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CORNELIS SPRUIJTS
Vier en Twintigste Reeckeninge 

als Penningmeester van den SUIJD- 
HOLLANDSEN POLDER

Omme het Hoff.

Overgelevert bij Cornelis Spruijt, 
penningmeester van de Zuijt Hol- 
landsen polder, aen den Heer Commis- 
saris van de Rekeningen der Domeij- 
nen, van de Heeren Staten van Hollant 
ende Westvrieslant, beneffens de Ge- 
committeerdens van den selven pol- 
der aengestelt, mitsgaders de pre- 
sente Ingelanden, desen onderteec- 
kent hebbende in St Joris doele, 
binnen Dordregt, den 24 april 1722

Reeckeninge bewijs, 
ende Reliqua, die 
doende is Cornelis 
Spruijt, als penning 
meester van den gehee- 
len Zuijd Hollandsen 
Polder (bedijckt in 
den Jaeren sesthien 
hondert negen en 
seventigh) van soo- 
danigen ontfanck 
ende uitgeeff, als 
den selven heeft ge- 

[1r]

xxiiii Reeckeningh

Vervolgt wel den tijt van de 
laest voorgaende Reeckening 
als dese d A 1719



hadt, ende gedaen 
over den Jaere zeven- 
thien hondert een 
en twintig gestelt in 
ponden van veertigh 
grooten schellingen en 
deniers naer advenant

Ontfanck

Ende eerstelijck 

[1v]

over den hoogen ende 
laegen omslagh, die al –
hier (volgens de hercal- 
culatie door den lant- 
meeter Mattheus van 
Nispen zal:, in den Jaere 
sesthien hondert twee 
ende tagtigh gedaen) 
begroot werdende op 
twaelff hondert vijff 
en dertig mergen, vijff 
hondert negen en vijff- 
tigh roeden lands, in de  

[2r]

dijckagie binnen be- 
dijkt, volgens de laet- 
ste gedaene meetinge 
het verbael ende de 
Caerte daer van sijnde, 
zegge: 1235 : 559 : 00

Waer van in den Jaeren 
sesthien hondert twee 
en tagtigh uijtgeput sijn 
tot het maecken van den 
doorgebroocken Zeedijck 

[2v]

1235 : 559 : 00
als in de Reeckeningh 
folio xlii et ultra staet 
geexpresseert    2:  463: 00

Zoo dat nu alleenelijk 
moet werden verandt- 
woort, ingevolge van de 
acte van omslagh, de res- 
teerende contribueerende 
mergentaele bedragende 

[3r]



deselve als nogh, 1233: 96: 00

Blijkt hier van bij 
de acte van omslag, 
in dato den 2 meij 
1721, bij den Heer 
Commissaris en 
Gecommitteerdens, 
nevens de particu- 
liere Ingelanden 
gearres-
teert.

Op den tweeden meij 
zeventhien hondert 
een en twintigh, heb- 
ben de Heeren Gecom- 
mitteerdens van den 
Zuijd Hollandsen pol- 
der, naer het sluijten 
van des Gemeenelands 
reeckeninge van den 
Jaeren zeventhien hon- 
dert en twintig, ne- 
vens de presente Inge- 
landen, omme gesla- 

[3v]

gen eene zomma van 
thien schellingen, tot 
twee grooten vlaems 
den schellingh, per 
mergen, over den jaere 
zeventhien hondert 
een en twintigh, tot 
lasten van de Heeren 
Eijgenaeren, soo tot het 
verswaeren van den 
zee dijck, het reepa- 
reeren der zee braec- 
ken het schieten van 

[4r]

eenige slooten en grip- 
pen, met het ververs- 
sen der ackers, mits- 
gaders het leggen van 
een nieuwe steene Hael? 
ende de ordinaire bin- 
nelandsche nootsaecke- 
lijckheeden, ende het 
geene wijders den Zee 
dijck concerneert, welc- 
ken omslag den voo- 
rnoemden penningmee- 
ster alhier is verant- 

[4v]

woordende, over de voor- 
schreve twaelff hondert 
drie en dertigh mergen, 
ses en 't negentigh roe- 
den lands, de somma van 
ses hondert sesthien 
ponden, elff schellingen 
seven en ½ denier, te xl 
grooten 't pont, dus al- 

[5r]



hier de voorsz vic: xvi L xi Sch vii ½ D 

ia: Somma van Ontfangh

 vic: xvi L xi Sch vii D Ob

[vacat] [5v]

bij acte van om- 
slagh

Anderen Ontfank 
over den lagen Om- 
slagh van den Jaeren 
zeventien hondert 
een en twintigh

Ingevolge van de voor- 
schreve acte van Om- 
slagh, in dato den twee- 
den meij, zeventhien 
hondert een en twin- 

[6r]

tigh, tot lasten van de 
respectieve bruijckers om- 
me geslagen, twee ponden 
per mergen, soo tot het 
verswaren van den zee 
dijck, het reepareeren der 
zee braecken, het schieten 
van eenige slooten en grip- 
pen, met het ververssen 
der ackers, bedragende 
over den geheelen Zuijd-
hollandsen polder, groot 
twaelff hondert drie en 

[6v]

dertigh mergen ses en 
't negentigh roeden lands, 
de zomma van twee duij- 
sent vier hondert ses 
en sestigh ponden, ses 
schellingen ses deniers, 
te xl grooten het pont, 
die den Rendant alhier 
mede ten vollen is ver- 
antwoordende, dus alhier 
de voorsz  iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

iia:  Somma van Ontfangh 

iim: iiiic: lxvi L vi Sch vi D

[7r]

[7v]



Anderen Ontfanck
van de verpagtinge 
gedaen bij de Edele 
Heeren Gecommit- 
teerdens van den 
Zuijd hollandsen 
polder op den ne- 
genthienden octo- 
ber zeventhien hon- 
dert en zeventhien 
van het gras, lie- 
sen ende biesen, 
mitsgaders het 

[8r]

riet staende ende 
wassende in de Dijck 
putten, ofte gorssen 
tusschen den thee 
van den dijck, ende 
de achter cade buij- 
ten ende rondom- 
me den Zee dijck 
van den voorschre- 
ven polder beginnen- 
de aen den nieuwen 
Althenasen pol- 
der, tot aen den 

[8v]

't iiii vie: jaer

Dussensen dijck 
toe. 

De eerste phartije 
beginnende aen den 
dijck van den nieu- 
wen Althenaesen 
polder, tot aen de 
eerste zluijs toe, lanck 

[9r]

drie hondert 't ne- 
gentigh roeden, gepagt 
voor ses jaeren, bij 
Marcus Cuijndertse 
Schouten, sjaers omme 
agt ponden, te veer- 
tigh grooten 't pont, blijc- 
kende bij de conditie 
der gedaene verpagtin- 
ge in dato den negentien- 
den october zeventien 
hondert en zeventien, 
dus alhier over het 

[9v]
#schouten

vierde sesde jaer pagts, [10r]



verschenen Cersmis 
zeventhien hondert 
een en twintigh, de 
voorsz zomma van viii L  

De tweede partije 
van de voornoemde 
zluijs, tot de zluijs 
van de Cornse Gantel 
toe, lanck ontrent 
drie hondert en vijff- 
tigh roeden, gepagt 
voor ses jaeren bij 
Maerten Wouterse 
des jaers omme seve 
ponden, munte als 
voren, dus alhier over 
het vierde sesde jaer 
pagts, verschenen Cers- 
mis, zeventien hondert 

[10v]
#maerten-wouters

een en twintigh, de voor- 
schreve zomma van vii L    

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

[11r]
#zijlmans

twee hondert agt 
en veertigh roeden, 
gepagt voor ses jae- 
ren bij Theunis Arie- 
ense van der Pluijm, 
sjaers omme agt pon- 
den munten voor- 
schreven, dus alhier 
over het vierde ses- 
de jaer pagts, ver- 
schenen Cersmis ze- 
venthien hondert en 
een en twintigh, dus al- 

[11v]
#van-der-pluijm

hier de voorschreve 
zomma van viii L   

De vierde partije 
van den voornoemden 

[12r]



hoeck aff, tot de 
zluijs in het Peere- 
boomse gat, lanck ses 
hondert en dertigh 
roeden, gepagt voor 
ses jaeren bij Peeter 
Willemse Wijtvliedt, 
des jaers omme der- 
thien ponden, munte 
deser reeckeningen, 
dus alhier over het 
vierde sesde jaer 
pagts, verschenen 
kersmis zeventhien 
hondert een en twin- 
tigh, dus alhier de 

[12v]
#wijtvliet

voorschreve zomma 
van xiii L  

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 
jaeren bij Adriaan 
Adriaense Crillaerts, 
sjaers omme vijfftien 
ponden, munten de- 
ser reeckeninge, dus 
alhier over het 
vierde sesde jaer 
pagts, verschenen Cers- 
mis zeventhien hon- 
dert een en twintigh, 
dus compt alhier 

[13v]
#crillaerts

de voorschreve zom- 
ma van xv L 

De sesde en laet- 
ste partije van het 
voornoemde Staecx- 
ken aff, tot aen het 
eijnde van de nieuwe 
dijckagie, aen den 

[14r]

ouden Dussensen [14v]
#crillaerts



Dijck, van den Groo- 
ten waert van Zuijd- 
Hollant, lanck vier 
hondert en vijfftigh 
roeden, gepagt voor 
ses jaeren, bij den 
voornoemden Adriaen 
Adriaense Crillaerts, 
sjaers omme een en 
twintigh ponden, mun- 
te als voren, dus al- 
hier over het vierde 
sesde jaer pagts, ver- 
schenen Cersmis ze- 
venthien hondert een 
en twintigh, dus al- 
hier de voorschreve som- 
ma van xxi L 

iiia: Somma van den Ontfanck

lxxii L  

[15r]

[vacat] [15v]

blijckt hier van bij 
conditie van verkoo- 
pinge, in dato den 
eersten april 1722, 
hier op naergesien 
en overgenomen

Anderen ontfank 
wegens het verkogte 
rijsgewas, gestaen heb- 
bende op de respective 
cadens ende dijck put- 
ten van den gemelten 
polder. 

Ontfangen van Jan 
Janse Ramis, de somma 
van agthien ponden, te 

[16r]
#ramis

veertigh grooten 't pont, 
over ende ter zake van 
de eerste partije, van 
het verkogte rijsgewas, 
sijnde de agter caden 
beginnende aen de uijt- 
waeteringe van Hille- 
kens gat, zuijtwaerts 
op, tot den hoeck van 
Jan Rijervelt toe, dus 
alhier volgens de condi –
tie der gedane verkoo- 
pinge, in dato den eersten

[16v]



april zeventien hon- 
dert twee en twintigh, 
daer van seijnde, dus de 
voorsz zomma van xviii L    

Ontfangen van Antonie 
Aarts Verhoeven, de 
somma van elff ponden 
thien schellingen, te xl 
grooten 't pont, over ende 

[17r]
#verhoeven

ter zaecke van de tweede 
partije, van het verkogte 
rijsgewas, begint van 't 
voorgaende aff, tot de 
Camerse geut toe, mede 
de agter cade, dus al- 
hier volgens de voornoem- 
de conditie, de voorsz 
zomma van xi L x Sch      

Ontfangen van Willem 

[17v]

Janse van der Pluijm, de 
zomma van seven pon- 
den, te veertig grooten 
't pont, over ende ter 
zaecke van de derde par- 
tije, van het verkogte 
rijsgewas, beginnende 
van den hoeck van Jan 
Reijervelt, tot het Erff 
van de Bodt, sijnde den 
acker onder den dijck 
te hacken een voet boven 
den gront, dus volgens 

[18r]
#van-der-pluijm
#de-bot

de voornoemde conditie, 
de voorschreve zomma 
van  vii L       

Ontfangen van Adriaen 
Willemse de Loij, de som- 
ma van ses ponden tien 
schellingen, te xl grooten 
't pont, over ende ter zake 
van de vierde partije, van 't 
verkogte rijsgewas, be- 

[18v]
#de-loij

gint aen het Erff van 
Wouter Lensvelt, tot Jan 

[19r]
#lensvelt



Sijmense toe, sijnde den 
acker onder den dijck, 
dus alhier volgens de 
voornoemde conditie, de 
voorsz zomma van  vi L x Sch       

Ontfangen van Jan Wil- 
lemse Wijtvliet, de som- 
ma van twintig ponden tien

#wijtvliet

schellingen, te xl grooten 
't pont, over ende ter zake 
van de vijffde besteedinge, 
van het verkogte rijsgewas, 
begint aen 't Erff van Aart 
van Dinteren, tot het Erff 
van Peeter Willems toe, sijn- 
de den acker onder den 
dijck, dus alhier volgens de 
voornoemde conditie, de voorsz 
zomma van xx L x Sch     

Ontfangen van Aardt 

[19v]
#van-dinteren
#peter-willemse

Peeters van der Vliet, de 
somma van sestien pon- 
den, te veertigh grooten 
't pont, over ende ter zae- 
ke van de sesde partije, van 
het verkogte rijsgewasch, 
sijnde de agter cade, be- 
ginnende van de Bons- 
sloot aff, tot Wijtvliet 
toe, dus alhier volgens 
de voornoemde conditie, 
de voorschreve zomma 
van xvi L   

[20r]
#van-der-vliet

Ontfangen van Adriaen 
de Loij, de somma van der- 
thien ponden thien schel- 
lingen, te veertig grooten 
't pont, over ende ter zaecke 
van de sevende partije van 
het verkogte rijsgewasch, 
sijnde den tweeded ac- 
ker van agteren, begin- 
nende aen Wijtvliet, tot 
den krinckelden winckel 

[20v]
#de-loij



toe, aangenoomen bij den 
hoop, dus alhier volgens 
de voornoemde conditie, 
de voorschreve zomma 
van  xiii L x Sch   

Ontfangen van Sijmon 
Lensvelt, de somma van 
tien ponden, te veertigh 
grooten 't pont, over ende ter 
zake van de agtste partije 
van het verkogte rijsgewas, 
sijnden den derden acker 

[21r]
#lensvelt

daer naest aengelegen, be- 
ginnende, en eijndigende 
als voren, dus alhier vol- 
gens de voornoemde con- 
ditie, de voorschreve zom- 
ma van x L        

Ontfange van Zijmon 
Bootermaet, de zomma van 
vijff ponden tien schellingen, 
te xl grooten het pont, over ende 

[21v]
#botermaet

ter zaeke van de negende 
partije van het verkogte 
rijsgewas, sijnde drie haeg- 
kadens, beginnende van 
't Erff van Maerten Wou- 
ters, tot het eerste bos- 
ken boomen, onder den 
dijck, dus volgens de voor- 
noemde conditie, de voor- 
schreve zomma van  v L x Sch      

Ontfangen van Oth 

[22r]
#maerten-wouters

Willemse, de somma van 
ses ponden, te veertigh 
grooten het pont, over 
ende ter zaecke van de 
thiende partije, van het 
ver-kogte rijsgewas, den 
tweeden en derden ac- 
ker, onder den dijck 
van Maerten Wouters 
aff, tot bij de crinckelde 
winckel, aangenoomen 

[22v]
#walraven
#maerten-wouters



bij den hoop, dus alhier 
volgens de voornoemde 
conditie de voorschreve 
zomma van vi L   

Ontfangen van Peeter 
Jans Baes, de somma van 
seven ponden te veertigh 
grooten 't pont, over ende 
ter zaecken van de elff- 
de partije, van het verkog- 
te rijsgewas, komende om 

[23r]
#baes

den hoeck van de Corte Raije 
daer den dorren willigh 
staet, twee ackers onder 
den dijck, en drie putten, 
tot een gatie toe, aange- 
noomen bij den hoop, dus 
alhier volgens de voor- 
noemde conditie, de voor- 
schreve zomma van vii L  

Ontfangen van Pieter 

[23v]

van den Bos, de zomma 
van elff ponden, te veer- 
tigh grooten het pont, 
over ende ter zaecken 
van de twaelfde partije 
van het verkogte rijsge- 
wasch, beginnende van 
den thuijn an Dirck 
Wildemans, de derde 
haegh cade van agteren 
streckende tot de uijt- 
waeteringe van de Peer- 
boomse zluijs toe, hier 

[24r]
#van-den-bos
#wildemans

onder begrepen twee 
haegcadens, aangenoo- 
men bij den hoop, dus 
alhier volgens de voor- 
noemde conditie de voor- 
schreve zomma van xi L        

Ontfangen van Jan 
Claese Donckersloot, de 
zomma van drie ponden 

[24v]
#donkersloot



te veertigh grooten het 
pont, over ende ter zae- 
ke van de derthiende 
en laetste besteedin- 
ge van het verkogte 
rijsgewasch, sijnde vier 
boskens willige boo- 
men, staende op den 
dijck, met de willigen 
die, op den binnen berm 
staen, tot het Erff van 
Dirck Wildemans, het 
Laer dat daer op staet 

[25r]
#wildemans

aangenoomen bij den 
hoop, dus alhier vol- 
gens de voornoemde con- 
ditie, de voorschreve 
zomma van iii L          

iiiie: Somma van ontfangh

ic: xxxv L x Sch   

[25v]

[vacat] [26r]

[vacat] [26v]

Blijkt van dit 
slot in de laetste 
voorg: reeck: d A: 
1720 folio 76 verso, 
aldaer gedoodt

Anderen Ontfank
wegens het sloth van 
de laetste gedaene 
reeckeninge van den 
jaeren zeventhien 
hondert en twin- 
tigh

Den Rendant brengt

[27r]

alhier de zomma van 
derthien hondert drie 
en sestigh ponden se- 
venthien schellingen 
drie deniers, munten 
deser reeckeninge, sij- 
nde het geene hij bij 
sloote van sijne laet- 
ste voorgaende drie en 
twintigste reeckeninge 
gedaen op den tweeden 
meij zeventhien hon- 
dert een en twintigh 

[27v]

aen het gemeenelandt [28r]



schuldigh is gebleeven, 
blijckende daer van 
bij de selve reeckenin- 
ge Folio 76 verso, dus 
alhier de voorsz zom- 
ma  van xiiic: lxiii L xvii Sch iii D

ve: Somma van den Ontfangh

 im: iiic: lxiii L xvii Sch iii D 

Summa Totalis van den Ontfangh deser 
Reecken: bedraegt 

 iiiim: vic: liiii L v Sch iiii D Ob

[vacat] [28v]

[vacat] [29r]

[vacat] [29v]

Uijtgeeff jegens
den voorschreven ont- 
fanck

Ende eerstelijck
weegens het bestee- 
den en het ververssen 
van verschijde ackers 
en kadens, als mede het 
opschieten van eenige 

[30r]

van dese en vol- 
gende aengetogen 
partijen, en blijckt 
bij de beschijden 
als in den text

slooties mitsgaders
het reepareeren der 
zee braecken, ende het 
verhoogen van eenige 
eijnde dijcks. 

Betaelt aen verschij- 
de persoonen, alle in 

[30v]

de conditien en bestec- 
ken, datis den derden 
april en den derthienden 
meij zeventhien hon- 
dert en een en twin- 
tigh (op dese post 
overgelevert) gementi- 
oneert, de somma van 
elff hondert seven en 

[31r]



seventigh ponden ses 
schellingen negen de- 
niers, over ende in vol- 
doeninge van het ver- 
verschen van verschij- 
de ackers ende kadens, 
alsmede het opschie- 
ten van eenige sloot- 
ties, mitsgaders het 
reepareeren ende het 
verhoogen van eenige 
eijnde dijcxs, bestaen- 
de in sestien distinc- 
te partijen, dus alhier 
bij de voornoemde con- 
ditien ende bestecken, 
attestatie, van opne- 

[31v]

minge van den lantmee- 
ter Abel de Vries, or- 
donnantie van de meer- 
gemelte Heeren Gecom- 
mitteerdens ende de 
respectieve quitantie- 
en, onder ijder partije 
gestelt, de voornoemde 
zomma van xic: lxxvii L vi Sch ix D

ie: Somma van uijtgeeff

im: ic: lxxvii L vi Sch ix D

[32r]
#de-vries

[vacat] [32v]

Anderen uitgeeff 
van de binnelantse 
nootsaeckelijckheden

Betaelt aen Claes 
Sliep, en Claes van Oort, 
Meester Metselaer en 
Timmerman, de zomma 
van seven hondert agt 
ponden, te veertigh groo- 
ten 't pont, over ende  

[33r]
#sliep
#van-oort

in voldoeninge van dat sij 
volgens de respectieve 
conditien en bestecken 
in datis den drie en 
twintigsten meij, den 

[33v]



agthienden september 
en den sevenden octo- 
ber zeventien hondert 
een en twintigh (op 
desen post overgelevert) 
in voldoeninge van een nieu- 
we steene heul, eenige 
te doene reparatie, 
aen de Hille Gatse 
zluijs, en aen den duij- 
ker, leggende 't eijnde 
bregte geut, mitsga- 
ders het maecken van 
een nieuwe schoff deur, 
in de voornoemde Hil- 
legatse zluijs, dus al- 
hier bij drie distincte 
conditien en bestecken 
attestatie van opnemin- 
ge van den Fabrijq Govert 

[34r]

van der Linden, ordonnan- 
tie van de voorgemelte 
Heeren Gecommitteer- 
dens, ende quitantien, 
de voorschreve zom- 
ma van viic: viii L

iie: Somma van uijtgeeff

viic: viii L 

[34v]
#van-der-linden

[vacat] [35r]

[vacat] [35v]

Anderen Uitgeeff 
van het schoon- 
maecken van des 
gemeenelands wae- 
tergangen, soo van 
kreecken, killen 
berm, ban ende 
wegh slooten, al- 
le gelegen in den 
Zuijd Hollandsen 
Polder besteedt 
ende gemaeckt 
in het voor jaer 

[36r]

zeventhien hondert 
een en twintigh. 

[36v]



Betaelt aen ver- 
schijde persoonen, al- 
le in de conditien ende 
bestecken, in dato den 
derthienden meije ze- 
venthien hondert een 
en twintigh, (op desen 
post overgelevert,) ge- 
mentioneert, de som- 
ma van twee hondert 
twee ponden, drie schel- 
lingen, te veertigh 
grooten het pont, over 
ende in voldoeningen 
van het schoonmaec- 
ken van des Gemeene- 
lands watergangen 
in het voor jaer ze- 
venthien hondert en 

[37r]

een en twintigh, soo 
van kreecken killen, 
berm, ban ende wegh 
slooten, (bestaende in 
ses en dertigh distinc- 
te besteedingen), alle 
geleegen in den voor- 
schreven polder, dus 
alhier bij conditie en 
besteck, in dato den 
thienden Julij 
zeventhien hondert 
een en twintigh, bij 

[37v]

attestatie van opnee- 
minge, van den lant- 
meeter Abel de Vries, 
en ordonnantie van 
de gemelte Heeren 
gecommitteerdens, dus 
de voornoemde zomma 
van  iic: ii L iii Sch         

iiie: Somma van uijtgeeff 

iic: ii L iii Sch        

[38r]
#de-vries

[vacat] [38v]

Anderen Uitgeeff 
van het schoon- 

[39r]



maecken van des 
gemeenelands wae- 
tergangen, soo van 
kreecken, killen 
berm, ban ende 
wegh slooten, alle 
geleegen in den 
Zuijd Hollandsen 
Polder besteedt 
ende gemaeckt in 
het na jaer zeven- 
thien hondert en 
een en twintigh 

Betaelt aen ver- 
schijde persoonen, al- 
le in de conditie, ende
bestecken, in dato den 
sesthienden september 
zeventhien hondert en 

[39v]

een en twintigh, (op de- 
sen post overgelevert,) 
gementioneert, de som- 
ma van hondert vier 
en vijfftig ponden veer- 
tien schellingen, te veer- 
tig grooten het pont, 
over ende ter zaeke 
van het schoonmaecken 
van des Gemeenelands 
watergangen, in het na 
jaer zeventien hon- 
dert een en en twintigh, 

[40r]

soo van kreecken kil- 
len, berm, ban ende 
wegh slooten, (bestaen- 
den in ses en dertigh 
distincte besteedinge), 
alle geleegen in den 
Zuijd Hollandsen pol- 
der, dus alhier bij de 
conditien ende bestec- 
ken, in dato den seven- 
thienden october zeven- 
thien hondert een en 
twintigh, bij attestatie 

[40v]

van opneeminge, van 
den lantmeeter Abel 
de Vries, ende ordon- 

[41r]
#de-vries



nantie van de gemelte 
Heeren Gecommitteer- 
dens, de voorschreve 
zomma van  cliiii L xiiii Sch         

iiiie: Somma van uijtgeeff 

ic: liiii L xiiii Sch   

[vacat] [41v]

Anderen Uijtgeeff 
van verschijde saecken 
volgens declaratie or- 
donnantien ende qui- 
tantien,

Betaelt ten comptoire 
van den Heer Borgemeester, M
eester Hugo Eelboo, 
als Raed ende Rent- 

[42r]
#eelbo

meester Generael van 
Zuijd Hollant, de zom- 
me van twintigh pon- 
den, te veertig grooten 
het pont, over ende in 
voldoeninge van het vijff 
en twintigste provisio- 
neel jaer pagts, van de 
dijck putten ofte gors- 
sen leggende tusschen 
den tee van den dijck 
van den meergemelten 
polder, tot aen de agter 

[42v]

cade, en rontomme den 
selven polder, de agter 
cade daer inne begre- 
pen verschenen kers- 
mis zeventien hondert 
een en twintigh, dus al- 
hier volgens quitantie, 
de voorsz zomma van xx L 

Betaelt aen de we- 

[43r]

duwe Hendrick Lense 
ofte Dirck Wildeman, 
de somma van twaelff 
ponden, twaelff schel- 

[43v]
#lense
#wildemans



lingen, te veertig groo- 
ten het pont, over ende 
in voldoeninge van een 
jaer weddens ofte sala- 
ris, voor het opsigt, en- 
de waerneemen van de 
Peere boomse zluijs, ver- 
schenen April zventhien 
hondert twee en twin- 
tigh, dus alhier vol- 
gens quitantie, de voor- 
schreve zomma van xii L xii Sch

Betaelt aen de wedu- 
Marcus Cuijndertse Schou- 
ten, de somma van twin- 
tigh ponden, te veertigh 
grooten 't pont, over ende 

[44r]
#schouten

in voldoeninge van een 
jaer tractement van het 
opsigt ende waerneemen 
van de vierbantse zluijs 
verschenen April zeven- 
thien hondert twee en 
twintigh, dus bij quitan- 
tie, de voorschreve zom- 
ma van xx L 

Betaelt aen Oth 

[44v]

Willemse Walraven, de 
somma van twintigh 
ponden, te veertig groo- 
ten het pont, over en- 
de in voldoeninge van 
het waerneemen soo 
van de Emmickhooven- 
se zluijs, als die bij 
de Cornse Gantel is 
leggende, dus alhier 
over het Jaer tracte- 
ment verschenen ze- 
venthien hondert en  

[45r]
#walraven

twee en twintigh, dus 
alhier bij sijne quitan- 
tie, de voorschreve zom- 
ma van xx L 

[45v]
#van-dinteren



Betaelt aen Aart 
van Dinteren, de zom- 
ma van vijff ponden 
te veertigh grooten 
het pont, over ende 
in voldoeninge van een 
jaer tractement wee- 
gens de opsigten, ende 
gade slaen van het 
magasijn, bestaende in 
hordens, staecken en 
latten, en verdere 
materialen, omme de 
selve in cas van onver- 
hoopt ongeval, bij der 
handt, ende in gereedt- 
heijt te hebben versche- , 

[46r]

nen April zeventhien 
hondert twee en twin- 
tigh, dus bij seijne qui- 
tantie, de voorsz zom- 
ma van v L

Betaelt aen Oth 
Willemse Walraven, 
over ende in voldoenin- 

[46v]
#walraven

ge van sijne declara- 
tie van verdient za- 
laris ende gedaen ver- 
schot, ten diensten 
van den gemelten 
polder sedert den 
ses en twintigsten maert 
zeventhien hondert 
een en twintigh, tot 
den dertigsten maert 
zeventhien hondert 
twee en twintigh, bij- 
de incluijs, dus al- 

[47r]

hier bij declaratie 
ordonnantie van de 
Heeren Gecommitteer- 
dens van den voorschre- 
ven polder ende qui- 
tantie de zomma 
van lxii L i Sch   

Betaelt aen den 

[47v]



selven Oth Willemse 
Walraven, over ende 
in voldoeninge van sijne 
declaratie van vacatien 
ende andre onkosten 
gedaen ende gevallen 
in het voor jaer ze- 
venthien hondert en 
twee en twintigh wee- 
gens het hacken ende 
beteulen van verscheij- 
de ackers, leggende 
om ende voor den 

[48r]
#walraven

dijck van den voornoem- 
den polder, dus al- 
hier bij seijne declara- 
tie, mitsgaders ordon- 
nantie ende quitantie, 
de zomma van xliii L vi Sch  

Betaelt aen den 

[48v]

selven Oth Willem- 
se Walraven over 
ende in voldoeninge 
van het geenen ten 
sijnen huijsen, teijden 
deser reeckeningen 
is verteert, bij den 
booden knegts, en- 
de voerluijden, mits- 
gaders eenige andere 
persoonen, daer mede 
het Collegie te doen 
heeft gehadt, volgens 

[49r]
#walraven

gehoudene notitie, der- 
halven alhier de zom- 
ma van lxxii L xviii Sch     

Betaelt aen Huijgh 
Ariense van Wingerde, over 
ende in voldoeninge van 
sijne declaratie van 
wagen vragten, ten 

[49v]
#van-wingerden

diensten van den voor- 
noemden polder, tijden 
deser reeckeninge ge- 
daen, dus alhier bij de- 
claratie ordonnantie 

[50r]
#de-vries



ende quitantie, de som- 
ma van li L x Sch      

Betaelt aen den lant- 
meeter Abel de Vries, 
over ende in voldoeninge 
van sijne declaratie van 
vacatien ende verschot op 
ordre ende ten diensten 
van de Heeren Gecommit- 
teerdens, gedaen, dus bij 
declaratie, ordonnantie, 
ende quitantie, de som- 
ma van liii L xvii Sch     

Betaelt aen den Fa- 

[50v]

brijcq Goverd van der Lin- 
den, over ende in voldoe- 
ninge van sijne declaratie 
van vacatien ende verschot, 
gedaen op ordre, ende ten 
diensten van de Heeren 
Gecommitteerdens, dus 
alhier bij declaratie ordon- 
nantie ende quitantie de 
zomma van lxv L ii Sch 

Den Rendant brengt 

[51r]
#van-der-linden

alhier, over ende ter 
saecken van de teerkos- 
ten, bij den Hoogh Ede- 
len Heer Commissaris 
van de Camere van de 
Edele Moogende Hee- 
ren Raden ende mee- 
sters van de Reeckenin- 
ge der Domainen, van 
de Edele Groot Moogen- 
de Heeren Staten van 
Hollant ende West- 
vrieslant, de Edele 

[51v]

Heeren Gecommitteerdens, 
ende eenige partiticulie- 
re ingelanden, gedaen 
ende gevallen, soo op de 
visitatie, als het doen 
van de reeckeninge, dus 

[52r]



alhier als in voorgaen- 
de reeckeninge, de som- 
ma van c L

Nog wert alhier ge- 
bragt de zomma van 
drie ponden drie schel- 
lingen, munte deser 
reeckeningen, over en- 
de ter zaecke van de 
Bellecieren, voor het 
doen deser reeckenin- 
ge, dus alhier de voorsz 
zomma van iii L iii Sch

Den rendant heeft op 

[52v]

op ordre ende met ken- 
nisse van de Edele Hee- 
ren Gecommitteerdens 
betaelt, verschijde noo- 
dige kleijnigheeden, be- 
dragende de zomma van xx L xvi Sch      

va: Somma van uijtgeeff

vc: l L v Sch 

[53r]

[vacat] [53v]

Anderen uijtgeeff 
van tractementen, en- 
de verschot van de 
Edelen Heeren Gecom- 
mitteerdens, den Pen- 
ningmeester en den 
Booden,

Betaelt aen den 

[54r]

Heer Borgemeester 
Meester Hugo Eel- 
boo, als Raad ende 
Rentmeester Gene- 
rael der Domeijnen 
van Zuijd Hollandt, 
de zomma van een 
hondert en twintigh 
ponden te veertigh 

[54v]
#eelbo



grooten het pondt 
over een jaer trac- 
tement, als eerste 
Gecommitteerde van 
den gemelten pol- 
der, dus alhier de 
voorschreve zomma 
van  cxx L

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

[55r]
#eelbo

ge, gedaen bedragen- 
de de zomma van – niet -  

Den Heer Borgemee- 
ster Meester Hermen 
van den Honaert, mee- 
de als Gecommitteer- 
de van de Edele Moo- 
gende Heeren van de 

[55v]
#van-den-honaert

reeckeninge, meeden 
over een jaer trac- 
tement, tijden deeser 
reeckeningen, gelijcke 
hondert en twintigh 
ponden, dus alhier de 
voorschreve zomma 
van cxx L

De Reijskosten, ende 

[56r]
#van-den-honaert

het verschot van den 
gemelten heeren, teij- 
den deser reeckenin- 
ge gedaen, bedragende 
de zomma van – niet – 

De Heer en Meester 
Sebastiaen Leerse, me- 
de over een Jaer Tracte-  

[56v]
#leerse

ment, als gecommit- 
teerde, de somma van 
tagtigh ponden, mun- 
te deser reeckenin- 

[57r]



ge, dus alhier de voorsz 
zomma van lxxx L

De reijskosten ende 
het verschot bij den  
Edelen Heer teijden 
deser reeckeningen ge- 
daen, bedragende de 
zomma van lvii L x Sch 

De Erffgenamen van 
de Heer ende Meester 
Mighiel Pompe van 

[57v]
#leerse

Meerdervoort Heere 
van Meerdervoort etc, 
meeden over een Jaer 
tractement als ge- 
committeerde teijden 
deeser reeckeningen, 
gelijcke zomme van lxxx L

De reijskosten en- 

[58r]
#van-meerdervoort

de het verschot bij 
den voornoemden Erfge- 
namen tijde deser reec- 
keninge gedaen bedra- 
gende de zomma van – niet – 

De Heer Jacob 
van Wezel, mede over 

[58v]
#van-meerdervoort
#van-wezel

een jaer tractement 
als Gecommitteerde, 
tijde deser reecke- 
ninge, gelijcke zom- 
ma van lxxx L

De Reijskosten en- 
de het verschot bij 

[59r]

den voornoemden Hee- 
ren, tijde deser reecke- 
ninge gedaen, bedragen 
de zomma van – niet – 

[59v]
#van-wezel
#braets



De Heer ende  Mee- 
ster Sebastiaen Braets, 
meeden over een jaer 
tractement, als Ge- 
committeerde tijden 
deser reeckeninge, ge- 
lijcke zomma van lxxx L

De Reijskosten ende 
het verschot, bij den 

[60r]

voornoemden Heeren 
tijden deeser Reec- 
keninge gedaen, be- 
dragende de zomma 
van – niet – 

De Heer en Mee- 
ster Paulus Geevaerts 

[60v]
#braets
#geevaerts

meeden over een Jaer 
tractement, als Ge- 
committeerde teijden 
deeser reeckeningen 
gelijcke zomma van lxxx L

De reijskosten ende 
het verschot bij 

[61r]

den voornoemde Hee- 
ren, teijden deeser 
reeckeninge gedaen, 
bedragende de zom- 
ma van – Niet 

De Heer ende 
Meester Hendrick 

[61v]
#geevaerts

van Wevelinckhoven, 
meeden over eeen jaer 
tractement als Ge- 
committeerde, tijden 
deser reeckeninge, ge- 
lijcke zomma van lxxx L

De reijskosten ende 

[62r]
#van-wevelinkhoven

het verschot bij den 
voornoemden Heeren, 

[62v]
#van-wevelinkhoven
#spruijt



teijden deeser reec- 
keningen gedaen, be- 
dragende, de zomma 
van v L xii Sch 

Cornelis Spruijt komt 
als Penningmeester 
van den Zuijd Hol- 
landsen polder, voor 
sijnen ontfanck ende 
uijtgeeff deser reec- 
keningen (ingevolgen 
van het provisioneel 
reglement) den twin- 
tigsten penning van 
den ontfanck, tot 
de zomma van ses 
duijsent ponden, ende 
het geenen den ont- 

[63r]

fanck boven de ses 
duijsent ponden komt 
te bedragen, den veer- 
tigsten penningh en- 
de deweijlen den ont- 
fanck over desen Jae- 
ren zeventhien hon- 
dert een en twin- 
tigh Folio agt en 
twintigh kompt te 
bedragen, de zomma 
van vier duijsent ses  

[63v]

hondert vier en vijff- 
tigh ponden, vijff schel- 
lingen vier deniers Ob 
(munten voornoemt) 
waer van moet affgaen 
het slodt der laetste 
gedaene reeckeninge 
van den Jaere zeven- 
thien hondert en twin- 
tigh, Folio ses en se- 
ventigh verso, bedrae- 
gende derthien hon- 
dert drie en sestigh 
ponden seventien schel- 

[64r]

lingen, drie deniers, 
soo kompt derhalven 
den ontfanck, maer 
te bedragen, de som- 

[64v]



Ordinaris en
aen den rendant 
selffs

ma van drie duijsent 
twee hondert 't negen- 
tig ponden viii Sch 1 D Ob
(mede munten voor- 
noempt) waer van 
den voornoemden twin- 
tigsten penningh, in- 
gevolgen van het pro- 
visioneel reglement, 
beloopt eene zom- 
ma van clxiiii L x Sch  

De reijskosten en- 
de het verschot met 
kennisse ende op or- 
dre van de meer ge- 
melte Heeren Gecom- 
mitteerdens, tijden de

[65r]

ser reeckeningen, ge- 
daen ende betaelt, be- 
dragen volgens decla- 
ratie, de zomma van xlviii L 

Betaelt aen Oth 
Willemse Walraven, de 
zomma van vijfftigh 

[65v]
#walraven

ponden, munten deser 
reeckeningen, over een 
Jaer tractement, als 
Booden van den voor- 
noemden polder, ver- 
schenen April zeven- 
thien hondert twee 
en twintigh, dus bij 
quitantie, de voorsz 
zomma van l L

via: Summa van uijtgeeff

im: xliiii L xii Sch 
 

[66r]

[vacat] [66v]

Anderen uijtgeeff, 
van het minuteeren 
grosseeren, ende dou- 
beleeren deser reec- 
keninge, met het ap- 

[67r]



posstilleeren ende het 
vergelijcken van dien 
mitsgaders de noodige 
zeegels tot de selve

Den Rendant brengt 
alhier met goedvinden 
ende approbatie, soo van 
den Hoogh Edelen Heer 
Commissaris van de Reec- 
keningen der Domainen 
van haer Edele Groot 
Moogende de Heeren 
Staten van Hollant 
ende Westvrieslant, als 
de voorgemelte Hee- 
ren Gecommitteerdens, 
over de directie van 
den voornoemde Pol- 

[67v]

der aangestelt mitsgae- 
ders de presente 
Ingelanden voor het 
minuteeren grossee- 
ren ende twee mael 
doubeleeren deeser 
reeckeningen (als de 
eene voor het gemeene- 
lant, ende de andere 
ten behoeven van den 
Rendant, eens de 
zomma van een hon- 
dert ponden te veer- 

[68r]

tig grooten het pont, 
dus alhier de voorschre- 
ve zomma van c L

Compt voor het appos- 
stilleeren deser reec- 
keningen, de zomma 
van twaelff ponden 
twaelff schellingen, 

[68v]

munte deser reecke- 
ninge, dus alhier de 
voorschreve zomma van xii L xii Sch

Den penningmeester 
voor het vergelijcken 

[69r]



van de apposstillen, op 
de doubele, de zom- 
ma van negen ponden 
negen schellingen, mun- 
te als voren, dus al- 
hier de voorschreve 
zomma van ix L ix Sch

Den rendant brengt 
alhier de zomma van 
agt ponden, te veertigh 
grooten het pont, bij 
hem betaelt voor drie 

[69v]

distincte klijn zegels, 
als een van ses ponden 
twaelff schellingen 
ses grooten, geappliceert 
tot eenen omslag van de 
reeckeninge van den 
Rendant, ende nog twee 
ijder van dertien schel- 
lingen negen deniers, 
waer van de eene is tot 
de reeckeninge van de 
Edele Moogende Heeren 
van de Reeckeninge ende 

[70r]

de andre tot de Reecke- 
ninge van het gemeene- 
lant (met de thiende 
verhooginge) bedragende 
te samen de voorsz som- 
ma van agt ponden, mun- 
te deser reeckeninge, dus 
alhier de voorschreve 
zomma van viii L   

Comt voor het inbin- 

[70v]

den deser reeckeningen 
met de twee dubbelen 
van dien, ijder tot der- 
tig schellingen, mun- 
te deser reeckeningen 
de somma van vier pon- 
den tien schellingen, 
dus alhier de voorsz 
zomma van  iiii L x Sch

viia Somma van uijtgeeff

[71r]



ic: xxxiiii L xi Sch

Totalis somma van den uijtgeeff, deser 
reeckeninge bedraegt als blijckt

iiiim: ixc: lxxi L xi Sch ix D    

En den geheelen ontfanck hier voren folio 
28 bedraegt 
 

iiiim: vic: liiii L v Sch iiii D Ob   

Vereffent en tegens den anderen afge- 
trocken, komt meerder ontfangen als uijt- 
gegeven, ende blijft dienvolgende den rendant 
aen het gemeenelant schuldig, de somma van 
ses hondert twee en tagtig ponden dertien 
schellingen seven deniers obulus, dus alhier 
de selve

vic: lxxxii L xiii Sch vii D Ob  

Aldus gehoort gereekent ende geslooten, ten dage 
en plaetse, als in het hooft deses geteeckent staet, 
en was geteeckent, A: N: van Schagen, Hugo Eelboo, 
H. v Honaert, P: Geevaerts, H: van Wevelinckhoven

Naa gedane collatie tegens de 
principale van desen, hebbe die 
daaer mede bevonde te accorderen; 
't welke ik ondergesch: Penningmr 
van den voorn: Suijdhollandsen 
polder affirmeere: Dordregt 
den 29 Meij 1722.

Cornelis Spruijt

[71v]

 


