[KAFT]
[Plakbriefje:]
Algemeen Rijksarchief
Grafelijkheidsrekenkamer
van HOLLAND
REKENINGEN
5193
1723
CORNELIS SPRUIJTS
Ses en Twintigste Reekeninge
als Penningmeester van den ZUIJDHOLLANDSEN POLDER
Omme het Hoff.

Overgelevert bij Cornelis Spruijt,
penningmeester van de Zuijd
hollandse polder aan de heer
commissaris van de Camere van de
reekeningen der domainen van
de heeren Staaten Van holland
ende Westvriesland, beneffens
de gecommitteerdens van de deselve
polder, aangestelt, mitsgaders
de presente Ingelanden deses,
onderteekent hebbende in Hoveniers doele binnen Dordregt
den 5 Maij 1724.
xxvi Reekeningh
Vervolgt wel de tijd van de
laatste voorgaande Reek:
als dese d' a: 1722

Reekeninge Bewijs,
ende Reliqua, die
doende is Cornelis
Spruijt, penningmeester van den
geheelen Suijdhollandsen Polder (bedijkt
in den Jaere sestien
hondert negen en
seventigh) van
soodanigen Ontfank ende uijtgeeff
als denselven heeft

[1r]

[1v]

gehad ende gedaen
over den Jare seven
thien hondert drij
en twintig, gestelt
in ponden van veertig grooten, schellingen ende deniers
naer advenant,
Ontfank,
Ende eerstelijk
werd gebragt, en
verantwoord, den
omslag, die alhier
(volgens de hercalculatie door den landmeter Mattheus
van Nispen zal:, in
den Jare sesthien
hondert twee en tagtig
gedaan, begroot werdende op twaelff hondert vijff en dertigh
mergen vijf hondert
negen en vijftich roeden
landts, de dijckagie binnen bedijckt, volgens
de laatste gedane
metinge, het verbael
ende caarte daer
van zijnde,
Mr:
R:
Zegge
1235 559

[2r]

[2v]

D:
0

Waar van in den jare
sestien hondert twee
en taghtig uijtgeput
sijn tot het maken van den
doorgebrooken zeedijk,
1238-559-00
als in de reekeninge
folio xlii et ultra
staat geexpresseert
Zoo dat nu alleenlijk
moet werden verant-

2-463-00

[3r]

woord, ingevolge van
de acte van omslag
de resterende contribuerende mergentalen bedragende
deselve als nog

Op den sestienden
April seventhien
hondert drij en twinblijckt hier van bij
tig, hebben de heeren
acte van omgecommitteerdens
slag in dato de
van den suijdholland16 april 1723.
bij de heer Commis- sen polder, naar
het sluijten van
saris nevens
verdere gecommit- des gemeenelants
reekeninge van: jare
teerdens en preseventhien hondert
sente Ingelanden
twee en twintig nevens de presente Ingelanden
ommegeslaegen een somme van een pond te
veertig grooten het pond
per mergen, over
den jare seventien
hondert drij en twintigh tot laste van de
respective Eijgenaren,
soo tot het verswaren
van omtrent taggentig roeden dijx
beginnende van de
Voogtwerffse steeg
tot den Dussenzendijk
toe, t' ververssen van
eenige gehakte ackers
en andere nootsakelijke
binnenlandse reparaties;
Welken omslag den
voornoemden penningmeester alhier is verantwoordende over
de voorschreeve twaalf
hondert drij en dartig
mergen, ses ent ne-

1233-96-00

[3v]

[4r]

[4v]

gentig roeden lands
de somme van
twaalff hondert drij
en dertig ponden
drije schellingen
drije deniers te
veertig grooten het
pond, Dus alhier
de voorschreeve

[5r]

xiic: xxxiii L iii Sch iii D

ie: Summa van den ontfang
xiic: xxxiii L iii Sch iii D
[vacat]
[vacat]
[vacat]
[vacat]
[vacat]
Anderen Ontfank
van de verpagtinge
gedaan bij d'Edele
Heeren gecommitteerdens van den
Zuijd-Hollandsen
polder, op den negenthienden october seventhien hondert
en zeventien van
het gras, liesen
ende biesen, mitsgaders het riet
staande ende
wassende inde
dijkputten ende
gorssen, tussen
den tee van den
Dijk, ende de
agtercade buijten ende rondomme den
zeedijk van
den voorschreve polder beginnende aende

[5v]
[6r]
[6v]
[7r]
7v]
[8r]

[8v]

[9r]

Nieuwen Althenasen
polder tot aen den
Dussenzendijk toe,

't laetste vie: jaer

De eerste parthije
beginnende aen den
dijk van den nieuwen Althenazen
polder tot aen de eerste
sluijs toe lank
drije hondert 't negentigh roeden, gepagt
voor ses jaren
bij Markus Cuijndertse
Schoute, 's Jaars
omme agt ponden
te veertig grooten
't pond, blijkende bij
de conditie der gedane
verpagtinge in dato
den negentienden
october seventhien
hondert en seventien
dus alhier over het
laatste sesde jaer
pagts, verscheenen
kersmis seventien
hondert drije en
twintigh, de voorschreeve somme
van
de tweede parthije
van de voornoemde

[9v]
#schouten

[10r]

viii L

sluijs tot de sluijs
van de Cornse gantel
toe lank ontrent
drij hondert en vijfftigh roeden, gepagt
voor ses jaren bij
Maarten Wouterse
des jaars om seve
ponden munte
als vooren, dus
alhier over 't laetste
sesde jaar pagts verscheenen kersmis
zeventhien hondert
drij en twintigh
de voorschreeve
somma van
de derde partije van
de voornoemde sluijs
tot den hoek van
den dijk bij het
land van Huijbert
Zeijlmans, lank
twee hondert agt
en veertig roeden
gepagt voor ses jaren bij Teunis @
van der Pluijm
s jaars omme agt
ponden munte
voorschreeve, dus
alhier over het
laetste sesde jaer
pagts verscheenen
kersmis seventien
hondert drij en
twintig, de voorschreeve somma
van
De vierde partije
van den voornoemden hoek aff tot

[10v]
#maerten-wouters

[11r]
#zijlmans

vii L

[11v]
#van-der-pluijm

[12r]

viii L

de sluijs in het
Peereboomsegat
lank ses hondert
en dertig roeden
gepagt voor ses jaren
bij Peeter Willemsz
Wijtvliet, des 's jaers
omme derthien
ponden munte
dezer Reekeninge
dus alhier over het
laatste sesde jaer
Pagts, verscheenen
kersmis seventien
hondert drije en
twintig, dus alhier
de voorschreeve somma van
de vijffde partije van
de voornoemde
sluijs tot den hoek
van den dijk bij
het voorschreeve
staexken lank
vier hondert roeden
gepagt voor ses
jaren bij Adriaen
Adriaensse Crillaarts s'jaars
omme vijfftien
ponden, munte
deser Reekeninge
dus alhier over het
laatste sesde
jaar pagts, verscheenen kersmis
seventien hondert
drije en twintigh
de voorschreeve
somma van
de sesde en laatste

[12v]
#wijtvliet

[13r]

xiii L

[13v]
#crillaerts

[14r]

xv L

partije van het
voornoemde staexken aff, tot aent
eijnde van de nieuwe dijkagie aende
ouden dussenzendijk
van den grooten waerd
van Suijdholland
lank vier hondert en
vijfftig Roeden gepagt voor ses jaren bij den voonoemden Adriaen Adriaensse Crillaarts
Des Jaars omme
een en twintig pondden munte als
vooren, dus
alhier over het
laatste sesde jaer
pagts, verscheenen
kersmis seventien
hondert drij en
twintig, de voorschreeve somma
van

[14v]
#crillaerts

[15r]

xxi L

iie: somma van de Ontvang
lxxii L
[vacat]
Anderen Ontfang
wegens het verkogte
vierjarig rijs gewasch
staande op de Ackers
en kadens, buijtendijx
van den voornoemden
Polder,
blijkt hiervan
bij conditie van
verpagtinge van
dato den 16 maart
1724 hierop naer
gesien en alhier
opgenomen

Ontfange van Cuijndert Marcusz Schoute de somme van
sestien ponden te veertig

[15v]
[16r]
#schouten

grooten 't pond, over
ende ter saeke van de
eerste parthije van
het verkogte rijs gewas, beginnende
aende Emmichovense
Sluijs zijnde de agterkade Suijdwaards,
op tot de Eerste haegkade toe, dus alhier
volgens de conditie
der gedane vercoopinge in dato den sesthiende maart seventhien hondert vier en
twintigh daar van zijnde,
de voorschreeve somma van
Ontfange van Teunis
Groeneveld, de somma
van seven ponden
te veertig grooten
het pond, over ende
ter saeke van de
tweede parthije van
het verkogte rijsgewas van de voorgaande agter cade
tot aende vierde
haagcade toe, dus
alhier volgens de
voorschreeve conditie de voorschreeve
somme van
Ontfangen van Cornelis
Holster de somma
van vier ponden
te veertigh grooten
het pond, over
ende ter saeke van
de derde parthije van
het verkogte rijs-

[16v]

[17r]
#groenevelt

xvi L

[17v]

vii L

[18r]
#holster

gewas, sijnde de
eerste drij kadens
aen den Suijdenhoek
van den dijk, dus volgens de voorn: conditie de voorschreeve
somma van
Ontfange van Willem Dirxe Sloot
de somme van ses
ponden te veertig
grooten het pond
over ende ter sake
van de vierde partije
van het verkogte
rijsgewas, sijnde
de drije volgende
haegcadens tot tegen t'erff van Arijen
van der Pluijm dus
alhier volgens
de voornoemde conditie de voorschreeve
somma van
Ontfange van Aert
van Dintere de
somme van aght
ponden te veertigh grooten t'
pond, over ende
ter saeke van de
vijffde parthije
van het verkogte rijsgewijs, beginnende aan de uijtwateringe van
Hillekens gat
tot tegen t'gatje
van Jan Reijerenveld
op den hoek zijnde
den derden acker
van agteren aff, dus
alhier volgens de

iiii L
[18v]
#sloot
#van-der-pluijm

[19r]
#van-dinteren

vi L

[19v]

voorgem: conditie de
voorsz: somma van
Ontfange van Philip
de Loij de somma
van ses ponden vijff
schellingen te veertig grooten het
pond, over ende ter
sake van de sesde
partije van het
verkogte rijsgewas
van het voornoemde
gaetie tot de Camerse Geut
toe, den derden acker van agteren aff
dus alhier volgens
de voornoemde conditie de voorschreeve zomma van
Ontfange van Wouter de Bod de somme
van seventhien
ponden te veertig
grooten het pond
over ende ter sake
van de sevende
parthije van het
verkogte rijsgewas
aen de Erff van
Dirk de Bod en 't
Erff van Lensveld
de drie ackers,
dus alhier volgens
de voorz: conditie de
voorsz: somma van
Ontfang van Herbert
Danker, de somme
van vijf ponden
te veertig grooten
het pond, over ende

viii L
[20r]
#de-loij

[20v]
#de-bot

vi L vi Sch

[21r]
#de-bot
#lensvelt

xvii L

[21v]
#danker

ter sake van de
agste parthije
van het verkogte
rijsgewas ten noorden de Corte Raije
aen wederzijde van
’t Crommegat mee
haegkadens, dus
alhier volgens de
voornoemde conditie
de voorschreven somma
van
Ontfange van Moses
La Grou, de somme
van vier ponden
thien schellingen
te veertig grooten
het pond, over ende
ter saeke van
de negende partije
van het verkogte
rijsgewas van t'
Crommegat, suijd
op om den Hoek
tot de Eerste haegkade toe, den derden
acker van den Dijk,
dus volgens de
voornoemde conditie
de voorschreeve somma van
Ontfange van Sijmen
Lensveld, de somma
van twaelff ponden
te veertig grooten
het pond, over ende
ter sake van de
thiende partije
van het verkogte
rijsgewas, den
derden en vierden
acker van agteren

vL

[22r]
#la-grouw

[22v]

iiii L x S

[23r]
#lensvelt

af van het tweede
bosie boomen
zuijd op tot den
hoek toe, dus
volgens de voornoemde conditie
de voorschreeve
somma van
Ontfange van
Jan Willem Dingemans de somma
van veertien ponden
thien schellingen
te veertig grooten
het pond, over ende
ter sake van de elffde
partije van het
verkogte rijsgewas
van den zuijden aff
zuijd op, reght
tegen den vierden
esseboom toe, tot het
gaetie aldaar, den
derden en vierden
acker van agteren
aff, dus alhier
volgens de voorn:
conditie de voors: somma van
Ontfange van Moses
La Grou, de somme
van nege ponden
te veertig grooten
het pond, over ende
ter sake van de
twaalffde parthije
van het verkogte
rijsgewas van 't
voornoemde gaetie
aff tot het eerste
boske boomen onder
den dijk, ten suijden
den tuijn, de tweede

[23v]
#dingemans

xii L

[24r]

xiiii L x S

[24v]
#la-grouw

kade van agteren aff
dus alhier volgens
de voornoemde conditie de voorschreeve somma van
Ontfange van Adriaen
van der Loij de somme
van elff ponden te
veertig grooten t'
pond, over ende ter
sake van de dertiende
parthije van het
verkogte rijsgewas
van de voogaende
parthije aff, den zelven
tweede kade tot de
uijtwateringe toe,
dus alhier volgens
de vooroemde
conditie de voorsz:
somma van

[25r]
#de-loij

ix L

[25v]

xi L

iiie: Somma van ontfang
ic: xx L v Sch
Anderen Ontfank
wegens het sloth
van de laatste
gedane reekeninge van den jare
seventien hondert
twee en twintig
blijkt van de
sloth in de laetst
voorgaen: reek:
als dese fol: 66 vso
en aldaer gedoot

[26r]

den rendant brengt
alhier de somme
twaelff hondert agt
en vijfftig ponden
vijfftien schellingen
agt deniers munte deser reekeninge
zijnde het gene
hij bij sloote van

[26v]

zijne laatste voorgaande vijff en twintighste reekeninge
gedaan op den
sesthiende april
seventien hondert
drije en twintighaen het gemeene
land schuldigh
is gebleeven, blijkende daar van
bij deselve reekeninge folio ses en
sestigh verso, dus
alhier de voorschreeve zomma van
iic: lviii L xv S viii D

[27r]

iiii somma van de ontfank
im: iic: lviii L xv S viii D
Totalis Summa van densen ontfang
bedraegt iim: vic:lxxxiiii L iii S xi D
[vacat]
Uijtgeeff tegen
den voorschreeven
ontfank

van deze en
volgende aengetoge partijen
blijks bij de
bestecken dato
den 16 Maert

Ende Eerstelijk wegens
het verhoogen
en't verswaren
van eenige roeden
dijx mitsgaders
het ververssen
van verscheijde
ackers, en ander
werken.
Betaalt aen verscheijde
persoonen alle in
de conditie en bestec-

[27v]
[28r]

[28v]

1724, behalven
daer anders voor
het hoofd getekent staet

quen in dato den
vier en twintigsten
April seventien
hondert drie en
twintig (op deze
post overgelevert)
geinsereert, de
somme van een
hondert drij en
taghtig ponden
vijff schellingen
te veertig grooten
t'pond over ende
in voldoeninge van
het besteden van
het verhoogen en
't verswaren van eenige roeden dijx mitsgaders het verversschen
van eenige ackers
bestaande in aght
distincte parthijen.
dus alhier bij de
voornoemde conditie ende bestecq
attestatie van
opneminge van den
landmeter Abel
de Vries, ordonnantie van de heeren
gecommitteerdens
ende de respective
quitantien onder
ijders aengenomen
parthijen gestelt
de voorschreeve
somma van
Betaalt aen verscheijde
persoonen; de somma van drij en
dartig ponden ses
schellingen ses
deniers, te veertig

[29r]

[29v]
#de-vries

[30r]

ic: lxxxiii L v S

grooten het pond
in de conditie van
bestedinge van
dato den sestiende
Maart seventien
hondert vier en
twintig geinsereert en op deze
post overgelevert
over ende in voldoeninge van't verversschen en besmacken van
eenige ackers ende
kadens, gelegen
voor den dijk van den
voornoemden zuijdhollandsenpolder,
dus alhier bij de
voornoemde conditie in de bestecq
attestatie van
opneminge van
den landmeter
Abel de Vries, ende
de respectieve quitantien onder ijders
aangenomen parthijen gestelt de
voorschreeve somma van

[30v]

[31r]
#de-vries

[31v]

xxxiii L vi S vi D

ic: somma van uijtgeeff
iic: xvi L xi S vi D
Anderen uijtgeeff
van binnelandse
nootsakelijkheden
Betaalt aen Dirk
Hendricxe, metzelaar de somma van
negen ponden thien
schellingen, te veertig
grooten het pond,

[32r]
#dirk-hendriks

over ende in voldoeninge
van zijne gedane
leverantie, verschot
en arbeijds-loonen,
ten dienste van den
voornoemden polder
gedaan in den jare
seventhien hondert
drij en twintigh,
in gevolge sijne overgeleverde reekening
ende daar onder staende quitantie van
dato den vier en twintigste
junij seventhien
hondert drij en twintig
dus, de voorschreeve
somma van
Oth Willemse Walrave
de somma van vier en
vijfftigh ponden vijff
schellingen te xl groote
het pond, over ende
in voldoeninge van
sijn verschot en vacatien
in t'coopen van horden
en anders ten dienste
van desen polder op
ordre van gemelte
heeren gecommitteerdens tijde deser reekeninge gedaan, dus
alhier bij sijne overgeleverde declaratie
ordonnantie van
voorgem: heeren gecommitteerdens ende
quitanties de voorsz:
somma van

[32v]

[33r]
#walraven

ix L x S

[33v]

liiii L v S

iie:somma van uijtgeeff
lxiii L xv S
Anderen uijtgeeff

[34r]

van het schoonmaken van des gemeenelands waterganggen soo van creeken, killen, berm,
ban ende wegslooten
alle gelegen in den
Zuijdhollandsen
Polder, besteet
ende gemaekt
in het voorjaer
seventien hondert
drij en twintigh.
Betaalt aen verscheijde
persoonen alle in
de conditie ende
bestecquen van dato
aghthien Junij
seventhienhondert drije en
twintigh (op desen post overgelevert gementioneert, de somme van
twee hondert
nege ponden sestien
schellingen te veertigh grooten het
pond, over ende
in voldoeninge van
het schoonmaken
van des gemeenelands watergangen in het voorjaer zeventien
hondert drije en
twintigh, soo van
kreeken, killen, berm,
ban ende wegslooten
(bestaande in ses
en dartigh distincte
bestedingen) alle
gelegen in den voorschreeven polder

[34v]

[35r]

[35v]

dus alhier bij de
voorschreeve conditie
en bestecq, attestatie van opneminge
van den landmeter
Abel de Vries, in
dato vier en twintighsten Junij zeventhien hondert
drije en twintigh,
en ordonnantie
van de heeren gecommitteerdens, de
voornoemde somme
van

[36r]
#de-vries

iic:ix L xvi S

iiie:somma van uijtgeeff
iic:ix L xvi S
vacat
Anderen uijtgeeff
van het schoonmaken van des gemeenelands wateringen soo van
kreeken, killen, berm
ban ende wegslooten
alle gelegen in den
Suijdhollandsen
Polder, besteedt
ende gemaekt int
naijaar seventien
hondert drie en
twintigh.

[36v]

Betaalt aen verscheijde persoonen
alle in de conditie
ende bestecquen
in dato den sestiende
September zeventien
hondert drie en twintig, op dezen
post overgele-

[37v]

[37r]

vert / gementioneert de somme
van twee hondert
seven en sestig ponden
seven schellingen
en ses deniers te
veertigh grooten
het pond, over ende
ter saeke van
het schoonmaken
van des gemeenelands watergangen in het najaer
seventien hondert
drije en twintig soo
van creeken killen,
berm, ban ende
wegslooten, bestaende in ses en dartig
distincte bestedingen /
alle gelegen in den
Zuijdhollandsen
polder, dus alhier
bij de voornoemde
conditie ende bestecquen
attestatie van opneminge van den
landmeter Abel de
Vries, in dato
den vijffden October seventien
hondert drije en
twintigh, ende ordonnantie van de
heeren gecommitteerdens de voorschreeve somme
van

[38r]

[38v]
#de-vries

[39r]

iic: lxvii L vii S vi D

iiiie: somma van uijtgeeff
iic: lxvii L vii Sch vi D
[vacat]
Anderen uijtgeeff

[39v]
[40r]

#eelbo

van verscheijde
saken, volgens
declaratie, ordonnantie ende
quitantie,
Betaalt ten comptoire
van de Heer Borgemeester Mr. Hago
Eelbo, als Raed ende
Rentmeester Generael
van Suijdholland
de somme van
twintig ponden te
veertig grooten
het pond, over
ende in voldoeninge
van het seven
en twintigste provisioneel jaar pagts
van de dijkputten
ofte gorssen leggende
tusschen den tee van
den dijk van den
meergemelten polder
tot aen de agterkade
rontomme den
selven polder de
kade daarinne
begrepen, verscheenen kersmis zeventhien hondert drije
en twintig, dus alhier
volgens quitantie,
de voorschreeve somma
van
Betaalt aen de
wedue Hendrik Lense
ofte Dirk Wildeman
de somma van
twaelff ponden
twaelff schellingen
te veertigh grooten

[40v]

[41r]

xx L

[41v]
#lense
#wildemans

het pond, over ende
in voldoeninge van
een jaar weddens
ofte salaris voor
het opsigt en
de waarnemen
van de Peerboomse
Sluijs, verscheenen
April seventhien
vier en twintigh, dus
alhier volgens quitantie de voorschreeve
somma van
Betaelt aen Willem
Otto Walraven
de somme van twintig ponden te veertig grooten het
pond, over ende in
voldoeninge van
een jaar tractement
van het opsigt ende
waarnemen van de
Vierbantse Sluijs
Verscheenen April
zeventhien hondert
vier en twintigh
dus bij quitantie de voorschreeve
zomma van
Betaelt aen Oth
Willemse Walrave
de somme van twintig
ponden te veertig
grooten het pond
over ende in voldoeninge van het
waarnemen soo
van de Emmichovense
Sluijs, als die bij
de Cornse Gantel
is leggende, dus

[42r]
#walraven

xii L xii Sch

[42v]

xx L

[43r]
#walraven

alhier over het jaar
tractement verscheenen seventien
hondert vier en twintigh bij quitantie,
de voorschreeve somma
van
Betaalt aen Aert
van Dintere de
somma van vijff
ponden te veertig
grooten het pond
over ende in voldoeninge van een
jaar tractement
wegens de opsigt
ende gadeslaan
van het magasijn
bestaande in hordens
staeken, en latten
ende verdere materialen omme deselve
in cas van onverhoopt ongeval
bij der hand ende
in gereetheijt te
hebben, verscheenen
April zeventien
hondert vier en
twintig, dus bij
zijne quitantie
de voorschreeve
somme van
Betaalt aen Oth
Willemse Walrave
de somme van
veertigh ponden
ses schellingen
te veertig grooten
het pond, over ende
in voldoeninge van

[43v]
#van-dinteren

xx L

[44r]

[44v]
#walraven

vL

[45r]

zijne declaratie
van verdient zalaris ende gedaan
verschot ten dienste
van den gemelten
polder sedert den
twintigsten April
seventien hondert
drije en twintigh
tot den thienden
Maart zeventien
hondert vier en
twintig beijde incluijs.
dus alhier bij declaratie, ordonnantie
van de heeren gecommitteerdens van den
voorscr: polder ende
quitantie, de voorschreeve somme
van
Betaelt aen den zelven
Oth Willemse Walrave
over ende in voldoeninge van sijne declaratien van vacatien ende andere
oncosten gedaan
ende gevallen in het
voorjaar zeventien
hondert vier en
twintig wegens
het hacken ende
beteulen van verscheijde ackers leggende om ende
voor den dijk van
den voornoemden
polder, dus alhier
bij sijne declaratie,
mitsgaders ordonnantie ende
quitantie, de
somma van

[45v]

xl L

[46r]
#walraven

[46v]

lxi L xiiii S

Betaalt aen denzelven
Oth Willemse Walraaven
over ende in voldoeninge
van het geenene ten
zijnen huijse teijde
deser reekennige is
verteert bij den boden
cnegts ende voerluijden, mitsgaders
eenige andere persoonen daar mede
het collegie te
doen heeft gehad
volgens gehoudene
notitie, derhalve
alhier de somme
van
Betaalt aen Huijg
Ariense van Wingerde
over ende in voldoeninge van zijne declaratie van wagenvraghten, ten diensten van den voorn:
polder tijde deser
reekeninge gedaen
Dus alhier bij de
declaratie, ordonnantie ende quitantie
de zomma van
Betaalt aen des landmeter Abel de Vries
over ende in voldoeninge
van sijne declaratie
van vacatien ende
verschot op ordre
ende ten dienste van
de heeren gecommitteerdens gedaan, dus

[47r]
#walraven

[47v]
#van-wingerden

lxvi L viii S

[48r]
#de-vries

xlviii L x S

[48v]
#van-der-linden

bij declaratie, ordonnantie ende quitantie
de zomma van
Betaalt aen den fabrijk van der Linden
over ende in voldoening
van sijne declaratie
van vacatien ende
verschot gedaan
op ordre, ende ten
dienste van de heeren
gecommitteerdens
dus alhier bij declaratie, ordonnantie
ende quitantie de
somma van
Den Rendant brengt
alhier over ende
ter sake van de teercosten, bij den hoog
Edelen heer Commissaris van de Camere
van de Edele Mog:
Heeren Raden ende
Meesters van de
Reekeningen der
Domainen van de
Edele Groot mogende
heeren Staeten van
Holland ende WestVriesland, de
Edele heeren gecommitteerdens ende
eenige particuliere
Ingelanden gedaan
ende gevallen soo
op de visitatie als
het doen van de
reekeninge, dus
alhier als in voorgaende reeken: de somma van

lxv L x S

[49r]

– niet

[49v]

[50r]

cL

Nog werd alhier gebragt de somma van
drij ponden drije
schellingen munte
dezer reekeninge
over ende ter saeke
van de bellechiere voor
het doen deser reekeninge, dus alhier
de voorschreeve somma van

[50v]

iii L

Den redant heeft
op ordre ende met
kennisse van de Ede:
heeren gecommitteerdens betaelt
verscheijde nodige
cleijnigheden bedragende de zomma
van

[51r]

xiii L

ve somma van uijtgeeff
iiiic: lxxvi L iii S
vacat
Anderen uijtgeeff
van tractementen
ende verschot
van de Edele heeren
gecommitteerdens
den penningmeester
en den Boden.
Betaalt aen den
heer Borgemeester
Meester Hugo Eelbo
als raad ende
rentmeester generael
den domainen van
Suijdholland, de

[51v]
[52r]
#eelbo

[52v]

somma van een
hondert en twintig
ponden te veertigh
grooten het pond
over een jaar tractement als eerste
gecommitteerde
van den gemelten
polder, dus alhier
de voorschreeve
somma van

cxx L

de reijscosten en
het verschot van
den welgemelten hier
tijden desen reeckeninge gedaen
bedragen de
zomma van

niet

De Heer borgemeester
Herman van den
Honert mede
als gecommitteerde van de Edele
Mogende heeren
van de reekeningen
mede over een
jaar tractement
tijde deser reekeninge, gelijke hondert
en twintig ponden
dus alhier de
voorscheeeve zomma van
De reijscosten ende
het verschot van
den gemelten heere
tijde deser reekeninge gedaan bedragen de zomma

[53r]

[53v]
#van-den-honaert

[54r]

cxx L

[54v]
#rauws
#leerse

van
Betaalt aen Vrouwe
Bertruda Rauws wede:
van de heer Sebastiaen
Leerse ende Juffrouw
Francina Leerse
als Erffgenamen van
den voornoemden heer
Leerse de somma
van tagtig ponden
over ende in voldoeninge van een jaar tractement van gem:
heer Leerse in sijn
Ed: leven mede gecommitteerde van den
voors: polder tijden
dezer reekeninge, dus
alhier volgens quitantie
de voors: somma van

Betaalt aan de
selve de reijscosten
ende het gedaan
verschot, bij den
voormelden heer
Leerse tijde deser
reekeninge gedaan
bedragende, de somma
van
De heer Jacob van
Wesel, mede over
een jaar tractement als gecommitteerde tijde
deser reekeninge
gelijke somma
van
De reijscosten

niet

[55r]
#leerse

lxxx L

[55v]
#leerse
#van-wezel

liiii L xv S

[56r]

lxxx L

ende het verschot
[56v] ontbreekt
[57r] ontbreekt
bij den voornoemden
heer tijden dezer reekeninge gedaen
bedragende de
somma van
De Heer ende meester
Sebastiaan Braats
mede over een jaer
tractement
als gecommitteerden tijde deser
reekeninge gelijke somma van
De reijscosten ende
het verschot bij
den voornoemden
heere tijde deser
reekeninge gedaan bedragen
de zomma van
De Heer en meester
Paulus Gevaerts
mede over een jaer
tractement als
gecommitteerde
tijde deser reekeninge, gelijke zomma
van
De reijscosten ende
het verschot bij
den voornoemden
heere tijde dezer
reekeninge gedaen
bedragen de

[56v]
[57r]
[57v]
#braets

niet

[58r]

lxxx L

[58v]
#geevaerts

niet

[59r]

lxxx L

[59v]
#van-wevelinkhoven

somma van
Betaalt aen Vrouwe
Maria-Anna van
Wevelinkhoven
moeder en Erffgename van de heer
en meester Hendrik
van Wevelinkhoven
mede over een jaer
tractement van
den gemelten heer
van Wevelinkhove
in zijn leven als
gecommitteerde
tijde deser reekeninge, gelijke somma
van
De reijscosten ende
het verschot bij den
voornoemde den heer
tijde dezer reekeninge gedaan,
bedragen de zomma van
Cornelis Spruijt
Comp als penninkmeester van den
Zuijd-hollandsen
Polder voor zijnen
Ontfang ende
uijtgeeff deser
reekeninge ingevolge van het provisioneel reglement
den twintigsten
penning van
den ontfank tot
de zomma van
ses duijzend ponden

niet

[60r]
#van-wevelinkhoven

lxxx L

[60v]

v L xii S

[61r]

[61v]

ende het gene den
ontfang boven de
ses duijzend ponden
comt te bedragen
den veertigsten
pennink, ende
dewijle den ontfang over desen
jare zeventhien
hondert drij en
twintigh, folio seven
en twintig, comt
te bedragen eene
somma van twee
duijzend ses hondert
vier en tagtigh
ponden drij schell:
elff deniers munte voornoemt,
waarvan moet affgaan het sloth
der laatste gedane reekeninge
van den jare seventien
hondert twee en
twintig folio
ses en sestigh
verso, bedragende
twaalff hondert
aght en vijfftigh
ponden vijftien
schellingen agt
deniers, soo
comt derhalve
den ontfank maer
te bedragen de somma
van veerthien hondert vijff en twintigh ponden agt
schellingen drij deniers mede munte
voornoemd maar
van den voornoemden twintigsten
penning ingevolge van het pro-

[62r]

[62v]

[63r]

visioneel reglement
beloopt eene somma van
De reijscosten ende
het verschot met
kennisse ende op ordre
van de meergem:
heeren gecommitteerdens tijde deser
reekeninge gedaen
ende betaalt, bedragen volgens declaratie de somma
van
Betaalt aen Oth
Willemse Walraven
de somme van vijftigh ponden munte
dezer reekeninge
over een jaar tractement als boden
van den voornoemden polder verscheenen April seventien
hondert vier en twintigh, dus bij quitantie de voorsz:
somma van

lxxi L v S

[63v]
#walraven

lvii L xvii S vi D

[64r]

lL

vie: somma van uijtgeeff
viiic: lxxix L xix S vi D
vacat
Anderen uijtgeeff
van het minuteren
grosseren ende
doubleren deser
reekeninge met
het appostilleren
ende het verge-

[64v]
[65r]

lijken van dien
mitsgaders de
noodige zegels
tot dezelve
Den rendant brengt
alhier met goedvinden
ende approbatie soo van
den hoog Edelen heer
commissaris van de
Reekeningen der
Domainen van
haar edele Groot
Mogende de heeren
Staaten van holland ende Westvriesland als de voorgemelte
heeren gecommitteerdedens, over de directie
van den voornoemden
Polder aengestelt
mitsgaders de
praesente Ingelanden
voor het minuteren, grosseren ende
tweemael doubleren
deser reekeninge
(als de eene voor het
gemeene land, ende
de andere ten behoeve van den rendant, eens de zomma van een hondert
ponden, te veertig
grooten het pond
dus alhier de voorschreve zomma
van
cL
Comt voor het appostilleren deser reekeninge de somma
van twaelff ponden
twaelff schellingen

[65v]

[66r]

[66v]

munte deser reeckenings, dus alhier
de voorschreeve
somma van

[67r]

xii L xii Sch

Den Penningmeester
voor het vergelijken
van de appostillen
op de dubbelen,
de zomma van
negen ponden
negen schellingen
munte als vooren
dus alhier de
voorschreeve zomma van
ix L ix Sch
Den rendant
brengt alhier een zomma van vier ponden
en veerthien schellingen te veertigh grooten het pond, bij
hem betaelt voor drije
distincte Cleijnzegels
als een van drije
ponden ses schellingen ses deniers,
geappliceert tot
eenen omslag van
de reekeningen
van den rendant
en nog twee ijder
van dertien schellingen negen deniers,
waarvan de eene is
tot de reekeninge
van d'Edele Mogende
Heeren van de reekeningen ende d'
andere tot de reeckeninge van het
gemeene Land, (met

[67v]

[68r]

[68v]

de thiende verhooginge) bedragende
te samen de voorsz
somma van

iiii L xiiii Sch

Comt alhier voor het inbinden
deser reekeningen met
de dubbelen van
dien, ijder tot dertigh
schellingen munten
deser reekeningen
de somma van
vier ponden thien
schellingen, dus
alhier de voorsz
somma van
iiii L x Sch

[69r]

viic: somma van den uijtgeeff
ic: xxxi L v Sch
Totalis somma van den geheelen
uijtgeeff deser Reeken: bedraegt
iim: iic: xliiii L vii Sch vi D
En den geheelen ontfang hier voor
fol: 27 bedraagt
iim: vic: lxxxiii L iii Sch xi D
Vereffent en jegens den anderen affgetrocken comt meerder ontfangen als
uijtgegeven, ende blijft dienvolgende den rendant alhier aen het
gemeene land schuldig de somma
van vier hondert negen en dartig
ponden sestien schellingen
vijff deniers, dus alhier de selve
iiiic: xxxix L xvi Sch v D
Aldus gehoort, gereekent en
geslooten ten dage en plaatze
als in het hoofd deses gestelt
staat, ende waren onderteekent

[69v]

A.N. Van Schagen, Hugo Eelbo
W. Honert, Jacob van Wezel, Seb.
Braets, B. Gevaerts
Na gedane Collatie jegens de
principale, is deses daarmede
accordeerende bevonde: dat
ik onderget: als penningmr:
van den Suidhollandse polder aftfireere. Dordregt den
16 Augusti 1724.
Corns M? Spruijt

