- 
committeerdens, se- 
dert den twintigsten 
Junij zeventhien hon- 
dert en dertien, tot 
den negen en twintig- 

[124r]

sten maert seventien 
hondert veertien, waer 
onder is gecomprehen- 
deert, tgeene den Lant- 
meeter Mattheus van 
Nispen d'anno seven- 
tien hondert twaelff 
heeft versuijmt gehat 
tot lasten van den 
voornoemden polder 
over te leveren, dus 
hij bij declaratie or- 
donnantie ende qui- 

[124v]
#van-nispen

tantie de voorschre- 
ve somme van lxxv L xii Sch 

Betaelt aen den 
Fabrijck Jan Pluijm 
de somme van vier en 
tagtig ponden ses schel- 
lingen te xl: grooten 

[125r]
#pluijm

't pont, over ende in 
voldoeninge van sijne 
declaratie van vaca- 
tie ende verschot ge- 
daen op ordre ende 
ten dienste van de 
Heeren Gecommitteer- 
dens van den gemelten 
polder, sedert den 
ses en twintigsten 
meij zeventhien hon- 
dert dertien tot den 
ses en twintigsten 

[125v]

Maert seventhien hon- 
dert en veertien, dus 

[126r]
#de-bruijn



bij declaratie ordon- 
nantie ende quitan- 
tie de voorschreve 
somme van lxxxiiii L vi Sch   

Betaelt aen Adri- 
aen de Bruijn, de 
somme van ses en der- 
tig ponden, te veertig 
grooten 't pont, over 
ende in voldoeninge 
van het maecken van 
een kussen van blau- 
laken, ende het bor- 
duren met de lette- 
ren van de Heer en 
mmester Sebastiaen 
Braets, als Gecommi- 
teerde van den Zuijd- 
Hollansen polder, 
dus bij declaratie 

[126v]
#braets

ende quitantie de 
voorsz somme van xxxvi L

Betaelt aen Corne- 
lis van Wisse, de som- 
me van drie ponden 
vijffthien schellingen 
te veertig grooten het 

[127r]
#van-wisse

pont over ende in vol- 
doeninge van dat hij 
op den agtsten maert 
seventien hondert veer- 
tien op expresse ordres 
van de Heer en Mr. 
Hugo Eelbo, als Eerste 
Gecommitteerde tot de 
directie van den voorn: 
polder is geweest aen 
den Nieuwendijck met 
een brieff aen den bo- 
de waer in vervat waren, 

[127v]
#eelbo

de ordres om het besor- 
gen van de gaten op den 
sevenden maert door 
den harden storm in den 
dijck geslagen, dus alhier 
bij quitantie de voorsz 

[128r]



somma van iii L xv Sch 

Den Rendant brengt
alhier over ende ter 
saecke van de teerkos- 
ten, bij den wel Ed: 
Heer Commissaris van 
de Camere van de Ed: 
Moogende Heeren Ra- 
den ende meesters 
van de Reeckeninge 
der Domainen der E- 
dele groot Mogende 
Heeren Staten van 
Hollant ende West 
vrieslandt, d' Edele 

[128v]

Heeren Gecommitteer- 
dens, ende eenige par- 
ticuliere ingelanden, 
gedaen ende gevallen 
soo op de visitatie als 
het doen van de reke- 
ninge, dus alhier als 
in voorgaende reec- 
keninge de somme 
van c L

Nog wert alhier ge- 

[129r]

bragt de somme van 
drie ponden drie schel- 
lingen munte deser 
reeckeninge over en- 
de ter saecke van de 
Bellechiere, voor het 
doen deser reeckenin- 
ge, dus de voorsz iii L iii Sch

Den rendant heeft 

[129v]

op ordre ende met ken- 
nisse van de Edele 
Heeren Gecommitteer- 
dens betaelt verschij- 
de noodige kleijnighe- 
den, bedragende de 
somme van xvi L xiiii Sch      

va: Somma van uijtgeeff

[130r]



viic: xxxv L ii Sch

[vacat] [130v]

Dese en volgende 
aengehaelde 
partijen werden 
hier wel gebragt 
en sijn gereguleert 
en gestelt ingevolge 
van de  provisionele 
reglementen, en verder 
bij declaratie en quit:, 
behalven daer anders 
voort hooft geteijkent 
staet.

Anderen uijtgeeff 
van tractementen 
ende verschot van 
d' Edele Heeren Ge- 
committeerdens den 
Penningmeester en- de 
Bode

Betaelt aen den 

[131r]

Heer Borgemeester 
Mr: Hugo Eelbo, 
als Raad ende Rent- 
meester Generael 
der Domeinen van 
Zuijd Holland, de 
somme van hondert 
en twintigh pon- 
den te veertig groo- 
ten 't pondt over 
een jaer tractement 
als Eerste Gecom- 
mitteerde van den 

[131v]
#eelbo

gemelten polder, dus 
alhier de voorschreve 
somme van  cxx L

De reijskosten en- 
de het verschodt van 
den welgemelten 
Heer, tijde deser 

[132r]
#eelbo

reeckeninge gedaen 
bedragen de somma 
van – niet -  

De Heer Borger- 
meester Meester 
Herman van den 
Honert, mede Gecom- 
mitteerde van de Ed: 

[132v]
#van-den-honaert

Moogende Heeren van 
de reeckeninge over 
een jaer tractement 

[133r]



tijde deser reecke- 
ninge, gelijcke hon- 
dert en twintig pon- 
den, dus hier de 
voorsz cxx L

De Reijskosten ende 
het verschot van 
den gemelten heer 
tijde deser reecke- 
ninge gedaen bedra- 
gen – niet – 

De Heer en Mee- 
ster Sebastiaen Leer- 
se mede over een 

[133v]
#van-den-honaert
#leerse

Jaer Tractement 
als gecommitteerde 
de somme van tag- 
tig ponden, munte 
voornoempt dus al- 
hier de voorschreve 
somme van lxxx L

De reijskosten ende 

[134r]

het verschot bij 
sijn Ed: tijde deser 
reeckeninge gedaen, 
bedragen de somme 
van lxvii L xix Sch

De Heer Hendrick 
Balthaser van Weve- 
linckhoven meden 

[134v]
#leerse
#van-wevelinkhoven

over een Jaer tracte- 
ment, als Gecommit- 
teerde, tijde deser 
reeckeninge gelijcke 
somme van lxxx L

De reijskosten en- 
de het verschot bij 
den voornoemde 

[135r]
#van-wevelinkhoven

heere tijde deser [135v]
#van-meerdervoort



reeckeninge gedaen 
bedragen de somme van v L ziiii Sch   

De Heer en Meester 
Michiel Pompe van 
Meerdervoort Heere 
van Meerdervoort  
mede over een Jaer 
tractement als ge- 
committeerde tijde 
deser reeckeninge 
gelijcke somme van lxxx L

De reijskosten en- 
de het verschot bij 
den voornoemden Hee- 

[136r]
#van-meerdervoort

re tijde deser reec- 
keninge gedaen be- 
draegen de somme 
van – niet – 

De Heer Jacob 
van Wezel, mede over 
een jaer tracte- 
ment als Gecom- 

[136v]
#van-wezel

mitteerde tijde deser 
reeckeninge gelijcke 
somme van lxxx L

De Reijskosten ende 
het verschot bij den 
voornoemden Heere 
tijde deser reecke- 

[137r]
#van-wezel

ninge gedaen bedra- 
gen de somme van – niet – 

De Heer en Mee- 
ster Sebastiaen 
Braets mede over 
een jaer tractement 
als Gecommitteerde 

[137v]
#braets

tijde deser reeckenin- 
ge, gelijcke somme 
van lxxx L

[138r]
#braets



De Reijskosten en- 
de het verschodt bij 
den voornoemden 
Heere, tijde deser 
Reeckeninge gedaen 
bedragen de spmme 
van – niet – 

Cornelis Spruijt 
compt als Pen- 
ningh meester van 
den Zuijd holland- 
sen polder, voor sij- 

[138v]
#spruijt

nen ontfanck en- 
de uijtgeeff, deser 
rekeninge (in ge- 
volge van het pro- 
visioneel reglement) 
den twintigsten 
penningh van den 
ontfanck tot de 
somme van ses 
duijsent ponden 
ende het genen 
den ontfanck bo- 
ven de ses duijsent 

[139r]

ponden kompt te 
bedragen den veer- 
tigsten penning 
ende deweijle den 
ontfanck d' Anno 
zeventhien hon- 
dert derthien Fo- 
lio 25: maer comt 
te bedragen de 
somme van vier 
duijsent acht hon- 
dert ende tagen- 
tigh ponden, seven-  

[139v]

thien schellingen 
ses deniers, soo wert 
alhier gebragt den 
twintigsten pen- 
ninch van de voor- 
noemde somme be- 
dragende twee hon- 
dert vier en veer- 

[140r]



tigh ponden drie de- 
niers munte deser 
reeckeninge, dus al- 
hier de voorschreve 
zomme van iic: xliiii L iii D

De reijskosten en- 
de 't verschot bij den 
Rendant, met ken- 
nisse, ende door or- 
dre van de meerge- 
melte Heeren Gecom- 
mitteerdens tijde 
deser rekeninge 
gedaen ende betaelt 
bedragen volgens de- 
claratie, de somme 
van 't seventigh pon- 
den twee schellingen 

[140v]

munte deser reec- 
keninge, dus alhier 
de voorschreve som- 
me van  lxx L ii Sch

Betaelt aan 
Oth Willemse Wal- 
raven, de somme  

[141r]
#walraven

van vijftig ponden 
te veertig grooten 
't pont, over een Jaer 
tractement als Bode 
van den voornoemden 
polder, verschenen 
April zeventhien 
hondert veerthien 
dus bij quitantie 
de voorschreve som- 
me van l L

via: Summa van uijtgeeff

xc: lxxviii L xv Sch iii D
 

[141v]

[vacat] [142r]

[vacat] [142v]

Anderen uijtgeeff, 
van het minuteeren 

[143r]



transeat als in 
voorgaende reken:

grosseeren ende dou- 
bleren deser reke- 
ninge, met het ap- 
postilleeren ende 
't vergeleijken van 
dien, mitsgaders 
de noodige zegels 
tot de selve,

Compt voor het
minuteeren grossee- 
ren ende doubleren 
deser reeckeningen
groot vier hondert 
vier en veertig bla- 
deren tot drie schel- 
lingen het bladt 
bedragende het sel- 
ve een somma 
van ses en sevstig 
ponden twaelf schel- 
lingen, te veertigh 
grooten 't pondt 

[143v]

dus alhier de voor- 
schreve somme van lxvi L xii Sch

Noch voor het dou- 
bleren van een reec- 
keninge als dese om- 
me den rendant 
groot een hondert agt  

[144r]

en veertig bladeren 
mede tot drie schel- 
lingen het bladt, de 
somme van twee en 
twintig ponden en 
vier schellingen, mun- 
te voornoempt dus 
de voorsz xxii L iiii Sch

Compt voor het 

[144v]

appostilleeren deser 
reeckeningen, de 
somme van twaelff 
ponden twaelff schel- 
lingen, munte voor- 
schreve, dus de sel- 

[145r]



ve xii L xii Sch

Den penningmeester 
voor het vergelijc- 
ken van de appostil- 
len op de doublen 
de somme van ne- 
gen ponden negen 
schellingen munte 
als voren, dus de 
voorsz ix L ix Sch

Den rendant 

[145v]

brengt alhier, de 
somma van veer- 
thien ponden twaelf 
schellingen, te veer- 
tigh grooten 't pont 
bij hem betaeldt 
voor drie distincte 
cleijn zegels, als 
een van derthien 
ponden vier schel- 
lingen ses deniers 
geappliceert tot  

[146r]

een omslagh van 
de reeckeninge 
van den Rendant
ende twee ider 
van dertien schel- 
lingen negen de- 
niers, d' eene tot 
de reeckeninge 
voor d' Edele Mo- 
gende Heeren van 
de reeckeninge, en- 
de de andere tot 
de reeckeninge 

[146v]

voor het gemee- 
ne landt (met 
de thiende ver- 
hooginge) bedra- 
gende te samen 
de voorschreve 
somme van veer- 
thien ponden en 
twaelff schellin- 
ge munte deser re- 

[147r]



keninge dus alhier 
de voornoemde som- 
me van xiiii L xii Sch  

Compt voor het 
inbinden deser 
reeckeninge met 
twee dubbelen van 
dien, ijder tot der- 
tigh schellingen 

[147v]

munte voornoempt 
de somme van vier 
ponden tien schel- 
lingen, dus de voor- 
schreve    iiii L x Sch

viia Summa van den uijtgeeff

ic: xxix L xix Sch

Summa totalis van den uijtgeef deser 
rekeningh bedraegt

iiim: ic: lxvii L xiii Sch ix D   

En den ontfang hier voren fol: 28 bedraegt
 

iiiim: viiic: lxxx L xvii Sch i D  

Vereffent comt meerder ontfangen dan uijt- 
gegeven en blijft dienvolgende den Ren- 
dant alhier aan het gemeenelant schuldigh 
de somme van 

xviic: xiii L iii Sch ix D 

Aldus gehoort gereeckent en geslooten ten dage  

[148r]

jaer en plase als in't hooft deses staet 
geëxpresseert ten oirconde was dese ge- 
teijckent
 
W. van Lantschot, Hugo Eelbo, 
Sebast: Leerse, B. van Wevelinckhoven, 

Jacob van Wezel,
Michiel Pompe 

van P. Everwijn
Meerdervoort
Seb: Braets

[148v]



Gecollationeert tegens sijne 
principale, sijnde geschreve 
geappostilleert en geteijkent 
als boven: ende daar mede ac- 
cordeerende bevonde bij mij als 
Penningmeester van den gemelten 
polder: Binnen Dordregt den 
16: Junij 1714.

Cornelis Spruijt


