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CORNELIS SPRUIJTS
Vijff en Twintigste Reeckeninge 

als Penningmeester van den SUIJD- 
HOLLANDSEN POLDER

Omme het Hoff.

Overgelevert bij Cornelis 
Spruijt, penningmr van de Zuijt 
Hollandsen polder, aen den Heer Com- 
missaris van de Kamere van de Reec- 
keningen der Domijnen, van de Heeren 
Staten van Hollant ende Westvries- 
lant, beneffens de Gecommitteerdens, 
van de selve polder aengestelt, mits- 
gaders de presente Ingelanden, dese 
onderteeckent hebbende in St Joris 
Doelen, binnen Dordregt, op den 
16 april 1723

Reeckeninge be- 
wijs, ende Reliqua, 
die doende is Corne- 
lis Spruijt, als pen- 
ningmeester van den 
geheelen Zuijd Hol- 
landsen Polder (be- 
dijckt in den Jare 
sesthien hondert 
negen en seventigh) 
van soodanigen ont- 
fanck ende uitgeeff, 
als den selven heeft 

[1r]

xxv Reeckening

Vervolgt wel den tijt van de 
laest voorg: Reeck: als dese 
d A 1721



gehad, ende gedaen 
over den Jare zeven- 
thien hondert twee 
en twintig gestelt, 
in ponden van veertig 
grooten schellingen 
en deniers naer adve- 
nant

Ontfanck

Ende eerstelijck 

[1v]

wert gebragt, en 
verantwoort, den 
omslagh, die alhier 
volgens de hercal- 
culatie door den lant- 
meeter Mattheus van 
Nispen zal:, in den Jare 
sestien hondert twee 
en tagtig gedaen, be- 
groot werdende op 
twaelff hondert vijff 
en dertig mergen, vijff 
hondert negen en vijff- 

[2r]

tig roeden lands, de  
dijckagie binnen bedijkt, 
volgens de laetste gedane 
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 allenelijk 
moet werden verant- 
woort, ingevolge van de 
acte van omslagh, de res- 
teerende contribueerende 

[3r]



mergentaelen bedragende 
deselve als nogh, 1233: 96: 00

Blijkt hier van bij 
de acte van omslag, 
in dato den 24 april 
1722, bij den 
HeerCom- missaris en 
Gecom- mitteerdens, 
nevens 
de particuliere In- 
gelanden gearres-
teert.

Op den vier en twin- 
tigsten april zeven- 
thien hondert twee en 
twintig, hebben de Hee- 
ren Gecommitteerdens 
van den Zuijd Hollandsen 
polder, naer het sluij- 
ten van des Gemeene- 
lands reeckeninge van 
den Jaeren zeventhien 
hondert een en twin- 
tig, nevens de presente 
Ingelanden, omme gesla- 

[3v]

gen een zomma van 
twee ponden tien schel- 
lingen, te veertig groo- 
ten het pont per mer- 
gen, over den jaere ze- 
venthien hondert twee 
en twintigh, tot lasten 
van de Respectiev Eijge- 
naeren, soo tot het ver- 
swaeren van ontrent 
agt hondert vijftig roe- 
den dijcxs, beginnende 
van de Peerboomse zluijs 

[4r]

tot den Dussensen Dijck, 
het schieten van sloo- 
ten en grippen, met het 
ververssen van eenige 
gehackte ackers, weij- 
ders de binnelandsche 
noodsaeckelijckheeden, 
ende het geene verders 
den Zee dijck concerneert, 
welcken omslag den 
voornoemden penningh- 
meester alhier is ver- 
antwoordende, over de 

[4v]

voorschreve twaelff hon- 
dert drie en dertigh 
mergen, ses en 't negentigh 
roeden lands, de som- 
ma van drie duijsent twee 
en tagtigh ponden agtien 
schellingen een en ½ de- 
nier, te veertig grooten 

[5r]



't pont, dus alhier de 
voorsz iiim: lxxxii L xviii Sch i ½ D 

ia: Somma van Ontfangh

 iiim: lxxxii L xviii Sch i ½ D 

[vacat] [5v]

Anderen Ontfank
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 

[6r]

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 aan den nieuwen 
Althenasen pol- 
der, tot aen den 

[6v]

't v vie: jaer

Dussensen dijck 
toe. 

De eerste partije 
beginnende aen den 
dijck van den nieu- 
wen Althenasen pol- 
der, tot aen de Eers- 
te zluijs toe, lanck 

[7r]

drie hondert 't ne- 
gentigh roeden, gepagt 
voor ses jaeren, bij 
Marcus Cuijndertse 
Schouten, sjaers omme 

[7v]
#schouten



agt ponden, te veer- 
tigh grooten 't pont, blijc- 
kende bij de conditie 
der gedane verpagtin- 
ge in dato den negentien- 
den october zeventien 
hondert en zeventien, 
dus alhier over het 
vijffde sesde jaer pagts, 
verschenen Cersmis 
zeventhien hondert 
twee en twintigh, de 
voorschreve zomma 
van viii L  

De tweede partije 
van de voornoemde 

[8r]

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 vijffde ses- 
de jaer pagts, ver- 
schenen Cersmis, zeven- 

[8v]
#maerten-wouters

tien hondert twee 
en twintig, de voorsz 
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 

[9r]
#zijlmans

twee hondert agt 
en veertigh roeden, 
gepagt voor ses jae- 
ren bij Theunis Arije- 
ense van der Pluijm, 
sjaers omme agt pon- 
den munten voor- 
schreven, dus alhier 

[9v]
#van-der-pluijm



over het vijffde ses- 
de jaer pagts, ver- 
schenen Cersmis ze- 
venthien hondert en 
twee en twintigh, dus 
alhier de voorschreve 
zomma van viii L   

De vierde partije 
van den voornoemden 
hoeck aff, tot de 
zluijs in het Peere- 
boomse gat, lanck 

[10r]

ses hondert en der- 
tig roeden, gepagt 
voor ses jaeren bij 
Pieter Willemse Wijt- 
vliet, des jaers om- 
me derthien pon- 
den, munten deeser 
reeckeninge, dus al- 
hier over het vijff- 
de sesde jaer pagts, 
verschenen Cersmis 
zeventhien hondert 
twee en twintigh, dus 

[10v]
#wijtvliet

alhier de voorschreve 
zomma 
van xiii L  

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

[11r]

vier hondert roe- 
den, gepagt voor ses 
jaeren bij Adriaan 
Adriaense Crillaerts, 
sjaers omme vijfftien 
ponden, munten dee- 
ser reeckeninge, dus 
alhier over het 
vijffde sesde jaer 
pagts, verschenen Cers- 
mis zeventhien hon- 
dert twee en twintigh, 
dus kompt alhier 

[11v]
#crillaerts



de voorschreve som- 
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 

[12r]

ouden Dussensen 
Dijck, van den Groo- 
ten waerd van Zuijd- 
Hollant, lanck vier 
hondert en vijftigh 
roeden, gepagt voor 
ses jaeren, bij den 
voornoemden Adriaen 
Adriaense Crillaerts, 
sjaers omme een en 
twintigh ponden, 
munte als vooren, 
dus alhier over het 

[12v]
#crillaerts

vijffde sesde jaer pagts, 
verschenen Cersmis 
zeventhien hondert 
twee en twintig, dus 
alhier de voorschreve 
somma van xxi L 

iia: Somma van Ontfangh

lxxii L  

[13r]

[vacat] [13v]

blijckt hier van bij 
conditie van verkoo- 
pinge, van den 23 
maert 
1723, hier op 
naergesien 
en overgenomen

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

Ontfangen van Teunis 
Groenevelt, de zomma 
van vier ponden, te 

[14r]
#groenevelt

veertigh grooten 't pont, [14v]



over ende ter zaecken 
van de eerste partije, 
van het verkogte rijsge- 
was, sijnde de tweeden 
kaden van agteren, be- 
beginnende aen de uijtwa- 
teringe van Hillekens 
gat, zuijtwaerts op, tot 
den hoeck van Jan Rij- 
ervelt toe, dus alhier 
volgens de conditie der 
gedane verkoopinge, in 
dato den drie en twin- 
tigsten maert, zeven- 
tien hondert drie en 
twintig, daer van sijn- 
de, dus de voorsz som- 
ma van iiii L    

Ontfangen van Crijn 
Lammert de Vos, de som- 

[15r]
#de-vos

ma van twee ponden tien 
schellingen, te veertigh 
grooten 't pont, over ende 
ter zaecke van de twee- 
de partije, van het ver- 
kogte rijsgewas, van Wil- 
lem Claese Donckersloot 
aff, drie haeg cadens on- 
der den dijck, dus al- 
hier volgens de voor- 
noemde conditie, de 
voorschreve zomma van i L x Sch      

Ontfangen van Corsti- 

[15v]
#donkersloot

aen Jooris, de zomma 
van vier ponden thien 
schellingen, te veertigh 
grooten 't pont, over ende 
ter zaecke van de derde 
partije, van het verkogte 
rijsgewas, daer van daen 
vier haegcadens tot het 
Erff van Willem van der 
Pluijm, dus volgens de 
voornoemde conditie, 
de voorsz zomma van iiii L       

[16r]
#corstiaan-joris
#van-der-pluijm



Ontfangen van Johannis 
van Gelder, de zomma 
van vier ponden, te veer- 
tig grooten het pondt, 
over ende ter zaecke 
van de vierde partijen, 
van het verkogte rijsge- 
was, sijnde de agter 
cade beginnende aen de 
Kamerse geut, tot de 
sloot toe, teegens het 
Erff van Lensvelt, tot 
den tuijn, aen de Zuijde- 

[16v]
#van-gelder
#lensvelt

kant, dus alhier vol- 
gens de voornoemde 
conditie, de voorschreve 
zomma van  iiii L        

Ontfangen van Mosis 
La Grou, de somma van 
negen ponden thien schel 
lingen, te veertig grooten

[17r]
#la-grouw

't pont, over ende ter zake 
van de vijffde besteedinge, 
van het verkogte rijsge- 
was, daer van daen, den 
buijtensten acker tot 
den Post sloot toe, dus 
alhier volgens de voor- 
noemde conditie, de voorsz 
zomma van ix L x Sch     

Ontfangen van Pieter 

[17v]

Willemse Wijtvliet, de 
zomma van drie ponden 
thien schellinge, te 
veertig grooten 't pont, 
over ende ter zaeken 
van de sesde partije, van 
het verkogte rijsgewas, 
teegen Dingeman Wijt- 
vliets Huijs, een Haeg 
kade met de Haegka- 
de teegen de stoep, daer- 
bij aangenoomene bij 
den hoop, dus alhier 

[18r]
#wijtvliet

volgens de voornoemde 
conditie, de voorsz zom- 

[18v]
#de-loij



ma van iii L x Sch 
   

Ontfangen van Adriaen 
de Loij, de somma van drie 
ponden, te veertig grooten 
't pont, over ende ter zake 
van de sevende partije van 
't verkogte rijsgewas, 
den noordenkant van 
het Crommegat twee 
puttens, den vijffden ac- 
ker van den dijck, dus 
alhier volgens de voor- 
noemde conditie, de voor- 
schreve zomma van iii L    

Ontfangen van Wouter de 

[19r]

Bod, de somma van ses pon- 
den, te veertig grooten 
't pont, over ende ter zake 
van de agtste partije van 
't verkogte rijsgewas, begin- 
nende van het Cromme 
gat, de Agter cade, tot 
het Prinse gat toe, der 
onder begrepen twee haeg- 
cadens teegen den hoeck, 
van de Corte Raije den 
tweeden en vierden haeg- 
caden, dus alhier vol- 

[19v]
#de-bot

gens de voornoemde con- 
ditie, de voorschreve zomma 
van vi L        

Ontfangen van Adriaen  
de Loij, de somma van ne- 
gen ponden, te veertig groo- 
ten 't pont, over ende ter 
zake van de negende par- 
tije van het verkogte rijs- 

[20r]
#de-loij

gewas, van den Noordenhoek 
van de Korte Raije af, den 
eersten en tweeden acker 
onder den dijck, bij het der- 
de bosken boomen, aen den 
dijck, dus volgens de voor- 
noemde conditie, de voorrz 

[20v]



zomma van  ix L       

Ontfangen van Antonie 
Aarts Verhoeven, de som- 
ma van vijff ponden tien 
schellingen, te veertigh 
grooten het pont, over ende 
ter zaecke van de tien- 
de partije, van het ver- 
kogte rijsgewas, daer 
van daen, den tweeden 
en derden acker van 
den dijck, met de Haegh- 
kade daer tegen, dus vol- 
gens de voornoemde condi- 
tie, de voorsz zomma van v L x Sch    

[21r]
verhoeven

Ontfangen van Adriaen 
de Loij, de somma van ses 
ponden te veertigh grooten 
het pont, over ende ter 
zaecke van de elffde par- 
tije, van het verkog- 
te rijsgewas, van de twee 
willige onder den dijk 
daer van daen de eerste 
de tweede, en de vierde 
haegkade, aangenoo- 
men bij den hoop, dus 
alhier volgens de voor- 

[21v]
#de-loij

noemde conditie, de voor- 
schreve zomma van vii L  

Ontfangen van Bastiaen 
Koeckoeck, de somma van 
ses ponden tien schellin- 
gen, te veertig grooten 
't pont, over ende ter zake 
van de twaelfde partije 
van t verkogte rijsgewas, 

[22r]
#koeckoeck

van den thuijn af, den acker 
onder den dijck, daer on- 
der begreepen, een haeg cade 
in 't midden, tot het tweede 
bosken boomen toe, dus al- 
hier volgens de voornoem- 
de conditie de voorsz som- 
ma van vi L x Sch         

[22v]



Ontfangen van Adam 
Somers, de somma van vier 
ponden, te veertig grooten 
't pont, over ende ter za- 
ke van de dertiende en 
laetste besteedinge van 
het verkogte rijsgewas, 
daer van de tweede, en 
derde haegkade tot de 
uijtateringe van de Pee- 
reboomse zluijs toe, dus 
alhier volgens de voorn: 
conditie, de voorsz somma iiii L          

iiie: Somma van ontfangh

lxviii L    

[23r]
#somers

[vacat] [23v]

Blijkt van dit slot
 in de laetste voorgaen- 
de reeck: als dese, d A: 
1721 folio 71 verso, en 
al- daer gedoodt

Anderen Ontfank
wegens het slot van 
de laetste gedaene 
reeckeninge van den 
jaeren zeventhien 
hondert een en 
twintigh

Den Rendant brengt

[24r]

alhier de zomma van 
ses hondert twee en 
tagtig ponden dertien 
schellingen seven en 
een halve denier, mun- 
te deeser reeckenin- 
ge, sijnde het geenen 
hij bij slooten van sijne 
laetste voorgaende 
vier en twintigste reec- 
keninge gedaen op den 
vier en twintigsten 
april, zeventien hon- 

[24v]

dert twee en twintigh 
aen het gemeenelant 
schuldig is gebleeven, 
blijckende daer van 
bij de selve reeckenin- 

[25r]



ge Folio een en seventiig 
verso, dus alhier de voor- 
schreve zomma  van vic: lxxxii L xiii Sch vii ½ D

iiiie Somma van Ontfangh

 vic: lxxxii L xiii Sch vii ½ D

Summa Totalis van den Ontfangh de 
Reeckening bedraegt 

 iiim: ixc: v L xi Sch ix D Ob

[vacat] [25v]

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 

[26r]

van dese en volgen- 
de aengetogen par- 
tijen, blijckt bij de 
beschijden als in den 
text behalven daer 
anders voor 't hooft 
geteeckent staet

eenige slooties, mits- 
gaders het reeparee- 
ren der zee braecken, 
en het verhoogen van 
eenige eijnde dijcks. 

Betaelt aen ver- 
schijde persoonen, alle 

[26v]

in de conditien en be- 
stecken, in dato den 
eersten april zeven- 
thien hondert twee 
en twintigh (op deese 
post overgelevert) ge- 
insereert, de somma 
van een hondert ne- 
genthien ponden negen- 
tien schellingen vier 
deniers, over ende in 
voldoeninge van het 
besteeden te verhoogen  

[27r]

en ververschen van 
eenige ackers bestaen- 

[27v]
#de-vries



de in ses distincten 
partijen, dus alhier 
bij de voornoemde 
conditie ende besteck, 
attestatie, van op- 
neminge van den lant- 
meeter Abel de Vries, 
ordonnantie van de 
Heeren Gecommit- 
teerdens ende de res- 
pectieve quitantien, 
onder ijders aangeno- 
men partijen gestelt, 
dus alhier de voorsz 
zomma van ic: xix L xix Sch iiii D

Betaelt aen diver- 
se persoonen, alle in 
dese conditie en bestec- 

[28r]

ke van dato den nee- 
gende meije zeventien 
hondert twee en twin- 
tig (op desen post over- 
gelevert) gementioneert, 
de somma van vijf hon- 
dert tagtig ponden 
veertien schellingen, 
over ende ter zaecken 
van het besteeden, het 
verhoogen en verswaren 
van eenige eijnde dijcxs, 
bestaende in seve dis- 

[28v]

tincte partijen, dus al- 
hier bij de voornoem- 
de conditie, en besteck, 
attestatie, van opnee- 
minge van den lantmee- 
ter Abel de Vries, or- 
donnantie van de Hee- 
ren Gecommitteerdens, 
ende de Respectieve 
quitantien, onders aan- 
genoomen partije gestelt, 
dus alhier de voorsz 
zomma van vc: lxxx : xiiii Sch 

ie: Somma van uijtgeeff

viiic: L xiii Sch iiii D

[29r]
#de-vries



[vacat] [29v]

Anderen uitgeeff 
van de binnelandsche 
noodsaeckelijckheeden

Betaelt aen Willem 
Otto Walraven, de som- 
ma van agt en dertigh 
ponden twaelff schellin- 

[30r]
#walraven

gen, te veertig grooten 
het pont, over ende 
in voldoeninge van het 
repareeren en het 
opmaecken van twee 
stoepen, d'eene geleegen 
teegen over Jan Reijer- 
velt, en de andere bij 
Wijtvliet, in den gemel- 
ten Polder, door hem 
op speciale ordre van 
de gemelte Heeren Ge- 
committeerdens gemaeckt 

[30v]

dus alhier bij sijne de- 
claratie ordonnantie 
van de meergemelte 
Heeren Gecommitteer- 
dens, ende quitantie, de 
voorsz zomma van xxxviii L xii Sch 

iie: Somma van uijtgeeff

 xxxviii L xii Sch

[31r]

[vacat] [31v]

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

[32r]



zeventhien hondert 
twee en twintigh. 

Betaelt aen ver- 
schijde persoonen, al- 
le in de conditien ende 
bestecken, in dato den 
sesthienden junij ze- 
venthien hondert twee 

[32v]

en twintigh, (op desen 
post overgelevert,) ge- 
mentioneert, de som- 
ma van een hondert 
drie en tagtig ponden 
elff schellingen, te veer- 
tig grooten het pont, 
over ende in voldoe- 
ninge van het schoon- 
maecken van des Ge- 
meenelands waetergan- 
gen in het voor jaer 
zeventhien hondert 

[33r]

twee 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 de voorschre- 
ve conditie ende besteck, 
attestatie van opnee- 
minge van den lant- 
meeter Abel de Vries, 

[33v]

In dato den ses en twin- 
tigsten Junij zeven- 
thien gondert twee 
en twintig, en ordon- 
nantie van de gemelte 
Heeren gecommitteer- 
dens, dus de voornoem- 
de zomma van ic: lxxxiii L xi Sch         

iiie: Somma van uijtgeeff 

ic: lxxxiii L xi Sch      

[34r]

[vacat] [34v]



Anderen Uitgeeff 
van het schoon- 
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- 

[35r]

thien hondert en 
twee en twintigh 

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

[35v]

twee en twintig, (op 
desen post overgelee- 
vert gementioneert), de 
somma van een hon- 
dert negen en veertig 
ponden ses schellin- 
gen, te veertig groo- 
ten het pont, over 
ende ter zaeke van 
het schoonmaecken 
van des Gemeenelands 
watergangen, in het na 
jaer zeventhien hon- 

[36r]

dert twee en twintigh, 
soo van kreecken kil- 
len, berm, ban ende 
wegh slooten, (bestaen- 
den in ses en dertigh 
distincte besteedingen), 
alle geleegen in den 
Zuijd Hollandsen pol- 
der, dus alhier bij de 
voornoemde conditien en- 
de bestecken, attesta- 
tien, van opneeminge van 
den lantmeeter Abel 

[36v]

de Vries, in dato den [37r]



sesthienden october 
zeventhien hondert 
twee en twintig, ende 
ordonnantie van de ge- 
melte Heeren Gecom- 
mitteerdens, dus de voor- 
schreve zomma van  ic: xlix L vi Sch         

iiiie: Somma van uijtgeeff 

ic: xlix L vi Sch     

#de-vries

[vacat] [37v]

Anderen Uijtgeeff 
van verschijde saecken 
volgens declaratie or- 
donnantie ende quitan- 
tie,

Betaelt ten comptoire 
van den Heer Borgemeester, 
Meester Hugo Eelboo, 
als Raad ende Rent- 

[38r]
#eelbo

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

[38v]

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

Betaelt aen de we- 

[39r]



duwe Hendrick Lense 
ofte Dirck Wildeman, 
de somma van twaelff 
ponden, twaelff schel- 
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 
Peereboomse zluijs, ver- 
schenen April zventhien 
hondert drie en twin- 

[39v]
#lense
#wildemans

tigh, dus alhier vol- 
gens quitantie, de voor- 
schreve zomma van xii L xii Sch

Betaelt aen de Willem 
Otto walrave, de som- 
ma van twintig pon- 
den, te veertig grooten 
het pont, over ende in 

[40r]
#walraven

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

Betaelt aen Oth 

[40v]

Willemse Walraven, de 
zomma 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  

[41r]
#walraven

drie en twintigh, dus 
alhier bij sijne quitan- 

[41v]
#van-dinteren



tie, de voorschreve zom- 
ma van xx L 

Betaelt aen Aard 
van Dinteren, de som- 
ma van vijff ponden 
te veertig grooten 
het pondt, over ende 
in voldoeninge van een 
jaer tractement wee- 
gens de opsigten, ende 
gade slaen van het 
magaseijn, bestaende in 
hordens, staecken en 
latten, ende verdere 
materialen, omme de 
selve in cas van onver- 
hoopt ongeval, bij der 
handt, ende in gereet- 
heijt te hebben versche-  

[42r]

nen April zeventhien 
hondert drie en twin- 
tigh, dus bij sijne qui- 
tantie, de voorsz som- 
ma van v L

Betaelt aen Oth 
Willemse Walraven, 
over ende in voldoenin- 

[42v]
#walraven

ge van sijne declara- 
tie van verdient za- 
laris ende gedaen ver- 
schot, ten diensten 
van den gemelten 
polder sedert den 
laetsten maert, ze- 
venthien hondert twee 
en twintig, tot den 
negenthiende maert 
zeventhien hondert 
drie en twintig, bij- 
de incluijs, dus al- 

[43r]

hier bij declaratie 
ordonnantie van de 
Heeren Gecommitteer- 
dens van den voorschre- 
ven polder ende qui- 
tantie de voorschreve 

[43v]



zomma van xxii L xviii Sch   

Betaelt aen den 
selven Oth Willemse 
Walraven, over ende in 
voldoeninge van sijne 
declaratie van vaca- 
tien ende andre onkos- 
ten gedaen ende geval- 
len in het voor jaer 
zeventhien hondert 
drie en twintig, wee- 
gens het hacken ende 
beteulen van verschij- 
de ackers, leggende 
om ende voor den 

[44r]
#walraven

dijck van den voornoem- 
den polder, dus al- 
hier bij sijne declara- 
tie, mitsgaders ordon- 
nantie ende quitantie, 
de zomma van l L   

Betaelt aen den 

[44v]

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

[45r]
#walraven

gehoudene notitie, der- 
halven alhier de som- 
ma van liiii L xviii Sch     

Betaelt aen Huijgh 
Ariense van Wingerde, 
over ende in voldoenin- 
ge van sijne declaratie 
van wagen vragten, ten 

[45v]
#van-wingerden



diensten van den voor- 
noemden polder, tijden 
deeser reeckeninge ge- 
daen, dus alhier bij de- 
claratie ordonnantie 
ende quitantie, de som- 
ma van liii L       

Betaelt aen den lant- 
meeter Abel de Vries, 

[46r]
#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 zom- 
ma van lxiiii L vi Sch     

Betaelt aen den Fa- 

[46v]

brijcq Govert 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 – niet  

Den Rendant brengt 

[47r]
#van-der-linden

alhier, over ende ter 
zaecke van de teer kos- 
ten, bij den Hoogh Ede- 
len Heer Commissaris 
van de Camere van de 
Edele Moogende Hee- 
ren Raaden ende Mee- 
sters van de Reeckenin- 
ge der Domainen, van 
de Edele Groot Mogen- 
de Heeren Staten van 
Hollant ende West- 
vrieslant, de Edele 

[47v]

Heeren Gecommitteerdens, [48r]



ende eenige partiticulieren 
ingelanden, gedaen en- 
de gevallen, soo op de 
visitatie, als het doen 
van de reeckeninge, dus 
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, munten deser 
reeckeninge, over en- 
de ter zaecke van de 
Bellecieren, voor het 
doen deeser reeckenin- 
ge, dus alhier de voorsz 
zomma van iii L iii Sch

Den rendant heeft op 

[48v]

op ordre ende met ken- 
nisse van de Edele Hee- 
ren Gecommitteerdens 
betaelt, verschijde noo- 
dige klijnigheeden, be- 
dragende de zomma 
van xvii L vi Sch      

va: Somma van uijtgeeff

iiiic: lxiiii L iii Sch 

[49r]

[vacat] [49v]

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

Betaelt aen den 

[50r]

Heer Borgemeester 
Meester Hugo Eel- 
boo, als Raad ende 

[50v]
#eelbo



Rentmeester Gene- 
rael der Domeijnen 
van Zuijd Hollandt, 
de zomma van een 
hondert en twintig 
ponden te veertigh 
grooten het pondt 
over een jaer tracte- 
ment, 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 deeser reeckenin- 

[51r]
#eelbo

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

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

[51v]
#van-den-honaert

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

De Reijskosten, ende 

[52r]

het verschot van den 
gemelten Heer teij- 
den deeser reeckenin- 
ge gedaen, bedragen- 
de de zomma van – niet – 

De Heer en Meester 
Sebastiaen Leerse, mee- 

[52v]
#van-den-honaert
#leerse



den over een Jaer Tracte-  
ment, als gecommit- 
teerde, de zomma van 
tagtig ponden, mun- 
te deeser reeckenin- 
ge, dus alhier de voorsz 
zomma van lxxx L

De reijskosten ende 
het verschot bij den  

[53r]

Edelen Heer teijden 
deser reeckeningen ge- 
daen, bedragende de 
zomma van lxiii L xvii Sch 

De Heer Jacob 
van Wezel, mede over 

[53v]
#leerse
#van-wezel

een jaer tractement 
als Gecommitteerde, 
tijden deeser reecke- 
ninge, gelijcke zom- 
ma van lxxx L

De Reijskosten en- 
de het verschot bij 

[54r]

den voornoemden Hee- 
ren, tijden deeser reec- 
keninge gedaen, be- 
dragende de somma 
van – niet – 

De Heer ende  Mee- 
ster Sebastiaen Braets, 

[54v]
#van-wezel
#braets

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

De Reijskosten ende 
het verschot, bij den 

[55r]

voornoemden Heeren 
tijden deeser Reec- 
keninge gedaen, be- 

[55v]
#braets
#geevaerts



dragende de zomma 
van – niet – 

De Heer en Mee- 
ster Paulus Geevaerts 
meeden over een Jaer 
tractement, als Ge- 
committeerde tijden 
deeser reeckeningen 
gelijcke zomma van lxxx L

De reijskosten en- 
de het verschot bij 

[56r]

den voornoemde Hee- 
ren, teijden deeser 
reeckeninge gedaen, 
bedraegende de som- 
ma van – Niet 

De Heer ende 
Meester Hendrick 

[56v]
#geevaerts

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

De reijskosten ende 

[57r]
#van-wevelinkhoven

het verschot bij den 
voornoemden Heeren, 
tijden deeser reecke- 
ningen gedaen, be- 
draegende, de zomma 
van v L xii Sch 

Cornelis Spruijt comt 

[57v]
#van-wevelinkhoven
#spruijt

als Penningmeester 
van den Zuijd Hol- 
landsen polder, voor 
sijnen ontfanck en- 
de uijtgeeff deeser 
reeckeninge, (inge- 
volgen van het pro- 

[58r]



visioneel reglement) 
den twintigsten pen- 
ning van den ont- 
fanck, tot de zom- 
ma van ses duijsent 
ponden, ende het gee- 
nen den ontfanck 
boven de ses duij- 
sent ponden kompt 
te bedraegen, den 
veertigsten pennink 
ende deweijlen den 
ontfanck over desen 
Jaeren zeventhien 
hondert twee ende 
twintigh Folio vijff 
en twintigh kompt 
te bedragen eene 
zomma van drie duijsent 

[58v]

negen hondert viijff 
ponden elff schel- 
lingen negen deniers 
(munten voornoemt) 
waer van moet afgaen 
het slot der laetste 
gedaene reeckeninge 
van den Jaere zeven-  
thien hondert een 
en twintigh, Folio 
een en seventig verso, 
bedraegende ses hon- 
dert twee en tagtigh 

[59r]

Ordinaris en
aen den rendant 
selffs

ponden dertien schel- 
lingen, seve deniers, 
obulus, soo komt der- 
halven den ontfanck, 
maer te bedraegen, 
de somma van drie 
duijsent twee hondert 
twee en twintig ponden 
agtien schellingen i D Ob 
(meeden munten voor- 
noempt) waer van den 
voornoemden twin- 
tigsten penningh, in- 

[59v]

gevolgen van het provi- 
sieoneel reglement, 
beloopt eene zomma 
van ic: lxi L ii Sch ix Ob

[60r]



De reijskosten ende 
het verschot met ken- 
nisse ende op ordre van 
de meergemelte Hee- 
ren Gecommitteerdens, 
tijden deeser reecke- 
ninge gedaen ende be- 
taelt, bedragen vol- 
gens declaratie, de som- 
ma van lv L viii Sch  

Betaelt aen Oth 

[60v]
#spruijt

Willemse Walraven, de 
somma van vijfftigh 
ponden, munten dee- 
ser reeckeninge, over 
een Jaer tractement, 
als Booden van den voor- 
noemden polder, ver- 
schenen April zeven- 
thien hondert drie en 
twintig, dus bij quitan- 
tie, de voorsz somma van l L

via: Summa van uijtgeeff

ixc: lxxv L xix Sch ix D 
 

[61r]
#walraven

[vacat] [61v]

Anderen uijtgeeff, 
van het minuteeren 
grosseeren, ende dou- 
beleeren deser reec- 
keninge, met het ap- 
posstilleeren ende het 
vergelijcken van dien 
mitsgaders de noodige 
zeegels tot de selve

Den Rendant brengt 

[62r]

alhier met goedvinden 
ende approbatie, soo van 
den Hoog Edelen Heer 
Commissaris van de Reec- 

[62v]



keningen der Domijnen 
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- 
der aangestelt mits- 
gaders de presenten 
Ingelanden, voor het 
minuteeren grossee- 
ren, ende twee mael 
doubeleeren deeser 
reeckeningen (als de 
eene voor het gemeene- 
lant, ende de andre 
ten behoeven van den 
Rendant, eens de 
zomma van een hon- 
dert ponden te veer- 

[63r]

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

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

[63v]

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

Den penningmeester 
voor het vergelijcken 
van de apposstillen, op 
de doubelen, de zom- 
ma van negen ponden 

[64r]

negen schellingen, mun- 
te als vooren, dus al- 
hier de voorschreven 
zomma van ix L ix Sch

Den rendant brengt 
alhier eene zomma van 

[64v]



agt ponden, te veertig 
grooten het pont, bij 
hem betaelt voor drie 
distincte kleijn zeegels, 
als een van ses ponden 
twaelff schellingen 
ses grooten, geappliceert 
tot eenen omslag van de 
reeckeninge van den 
Rendant, ende nogh 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 

[65r]

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 voorsz somma 
van viii L   

Comt voor het inbin- 

[65v]

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

viia Somma van uijtgeeff

ic: xxxiiii L xi Sch

Totales somma van den geheelen uijtgeeff 
deser reeckening bedraegt 

iim: vic: xlvi L xvii Sch i D    

Ende den geheelen ontfang hier vooren 
folio 25 bedraegt 
 

[66r]



iiim: ixc: v L xi Sch ix D    

Vereffent en jegens den anderen 
afgetrocken, komt meerder ontfangen als 
uijtgegeven, ende blijft dienvolgende den rendt: 
alhier aen het gemeenelant schuldig, de som- 
ma van twaelff hondert agt en vijftig ponden 
vijftien schellingen agt deniers, munte deser 
reeckeninge, dus alhier de selve

im: iic: lviii L xv Sch viii D   

Aldus gehoort gereekent ende geslooten, 
ten dagen en plaetse, als in het hooft deses 
gemelt staet, en was geteeckent, A: N: van Schagen, 
Hugo Eelboo, H. v Honaert, Sebt: Leerse, Sebr: Braets,
P: Gevaerts, H: van Wevelinckhooven

Gecollationeert jegens de prin- 
cipale en is dese daer mede ac- 
corderende bevonde; 't welke ik 
affirmere als Penningmeester 
van den Zuijdhollandsen polder 
Dordregt den 3 Juni 1723.

Cornelis Spruijt

[66v]

 


