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Inleiding
Het grondgebied van de voormalige heerlijkheden Honderdland en Oranjepolder valt anno 2017
onder de gemeente Westland. Voor een korte algemene inleiding over het redres van de verponding
over de huizen verwijs ik naar een eerdere publicatie.1
Dit kohier bestaat uit meer delen, nl. een oorspronkelijk kohier uit 1730 en twee aanvullingen uit
1732, zgn. ampliaties, die ook in deze bewerking zijn meegenomen. De ampliatie van de
Oranjepolder bevat slechts bouwhuizen, die eigendom waren van de koning van Pruisen. Deze
goederen waren aan hem toegewezen op grond van het provisioneel Traktaat van Partage van 28
juli 1711.2
In deze bewerking is de foliëring weggelaten. De notatie van geldbedragen is in de transcriptie
geüniformeerd.
Vindplaats van dit kohier: Nationaal Archief, Den Haag, Financie van Holland, 1575-1806,
nummer toegang 3.01.29, inventarisnummer 493, katernen 10 en 11.
Bij gebruik van deze bewerking graag citeren als volgt (of soortgelijk):
S.J. Lems, 'Honderdland en Oranjepolder. Redres van de verponding 1730', online versie 1 (2017)
op www.hogenda.nl.

Transcriptie
10 & 11
Honderland en Orange Polder
Quohier der verpondingen van alle de huijsen en andere gebouwen, geene uijtgesondert, die in de
heerlijkheeden van 't Honderland en Orange Polder en jurisdictien van dien sijn bevonden,
inhoudende wat de eijge huijsen nevens andere van gelijke qualiteijt in huure behooren te doen en
hoeveel de huurhuijsen en andere gebouwen in huure jegenwoordig sijn geldende, geformeert bij
ons ondergeschreeve Cornelis Roels, bailliuw en schout, Engel Centen Doorduijn en Isbrand
Coole, schepenen van 't Honderland en de Orange Polder voornoemt en specialijk bij de Heeren
haar Ed. Groot Mogende Gecommitteerdens tot het redres der verpondingen op de huijsen etca tot
*

Nassaulaan 27, 2628 GB Delft; e-mail: baslems@outlook.com

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

2
dese opschrijvinge gequalificeert, alles volgens de geëxhibeerde huur-cedullen en de verklaaringen
op de deugdelijkheijt van dien gedaan. En daar aff geen huurcedullen sijn, volgens de verklaringe
en affirmatie bij de huurders en verhuurders gedaan en overgegeeven, sonder reguard genoomen
te hebben op eenige kortinge van verpondinge, andere ongelden off reparatien, sijnde de suijvere
huure, bevonden als bij ider partij staat uijtgetrokken.
Huijsen, erven en gebouwen, staande in de heerlijkheijt van 't Honderd-land
No

Oude
Verpond.

1

1-11-2

Arij Opstals wede huijs en erve verhuurt voor

18-0-0

1-10-0

2

1-10-0

Corns Krijger huijs en erve, selfs bewoont en getauxt
22-0-0
in huure op

1-17-0

3

1-5-0

Cornelis Flore vr Houts erfg., selfs bewoont en
24-0-0
getauxt in huure op

2-0-0

4

niet bekent Arij van der Houts wed. nieuw huijsje met een perceel
15-0-0
geweest
tuijnland, verhuurt, 't huijs getauxeert op

1-5-0

5

1-11-2

20-0-0

1-13-0

6

niet bekend Jacob Dirkx van Dijk huijs, selfs bewoont en get t in
20-0-0
geweest
huure op

1-13-0

7

2-0-0

8

Abrah. van Veldens erfgen. een huijsje op de voet van
niet bekent de Maasdijk
25-10-0
geweest
een perceel verhuurt voor 16-0-0
de rest verhuurt voor 9-10-0

Huure

Pieter van Baalen huijs en erve verhuurt voor

Arij vr Houts wede huijs &a selfs bewoont en getauxt
25-0-0
in huure op

2-2-0

2-3-0

Huijsen, erven en gebouwen, staande in de heerlijkheijt van de Orange Polder
1
9

0-12-0

Dirk Vreugdenhil een huijsje, selfs bewoont en
15-0-0
getauxt in huure op

1-5-0

2
10

niet bekend Arij Zuijddam een huijsje, selfs bewoont en
15-0-0
geweest
getauxeert in huure op

1-5-0

Het nieuwe Speuijhuijs voor den sluijswagter,
3
niet bekent
toebehorende Hoog Heemraden van Delfland, werd
11 geweest
20-0-0
niet verhuurt maar bij den sluijswagter bewoont, in
NB mem.
huure getauxt op ƒ 20-0-0
4
12

Joris Vranksz. Bouwman een huijsje op de voet van
niet bekend
den Polderdijk met een stukje tuijnland, verhuurt, het 22-0-0
geweest
huijsje getauxt in huure waardig te zijn
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De ondergeschreeve schouth en schepenen van 't Honderdland en de Orange Polder in 't hoofd
dezes gemeld en de gequalificeerde persoonen in deze geordonnert, verklaaren op den eed in
handen van de Heeren Commissarissen ten fine als in deze gedaan, de voorgengestelde tauxatien
van de eijgene huijsen gedaan te hebben getrouwelijk en opregtelijk, sonder gunst of ongunst ofte
andersints iets te hebben nagelaaten, conform de instructie daar op gegeeven, alles na ons uijtterste
vermoogen en beste wetenschap.
Ten oirconde is deze getekend den 29en december ao 1730,
[was getekend]
Corn. Roels
Engel Sente Doorduijn
IJsbrand Koole
Borderel
Folio
1 verso
2

Huure
40-0-0
129-0-0
52-0-0
4
92-0-0
30-0-0
343-0-0
noch over fo. 5 en 5 verso 288-0-0
631-0-0

Verpondinge
3-7-0
10-16-0
4-7-0
7-13-0
2-10-0
28-13-0
24-0-0
52-13-0

Vide fo. 4 verso
Volgt de ampliatie met fo. 4 & seqi
Volgt op 't quohier
Honderdland
Nadere lijste off ampliatie van het overgegevene quohier, bevattende de prijs ofwel tauxatien der
huure van alle huijsen, bouwhuijsen en gebouwen, geene uijtgesonderd, welke in het district van 't
Honderdlandt worden gevonden en dewelke of niet zijn gecomprehendeert in de nieuwe quohieren,
bij ons ondergesz. geformeert uijt kragte der authorisatie van de Heeren haar Ed. Gr. Mog.
Commissarissen tot het generaal redres der verpondingen etc a in dato 6 october 1730, off in dezelve
enkelijk zijn gebragt bij memorie, uijtgeseijt nogtants alsulke bouwhuijsen waaraan geen vijf
margen lands zijn gehoorende, als welke alreede ingevolge aanschrijvinge van 7 augustij 1731 bij
nader overgegeven lijste in huure zijn getauxeert gewerden.

No 13

Den heer Philip Hoeuft, Heere van Oijen, bouwhuijs
bruijker Pieter Koppert met 29 m. landt
de huure van 't bouwhuijs getauxeert op
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14

Isbrand Koole bouwhuijs, waer aen gebruijkt 45 marg. lands
het bouwhuijs in huure getauxeert op

20-0-0
36-0-0

3-0-0

15

De Abdije van Leeuwenhorst bouwh.
bruijker Arij Frank van Velden met 31 margen landt

16

De huur van 't bouwhuijs getauxt op

15-0-0
26-0-0

2-3-0

17

d'Heer Adriaan d'Overschie bouwhuijs
bruijkster B.3 Sprankhuijsens wede met 26 m. 11 r. ld
de huure van 't bouwhuijs getauxt op

20-0-0
30-0-0

2-10-0

Certificeeren wij ondergeschrevene schout & schepenen van 't Honderdland als geauthoriseerdens
tot de tauxatie en opschrijvinge der huijsen en gebouwen aldaer, deze nadere opgeevingen en
tauxatien te hebben gedaan ingevolge de aanschrijvinge van 28 july 1732 en sodanig als wij lieden
op den eedt aan Heeren Commissen afgelegt hebben, vermeijnt te behooren,
Ten oirconde deze getekend den 11en september ao 1732,
[was getekend]
Corn. Roels
Engel Sente Doorduijn
IJsbrand Koole
De verpondinge over Honderdland en de Orangepolder bedraagd over 17 posten ƒ 28-13-0
volgt 't borderel fo. 3
vide op fo. 5 verso
volgd in 't quohier
de Orange Polder
Nadere lijste of ampliatie van het overgegevene quohier, bevattende de prijs off wel tauxatien der
huure van alle huijsen, bouwhuijsen en gebouwen, geene uijtgesonderd, welke in het district van
de Orange Polder worden gevonden en dewelke of niet zijn gecomprehendeert in de nieuwe
quohieren, bij ons ondergeschreeve geformeert uijt kragte der authorisatie van de Heeren haar Ed.
Groote Mog. Commissen tot het generaal redres der verpondingen etca in dato 6 october 1730, of
in dezelve enkelijk zijn gebragt bij memorie.

o

N 18

Zijn Maijt van Pruijssen, bouwhuijs, bruijker Arent Doorduijn
15-0-0
met 54 m. 544 r. land
36-0-0
De huure van 't bouwhuijs getauxt op

3-0-0

19

Zijn Maijt van Pruijssen, bouwhuijs, bruijker Corns Noorddam
15-0-0
met 57 m. 578 r. land
36-0-0
De huure van 't bouwhuijs getauxt op

3-0-0

20

Zijn Maijt van Pruijssen, bouwhuijs, bruijker Hendk 't Hart met
15-0-0
38 m. 407 r. land
36-0-0
De huure van 't bouwhuijs getauxt op

3-0-0
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21

Zijn Maijt van Pruijsschen, bouwhuijs, bruijker Pieter 't Hart met
15-0-0
50 m. 42½ r. land
36-0-0
De huure van 't bouwhuijs getauxt op

3-0-0

22

Zijn Maijt van Pruijssen, bouwhuijs, bruijker Engel Cent.
15-0-0
Doorduijn met 50 m. 42½ roeden landt
36-0-0
De huure van 't bouwhuijs getauxeert op

3-0-0

23

Zijn Maijt van Pruijsschen, bouwhuijs, bruijker Jan van der Meer
15-0-0
met 44 m. 400 r.
36-0-0
De huure van 't bouwhuijs getauxt op

3-0-0

24

Zijn Maijt van Pruijsschen, bouwhuijs, bruijker Willem Opstal
15-0-0
met 36 m. 507 r. land
36-0-0
De huure van 't bouwhuijs getauxt op

3-0-0

25

Zijn Maijt van Pruijsschen, bouwhuijs, bruijker Joris Bouwman
15-0-0
met 52 m. 107 r. land
36-0-0
De huure van 't bouwhuijs getauxt op

3-0-0

Certificeeren wij ondergetekende schouth & schepenen van de Orange Polder als
geauthoriseerdens tot de tauxatie en opschrijvinge der huijsen en gebouwen aldaer, deze nadere
opgeevingen en tauxatien te hebben gedaan ingevolge de aenschrijvinge van 28 july 1732 en
sodanig als wij lieden op den eedt aan Heeren Commissarissen afgelegt hebben, vermeijnt te
behooren,
Ten oirconde deze getekend den 11en september ao 1732,
[was getekend]
Corn. Roels
Engel Sente Doorduijn
IJsbrand Koole
De verpondinge over Honderd Land en Orange
Polder bedraegd, volgens 't borderel fo. 3 over
25 posten
ƒ 52-13-0
[op achteromslag]
11. d'Orange Polder
10 Honderlandt
Quohier
over 't
Honderlandt
en
Orange Polder
No 10 en 11
1
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Onzekere lezing.
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