Belastingkohier van de Heerlijkheid Ooij-en-Persingen (1676)
Bron:

Archief van het voormalig polderdistrict “Rijk van Nijmegen”
Inventaris nr. 270, Gemeentearchief Nijmegen
“Missieven van de Gedeputeerden van het Kwartier van Nijmegen betreffende diverse belastingen”

Onderstaande overzichten hebben betrekking op de “Heerlijkheid Ooij-en-Persingen”. Hierin zijn dus niet
opgenomen de inwoners van het Ooijse Rijk of van het deel van de huidige Ooijpolder, dat vroeger tot het
Schependom en de stad Nijmegen werd gerekend. Het betreft hier twee lijsten van belastingplichtigen in de
heerlijkheid. De eerste lijst geeft een opsomming van de families binnen de heerlijkheid en is daarmee tevens als
inwonerslijst te gebruiken. In veel gevallen is aanvullende informatie opgenomen (beroepsaanduiding en/of het
bezit van vee). De tweede lijst geeft de belastingplichtige grondbezitters van buiten de heerlijkheid weer. Uit de
opgenomen memorie in de tekst is op te maken dat het hier gaat om het zogenaamde “hoofdgeld”, maar ook, dat
de inwoners vanwege de oorlogsperikelen niet in staat waren om deze belasting op te brengen.
John Vos, Dommelen 2003 (jtmvos@cs.com), met dank aan Adri Stuart
===============================================================================

Op de omslag wordt vermeld:
“Cohier van families en uijttheimse geerfte der Heerlicheide Oij en Persing 1676”
Cohier van families der Heerlicheiden Oij en Persingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Cornelis Giben eignen huijs en hof,
2 perden en enige enig coijbesten
Ruloff Vosch pachter van eene kleine bouwinge,
2 perd en einige coijbesten
Jelis Classen pachter van zes morg[en]
2 perden en einige coijbesten
Gene Gene pachter van 5 morg[en]
met sandt? besten en 1 perd en besten
Weduwe Beckers
Kerste Coninck pachter
Ruloff Janssen pachter en arbeider
Jan de Scheeper arbeider
Rein van Camp warschman
(in de kantlijn: M vandeJen……)
Weduwe Knop
Hendrick Toor arbeider
Louff Tijssen arbeider
Jan de Schnider arbeider
Hendrick Gerlichs arbeider
Hendrick van Gesteren arb[eider]
Anthoni Keller
(in de kantlijn: M. vandeJenu …..)
Cornelis van Megen
Amptman Snabel
(in de kantlijn: M vandeJenu………)
M van de…

6 –.–
6 –.–
8--.6 –.–
4--.6 –.–
4--.3 –.–
6 –.–
4--.3 –.–
3 –.–
3 –.–
3 –.–
3 –.–
3 –.–
3 –.–
3 –.–
3 –.–
3 –.–
3 –.–
66 –.–
6 –.–
72 –.–

(doorgehaald)
(doorgehaald)
(doorgehaald)
(doorgehaald)

Memorie
D’Inwonder in desen oudre geomittert
hebben selfs niet om te leven
als dor de franssen orloog principalijk
het beleg vande stad Nimmegen
het haere quid geraekt en verarmt
sijnde: bidden Compensatie of vergoe
dinge van heeredienste gedaan
en schade geleden vor de stadt Grave
als behalven dit deses Quartirs laste
en hooftgelt moeten te betahlen
onmogelijk is de for idre familie
pert te cunne geven
Cohier van Uijttheimse Morge in de heerl Oij en Persing
19.

26 morge

23.

d. Heere Judde Borgemester
Tot Ceulens
Het Capittel tot Cranenborgh
Onder persing
De Cruiß Broders tot Ceulen
Onder persing
De Canonicke tot Zanten
Onder persing
Conrad Wallenhave tott Harlem

24.

Dr. Moezsvelt tot Cleve

8 morge

25.

Wed. Dr. Zellers nu te Cleve

7 morge

26.

Ew. H. Dijckgraft Maeß

2½ morge

20.
21.
22.

23 morge
12 morge
8 morge
9½ morge

