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Inleiding

In het Nationaal Archief in het Archief van de Staten van Holland en West-Friesland, 1572-1795
(toegang 3.01.04.01) bevindt zich in inv. nr. 1290EE een kohier van de 100e penning van het
ambacht Dorp.
Deze bewerking geeft een transcriptie van dit kohier. Omwille van de leesbaarheid zijn bij valuta
en landgroottes Romeinse en uitgeschreven cijfers omgezet naar de gangbare Arabische
notatie. Ook zijn afkortingen meestal uitgeschreven en zijn voor de gebruikte munteenheden
standaard de volgende afkortingen gebruikt:
L. = pond
sch. = schelling
p. = penning
De namen van de aangeslagen personen zijn voor de overzichtelijkheid in vet weergegeven.
Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient
een verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit
deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate
bronvermelding naar deze bewerking worden vermeld.
Met dank aan Anthonius van der Tuijn voor het checken van deze transcriptie.
Voor vragen, opmerkingen en correcties kunt u contact opnemen met de bewerker, Teun van
der Vorm, Zoetermeer (t.vandervorm@ziggo.nl).
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(f. 1) Quoijer van den hondertsten penninck van allen landen, thienden, vijscherijen, huijsen, eerven ende
andere onroerende goederen staende ende gelegen in den jurisdictie van den ambochte van Dorp, de
ponden in dese gestelt van 40 grooten, scellingen ende penningen naer advenant.
Claes Jansz. Bruijn gebruijct van den Heijlige Geest ende Ouden Gasthuijse binnen Delft 8 margen 3
hont zoe weij- als hoijlandt leggende gemeender veur ende gemengender aerden in 25 margen daervan
Jan Bruijn Cornelisz. sijne vader gebruijct de reste, ende zijn van dese 25 margen lants in den Duijffpolder
gelegen 4 margen ende (f. 1v) in den Dorppolder 21 marghen, ende is al ‘t selve lant vuijter huijere. Ende
alsoe dese Claes Jansz. Bruijn ende sijnen vaider d’voorsz. 25 margen nijet en begeerden alsnoch
wederom innne te huijren, overmits de groote costen van ‘t repareren ende stoppen van de caden ende
anderen oncosten, es den selven toegelaten bij den meesters van den voorsz. H. Geest ende Gasthuijse
‘t voorsz. lant aen te vaerden, te gebruijcken ende vuijter scade te houden van allen oncosten. Ende
beloefden die mrs. henl. gracel. te tracteren aengaende ‘t gebruijck vandien. Ende es daerom ‘t selve
alhier ingebracht tot tauxatie ende es den margen vandien getauxeert op 60 L. comt over d’voorsz. 8
morgen 3 hont lants 510 L. Comt voor zijn deel van den 100e penninck nae advenant den penninck 221 L.
14 sch.
(f. 2) D’selve gebruijct van Adriaen Jansz. wonende in ‘t Gulden Cantoir 3,5 margen weijlants gelegen in
den Duijffpolder den hoop voor 9 L ‘s jaers naer advenant den penninck 22. Comt 198 L. ende den 100e
penninck vandien
1 L. 19 sch. 7 p.
De zelve huijert van Gerit Vranckesz. Leu 3 margen weijlants gelegen in Duijffpolder voor 9 L. ‘s jaers.
Comt 198 L. ende den 100e [penninck]
1 L. 19 sch. 7 p.
D’selve heeft van den rentemr. van den geannoteerde goeden over Delfflandt voor den jaere 76 alleenlick
gehuijert 3 margen weijlants toecomende Joncker Cornelis van Dorp leggende in den Duijffpolder voor 15
L. Comt 330 L. ende den 100e [penninck]
3 L. 6 sch.
De zelve gebruijct 9 hont weijlants met huijs, scuijer ende (f. 2v) geboomte staende ende gelegen in den
Duijfpolder hem eijgen toebehorende, de 1,5 maargen met ‘t huijs daer in gerekent getauxeert op 220 L.
Comt den 100e [penninck]
2 L. 4 sch.
Jan Bruijn Cornelisz. gebruijct van den voorsz. H. Geest ende Ouden Gasthuijse binnen Delft 16 margen
3 hond lants als reste van de 25 margen in ‘t 1e articule van desen quoijre geroert ende omme redenen
daer verhaelt is de marge getauxeert op 60 L. Comt 990 L. ende voor ‘t 3e deel van den 100e penninck 3
L. 6 sch.
De zelve huijert van d’erffgenamen van Nelle Sijmon Louwen 4 margen weij- ofte hoijlants leggende in
den Dorppolder voor 36 ponden ‘s iaers. Comt 792 L. ende den 100e [penninck] vandien 7 L. 18 sch. 2 p.
(f. 3) D’selve huijert van ‘t convent Sijon nu geannoteert 5 margen weijlants voor 27 L. ‘s iaers in
Dorppolder gelegen. Comt 594 L. ende den 100e penninck vandien
5 L.18 sch. 9 p.
D’selve gebruijct een huijs, schuijr, barch ende geboomte hem eijghen toebehorende staende opte
voorsz. 5 margen van Sijon getauxeert op 192 L. Comt over den 100e penninck naer advenant den
penninck 16
2 L.
D’selve gebruijct 6 margen 3 hont lants gelegen in den Duijffpolder ende is laech weijlant hem eijgellijcken
toebehorende, ende alsoe gelijcke lant boven een croon vrij gelts nijet en heeft gegouden ter huijere,
daerom getauxeert den margen op 60 L. Comt 390 L. waer van den 100e [penninck] beloopt 3 L. 18 sch.
(f. 3v) Jacob Matijsz. goutsmit bruijct 5 margen lants daer van die Co.e Ma.t competeert 1 margen en
hem die reste waervan 3 margen gelegen zijn ende angebracht in Maeslant ende 2 margen in ‘t ambocht
van Dorp daer van de margen getauxeert es op 90 L. Comt 180 L. ende den 100e [penninck] 1 L. 16 sch.
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Wigger Jacobsz. bruijct van den curateur van den desolaten boel van Adriaen Steffensz. omtrent 4,5
hont lants gelegen in Duijffpolder voor 1 L. 10 sch. ‘s iaers. Comt den 100e [penninck] vandien 6 sch. 6 p.
D’selve huijrt van de weeskinderen van Crijn Geritsz. 7 hont weijlants gemeen mittet voorgaende voor 2 L.
3 sch. den hoop. Comt den 100e [penninck]
9 sch. 6 p.
(f. 4) De zelve bruijct 15 hont lants gemeen als voren hem eijgen competerende getauxeert naer advenant
den penninck 22 de margen op 98 L. Comt 75 L. ende den 100e [penninck] vandien
1 L. 4 sch.
D’selve gebruijct 3 hont lants met huijs, scuijer, barch ende geboomte staende ende gelegen in den
Duijffpolder hem eijgen toebehorende t’saers getauxeert op 200 L. Comt den 100e [penninck]
2 L.
D’zelve gebruijct van ‘t clooster Zijl geannoteert lant 2,5 margen in Duijffpolder den margen voor 3 L. 10
sch. comt 8 L. 15 sch. ‘s iaers naer advenant den penninck 22. Comt 192 L. 10 sch. ende over den 100e
[penninck]
1 L. 18 sch. 3 p.
(f. 4v) D’zelve bruijct van den Joncker van Dorp 4 margen weijlants geannoteert gelegen in den
Dorppolder voorr 16 L. ‘s iaers. Comt 352 L. ende den 100e [penninck]
3 L. 10 sch. 4 p.
D’selve gebruijct van Jan Woutersz. tot Delft 15 hont lants gelegen in Duijffpolder voor ‘t ongelt zonder
huijere te geven daerom hier met
Nijet
D’selve bruijct van ‘t Bagijnhoff binnen Delft 7 margen lants gelegen in Duijffpolder vuijter huijer onder
expresse conditien dat hij d’ongelden soude betalen van molen, margen, pionier gelt etc., ende indien
daeren boven profijt van’t selve lant quame zoude van huijere wat betalen, ende alsoe hij affirmeert datter
boven d’voorsz. ongelden geen profijt off gecomen es, dairom hier
Nijet
(f. 5) De selve bruijct vuijter huijer van Joest Jacobsz. in Den Haeghe ontrent 7 hont lants in den
Duijffpolder zonder daer van huijere beloeft te hebben ende alsoe hij affirmeert boven d’ongelden daer
van geen profijt genoten te hebben, daerom hier gestelt met
Nijet
Maerten Jorisz. gebruijct 3 margen 4,5 hont eijgen weij ende teelant met huijse, schuijr, barch ende
geboomte daer op staende, de margen getauxeert mittet huijs daer in begrepen op 200 L. Comt 750 L.
ende den 100e penninck
7 L. 10 sch.
Deselve huijert van ‘t convent van der Lee geannoteert lant zoe weij als teelant 21 margen 1,5 hont voor
160 L. ‘s iaers getauxeert de zelve de penninck 22. Comt 3520 L. ende den 100e [penninck] 35 L. 4 sch.
(f. 5v) D’zelve huijert van de wede van Dirck Corstensz. van Alckemade 10 hont weijlants voor 10 L.
z’iaers. Comt 220 L. ende den 100e [penninck]
2 L. 4 sch.
D’zelve huijert van de H. Geest in De Lier 1 margen lants voor 6 L. ‘s iaers. Comt 82 L. ende over ‘t 3e
deel van de 100e [penninck]
8 sch. 9 p.
D’zelve huijert van Frans Theusz. tot Delft 7 hont lants voor 10 L. ‘s iaers ende 22 sch. 6 p. van opstal
toecomende den H. Geest in de Lier naer advenant den penning 22 als voren. Comt 244 L. 15 sch. ende
den 100e [penninck]
1 L. 9 sch.
Lenert Geritsz. huijert van de rentemeester van de geannoteerde goeden 24 (f. 6) margen weij ende
teellants leggende in Dorppolder toecomende Joncheer Philips van Spaengen met huijs scuijr, barch ende
geboomte voor 90 L. ‘s iaers. Comt 980 L. ende den 100e [penninck]
19 L. 16 sch.
D’zelve huijert van ‘t Oude Gasthuijs tot Delft 4 margen voor 16 L. ‘s iaers. Comt 352 L. ende ‘t 3e deel
van de 100e penninck
1 L. 3 sch. 6 p.
D’zelve huijert van de wede van Jan Antonisz. 2 margen lant voor 8 L. ‘s iaers. Comt 176 L. den 100e
penninck
1 L. 15 sch. 2 p.
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D’zelve bruijct bona fide van de kercke ‘t Scipluij 2 margen lant getauxeert op 90 L. den margen. Comt
180 L. ende ‘t 3e part van den 100e [penninck]
12 sch.
(f. 6v) Cors Pouwelsz. huijrt van Sebastiaen Houttuijn cum socijs 9 margen weij ende teellants gelegen in
Dorppolder voor 58 L. ‘s iaers. Comt 1276 L. waer van den 100e penninck beloopt
12 L. 15 sch. 2 p.
D’zelve bruijct van de Pastorije in De Lier vuijter huijre 1 margen voor 6 L. Comt 82 L. ende den 100e
[penninck]
1 L. 6 sch. 3 p.
D’zelve bruijct van den voorsz. Houttuijn cum socijs de helft van 12 margen weij ende teellant in den
Dorppolder voor 54 L. ‘s iaers. Comt 1188 L. ende den 100e [penninck]
11 L. 17 sch. 7 p.
D’selve bruijct een huijs, scuijr, barch ende geboomte hem eijgen toebehorende getauxeert op 120 L.
Comt den 100e [penninck]
1 L. 4 sch.
(f. 7) Gerit Jansz. Casteleijn huijert van Bastiaen Houttuijn cum socijs de wederhelft van 12 margen weij
ende teelants in Dorppolder voor 54 L. ‘s iaers. Comt 1188 L. ende den 100e penin[ck] vandien11 L. 17
sch. 7 p.
D’zelve gebruijct van den Joncker van Dorp 8 margen lants in Dorppolder geannoteert de margen voor 4
L. 4 sch. Comt 32 L. 12 sch. facit gecalculeert den pennick 22. Comt 739 L. 4 sch. ende den 100e
[penninck]
7 L. 7 sch. 10 p.
D’zelve heeft in pachte gehadt de Corenthienden ende Smaltienden van Dorp voor 16 L. Comt 160 L.
ende den 100e [penninck]
1 L. 12 sch.
Jasper Gielisz. heeft den Bogaert van ‘t Huijs ten Dorp in huijere gehadt groot (f. 7v) 3 margen
geannoteert getauxeert den margen op 150 L. Comt 450 L. den 100e [penninck]
4 L. 10 sch.
Jan Huijbrechtsz. heeft ter goeder trouwen vuijter huijere gebruijct van Adriaen Jacob Bruijns 4 margen 2
hont teelant oft weijlants daeromme den marghen getauxeert op 150 L. Comt 650 L. den 100e [penninck]6
L. 10 sch.
De wede van Floris Jansz. Verschuijr bruijct in den Dorppolder 4 margen weijlant haer eijgen
toebehorende getauxeert den margen op 150 L. Comt 600 L. den 100e [penninck]
6 L.
Cornelis Dircxsz. op Jan Vercroften woninge bruijct 2,5 margen weijlants geannoteert (f. 8) toekomende
mr. Jacob Bol voor 10 L. 10 sch. ‘s iaers. Comt 231 L. ende den 100e pennick vandien comt
2 L. 6 sch. 2 p.
D’zelve bruijct 8 margen eijgens met huijs, scuijr, barch ende geboomte in Duijfpolder den margen mettet
huijs getauxeert op 80 L. Comt 640 L. den 100e [penninck] vandien
6 L. 8 sch.
Adriaen Matijsz. huijert van ‘t Oude Gasthuijs binnen Delft 4? margen weijlants in Duijffpolder voor 20 L.
Comt 440 L. comt ‘t 3e deel van de 100e penninck
1 L. 9 sch. 4 p.
Dezelve bruijct een huijsken opte cade der tauxatie nijet subiect daer[om] alhier gestelt niet

Nijet

(8v) Gerit Jansz. bruijct 5 margen eijgen lants in Dorppolder getaxeert den margen op 70 L. Comt 350 L.
ende den 100e [penninck]
3 L. 10 sch.
D’selve huijert van Sijmon Jansz. tot Delft 5 margen weijlants voor 16 L. ‘s iaers. Comt 352 L. ende den
100e [penninck]
3 L. 10 sch. 4 p.
Claes Jansz. Vercroft huijert van Arien Arluwijnsz. tot Delft 5 margen lants in Duijffpolder voor 20 L.
‘siaers. Comt 440 L. ende den 100e [penninck]
4 L. 8 sch.

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Arien Egbertsz. schout van Leckerkerck bruijct 10 margen lants toecomende den Joncker van Dorp
geannoteert voor 50 L. ‘s iaers. Comt 1100 L. ende den 100e [penninck]
11 L.
(f. 9) Pieter Backer of Heijnric Arensz. huijert van Adriaen Arluwijnsz. 4 margen lants in Dorppolder voor
20 L. Comt 440 L. ende den 100e [penninck]
4 L. 8 sch.
Rochus Claesz. bruijct in Duijffpolder 5 margen lants weijlant hem eijgen toebehorende den margen
getauxeert op 60 L. Comt 300 L. den 100e penninck
3 L.
Huijbrecht Cornelisz. bruijct van de H. Geest tot Delft 4 margen weijlants in Duijffpolder voor 18 L. ‘s
iaers. Comt 396 L. ende over ‘t 3e deel van den 100e [penninck]
29 sch. 8 p. ..?
D’selve bruijct van de wede van Willem Ariaensz. 2 margen weijlants in Duijffpolder voor 6 L. ‘s iaers.
Comt 132 L. ende over den 100e [penninck]
1 L. 6 sch. 5 p.
(f. 9v) Andere landen sorterende onder den voorsz. ambochte van Dorp leggende in den Zoutveensen
polder daer van nijet en is gecomen als leggende onder water ende alhier volgende den placate gestelt tot
memorie
Rocus Claesz. heeft in den zelven polder eijgens

8 margen 3 hont

De kercke tot Scipluij

3 hont

‘t Gasthuijs tot Delft

9 hont

‘t weeskind van Pieter Claesz.

2,5 margen

De kinderen van Mees Antonisz.

14 margen

Gerit Maertsz. Mijn Heer

2,5 margen

Cornelis Andriesz. goutsmit

2,5 margen

De woninge van Jan Claesz.

24 margen

(f. 10) Jacob Pietersz. van Crimpen

4,5 margen

Jan Jorisz. nasaet van Pieter Jansz.

15, 5 margen

Aechte Jacobs van der Burch ende Aert Danckersz. gecomen van de heer
Servaes Pietersz Fabri te samen

20 margen 5 hont

Cors Jacobsz. eijgen ende bruijcwaer

57,5 margen

Jacob IJsbrantsz.

8 margen

De wede van Dirck Corstensz. van Alckemade

8 margen

Jan de Huijeter

5 margen

Cornelis Pouwelsz. Finenburger

6 margen

Arien Jacobsz. Mijn Tuijtgen

2,5 margen

Arien Heijnricxsz.

6,5 margen

(f. 10v) Rochus Cornelisz.

5,5 margen

Adriaen Willemsz. Holij

…

Pieter Thonisz.

…
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Somma van de margentalen onder water leggende

…

Van de visscherije ende zwaendrifte en is nijet gecomen dairom hier met

Nijet

Van den ambochte van Dorp en is scout noch secretaries dairom hier met

Nijet

Den rentemeester van de geannoteerde goeden heeft den thijns ontfange
ten profijte van de gemeene saecke ende en is hier nijet angebracht dairom
hier ejet

Nijet

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

