
24-1-1664 blz. 1 ORA 2010 
Gedaeghdens 
t’ Nes vierendeel 
Jan adriaensz. goet 
Wouter Louwen 
Maerten claesz. Banck 
Cornelis havicxsz. 
Jan huijgen vant Hoff goet 
Maerten jansz. Machtelden 
Sijmon jansz. Joosten goet 
Willem jansz. van der Sijde 
 
t’ Wout vierendeel 
Claes claesz. Wijves 
Claes jansz. Willem Keessen 
Floris jansz. Trijnen 
Gerrit dircxsz. Ruijter 
Claes baertsz Boschman goet 
Jan cornelisz. Peet  
Sijmon claesz. Wildeboer 
Gerrit jansz. Jongejans 
 
t’ Kerck vierendeel 
Pieter Aelbertsz. Bieren goet 
Claes jacobsz. Glasemaker goet 
Cornelis jansz. Boer 
Jan adriaensz 
gerrit pietersz Ouwriq 
Claes claesz. Suijder 
Jan gerritsz. 
Jan cornelisz. Gael 
 
t’ Broeck vierendeel 
Claes jacobsz. Toot 
Cornelis engelsz. Joncken 
Cornelis sijmonsz. Schipper 
Engel Allerden 
Cornelis willem Vrouwen 
Pieter claesz Suijcker 
Jan sijberden Cuijper 
Sijmon lourusz. 
 
Dese te dachvaerden tegens d onderdijden 24 jannuarij 1664 des middags de clocke twaelf 
uijren precijs te comparenen op t rechthuijs als om met schepen te helpen resolveren over 
gewichtige saken ende is voor gestelt om en … 
(dit is een ingeplakte bladsijde met daernaast een akte) 
Copije extract 
Willem etz. Doen cont alle luijden dat wij om dienst willen die onse gemeijne huijslude van 
Kennemerlandt ende van Kennemergevolch onse voorvaderen zal gedenckenisse ende ons 



voor deese tijt gedaen hebben ende ons off god will noch doen sullen Het ende haren 
naecomelingen gegeven hebben 
Ende geven uit deesen brieven 
Alsulck puncten van gratien handtvesten en rechten als hier nae beschreven staan inden 
eersten soo neemen wij ons en ontheffen onse goeden lude voors. van alle Doodtslagen, 
Rooven, Branden, Vangenissen, Schattinge rechteaisse van lijve en breeckingen van huijsen 
off van vesten 
Die voortijts geschiet sijn inden oirlooge tusschen onse Liever Vrouwen en ouder (miged) er 
der Keijsserjunne van Roomen ende onsen Lieve heere en Oom Hartoge Willem van Beijeren 
(Dien Godt Beijde zalichlijck gedencken moeten) Item soo wie van onsen ondersaten 
voorschreven sijn lijff mit recht verbeurt die een sal van zijnen goeden niet meer tegens 
verbeuren dan die eene helfft ende die ander helft zal blijven sijnen wijve off sijnen wettigen 
kinderen off rechten erffgenaemen 
Item soo salmen alle ongecaerden handt berechten moogen onder ban en onder doen daert 
gelegen is alsmen voortijts te doen plach alsoo verre als t’ goet beneden een pont hollandts 
waerdich is daer tselve recht aen geschieten is 
Item Ware ijemandt die op onse goeden lude handtveste voorschreven dingede soo dat hij 
voerven moest voor onsen baillu zoo sal hijse moogen togen ende voldoen mit eenen vidinuis 
dat is te verstaen een vuijtschrift daer off onder eenen geloofdlijcken zegel eens prelaten off 
eens baenends off eenre goeder steede gelijck ofsaen die principael handtveste voort brachte 
voort waer dat saecke dat onser goeden luden handtvesten voors veroudt off verdonckert off 
bij ongevall verlooren worden dat zij betoogen mochte mit waerachtijgen vuijtschriften 
bezeegelt als voors. staet die zouden wij hem vernieuwen en doen bezeegelen buijten hooren 
cost ende om dat wij willen dat alle deese voorschreven puncten onse goeden huijsluijden 
voorschreven vaste ende gestade gehouden worden van ons en van onsen naecomelingen ten 
eeuwijgen daegen soo hebben des te getuijge deesen brieff doen beseegelen mit onsen zeegele 
gegeven inden Hage opten derden dach in aprille anno 1415 onder stondt geextraheere als 
vooren libro foli. 151 verso en naer collatie accordert daer meede ten dage voors. bij mij en 
was geth.  
van Goes 
Naer gedaen collatie is deesen metten origineelen extract staende geregisteerd int privilegie 
boeck tot vuijtgeest bevonden te accordeeren op ten tweeden martij 1647 bij mij secretaris tot 
Uijtgeest 
A. Bonckenburch 
 
12-4-1653 blz. 1 ORA 2010 
Jacob pietersz. Gorter 
aan Nicolaes Everswijn brouwer tot Haerlem 
een huijs en erff genaemt Den Prins inde Kerckbuert voor ƒ 1250 
NO erfgenamen Roeloff martensz 
SO heerenwech 
SW Het Laentge 
NW Cornelis maertensz 
 
14-4-1653 blz. 1 v ORA 2010 
Jan dircxsz en Jan jacobxsz uijt naem van wegen haer suster Marij jacobsdr. 
aan Willem pietersz. woonende inde Beemster 
een gerechte part van een stucke landt de achter ven genaemt leggende in Roeloff Louwen 
weer groot 1125 roeden voor ƒ 775 
NO wed. Havick gerritsz met haer kinderen 



SO Jan jacobsz. 
SW Jan Claesz. .. 
NW Pieter dircksz. van Sardam 
 
17-4-1653 blz. 2 ORA 2010 
Pieter baertsz. Kroock en voor de erfgenamen van Baert pietersz. Kroock aan Schipper 
Henrick dircksz.  
een stuckje landt genaemt het ventge inde noort lijckste hondert Gaerden groot 338 ½ roeden 
voor ƒ 516 
NO Jacob gerritsz Storm 
SO den Twisc dijck 
SW Claes dingenumsz 
NW Joost cornelisz.  
 
17-4-1653 blz. 2 v ORA 2010 
Schipper Henrick dircksz.  
aan Simon laurensz. 
een stuckje landts genaemt Het Swerdeel groot 300 roeden in de noorder hondert Gaerden 
voor ƒ 400 
NO Willem simonsz. 
SO Den Delft 
SW Jannetje allertsdr. 
NO Garbrant adriaensz. 
 
17-4-1653 blz. 3 ORA 2010 
Willem claesz. 
aan Sijmon laurensz. 
een ackertge landts genaemt het Block groot 140 roeden in de Noorder Hondert Gaerden voor 
ƒ 192 
NO Simon cornelisz 
SO Pieter jansz. 
SW Jan claesz. Kaecke 
NW Alijt claesdr. 
 
18-4-1653 blz. 3 v ORA 2010 
Duijffge cornelis Schouten wed. Engel jans geassisteert met Daniel engelsz. haeren voocht 
hypotheek akte blz. 4 
 
18-4-1653 blz. 4 ORA 2010 
Pieter en Gerrit claes Wouten voor haer selve en voor Hillegont en Antje claes Wouten haar 
luijden susters 
aan Duijffge cornelis Schouten wed. Engel jansz. geassisteerd met Daniel engels haar voocht 
de helft van een stuckje landts genaemt Wielmaeckers Marcken groot int geheel 1098 roeden 
in Laentjes weer 
NO Hillegondt dircksdr. 
SO Willem Wouten  
SW de kinderen van Johannes Junius 
NW Jan Peet 
 
1-5-1653 blz. 4 v ORA 2010 



Claes jacobsz. Stoot 
aan Cornelis cornelisz. de Jonge 
een stuck landts genaemt de Ven in Willem Allerden weer groot 862 ½ roeden voor ƒ 1400 
NO Jan cornelisz Boer 
SO Die Huijsarmen van Assendelft 
SW cooper 
NW Albert kees Ebben 
 
(Volgorde bladzijde is goed) 
 
28-4-1653 blz. 3 v  ORA 2010 
Jan maerte Keessen 
verkocht en schuldig aan 
Jan Koelenbier vlascooper en poorter van Haerlem een losrenten van  30 sjaers in hoofdsom  
600 onderverband van sijn huijs en erff 
N Jacob jacobsz. 
S Willem huijgen 
noch een stuckje land thalve Stoefge in Roele weer groot 394 roeden 
N Lourens ootgersz 
S Jan claesz 
SW neeltge simons 
O den dijck 
noch drie stukken land de Veen camp over de laijck in , t Spilt Campge gelegen over de Reeff 
int selve weer groot 365 roeden 
 
1-5-1653 blz. 4 v ORA 2010 
Jan willemsz. den Nouwes en voor de meedere erfgenamen van neltje willems 
aan Pieter Leenertsz. 
een huijs en erff in de Molenbuijrt voor  875 
NO Cornelis Roelen 
SO sheerenwech 
SW Dirck jacobsz. 
NW Engel Allerden 
 
2-5-1653 blz. 5 – 5v ORA 2010 
Cornelis Engels en sterkmaeckende voor Marijtge jansdr. en Balighge jansdr. 
aan Jan gerritsz. Smit 
een sttuckje landts genaemt t Marcken groot 844 in Blockhuijs weer 
NO Pieter en Jacobsz. Jochums 
SO Gijsbert Jansz gael 
SW die kinderen van Claes gerritsz. 
NW Jan willemsz. Gael 
voor ƒ 1475 met hypotheek 
 
17-5-1653 blz. 6 ORA 2010 
 Gleijn pietersz.  
aan Claes dircksz. Moll 
een stuckje landts genaemt het Dijck… in Gabbenweer groot 54 roeden 
NO Jan Thijssen  
SO Twischdijck 



SW Joost willemsz. Stuijrman  
NW de cooper 
 
5-6-1653 blz. 6 v ORA 2010 
Pieter simonsz. 
aan Claes simonsz. Backer 
een stuckje landts genaemt die Vijvercamp groot 157 roeden in Kaijsers weer 
NO Duijfge jansdr. 
SO Marten Steffensz. 
SW Hillegondt dircksdr. 
NO Laurens pietersz. 
voor ƒ 330 
 
10-3-1653 blz. 7-7 v ORA 2010 
Pieter leenderden voor hem selve en voor Cornelis Thijsz, Adriaen adriaensz., Jan cornelisz. 
sijn swagers 
aan Claes simonsz 
een huijs en erff in de Molenbuert 
NO Marten allertsz. 
SO  sHeerenwech 
SW Aechte jans 
NW Engel pietersz 
voor ƒ 615 en hypotheek 
 
10-6-1653 blz. 8 ORA 2010 
Jan claesz. Toot 
aan Jan claesz. Reael 
een stuckje landts genaemt S’ Majers ven groot 1409  
No Cornelis jansz. Koijt 
SO Engel dircksz. Moll 
SW Pieter jansz. 
NW Henric jansz. neelen 
voor  ƒ 2000 
 
16-6-1653 blz. 8 v ORA 2010 
Bouwen cornelisz 
aan Jannetgen cornelis sijn suster 
een huijs en erff in de Molenbuijrt 
NO vercooper 
SO de weg 
SW Claes claesz. Snijder 
NW de cooperres 
 
24-6-1653 blz. 9   ORA 2010 
Niel roeloff engels tot Sardam verkoopt en is schuldig 
aan Jan jacobsz Coppen 
een losrenten van ƒ 22-10 in hoofdsomme ƒ 500 
onder verband van een stuckje landt genaemt die Binnendelft groot 1008 in Jacob huijgen 
weer 
NO Joost claesz., Willem michaelis en Claes michaelis 



SO den Delft 
SW Pieter claesz. Suijcker 
NW de kinderen van Willem Vrouwen 
afgelost 1-3-1681 door Niel roeloff engelsz 
 
18-6-1653 blz. 9 v ORA 2010 
hendrick cornelis Heijnen verkocht en schuldig 
aan Cornelis thijssen 
een losrenten van ƒ 5in hoofdsomme ƒ 100 
een stuckje landt groot 225 roeden in Everts weer genaemt de Twischecamp 
NO Willem hendricxsz. 
SO de Twischdijck 
SW cooper Hendrick 
NW cooper hendrik 
afgelost 23-10-1676 
 
24-6-1653 blz. 10 ORA 2010 
Jan engelsz. Boeven 
aan Willem willemsz. Peereboom tot  Westsanen 
twee stuckjes landt die weer door verkocht sijn aan Engel cornelisz. 
het eenen genoemd de Bobbel camp groot 202 roeden in Hendric weer 
NO Dirck hendricksz 
SO de vercooper 
SW Jan willemsz 
NW Dirck cornelisz het andere genoemt Peeten acker  
NW Jan cornelisz 
SO Jan willemsz 
SW Jan willemsz. 
NW Jan willemsz 
voor ƒ 405 
 
5-8-1653 blz. 10 v ORA 2010 
Dirck hendricksz 
aan Jan en Pieter jacobsz. Coppen 
een stuckje landts genaemt die Meet camp in Ouwes weer groot 744 roeden 
NO die kinderen van Willem cornelisz vrouwen met Jan claesz den Nouwes 
SO de voors. Jan claesz 
SW Neeltge jacobsdr. met Engel alerden 
NW die voors. kinderen van Willem cornelisz Vrouwen 
voor ƒ 1000 
 
5-8-1653 blz. 11 ORA 2010 
Dirck henricksz. verkocht en schuldig  
aan Trijn pietersdr. houtcoopster 
een losrenten van ƒ 13-6 in hoofdsommeƒ 266 
onder verband van een stuk land genaemt het Meetge achter sijn huijs groot 581 roeden 
O Jan claes Pietses cum socijs 
S sijn huijs of worf 
W erfgenamen van Cijtge henricksdr. 
N jonge Claes claesz. Wijves 



5-8-1653 blz. 11 v ORA 2010 
Trijntge claes Waligsesdr. buervrijster geassisteerd met Garbrant pietersz. Keijser als haer 
bijstaende voocht 
aan Hugo de Jongh onse schout 
een stucke landts genaemt het Meedge groot 565 roeden in Pieters weer 
NO Aegt claes jaspers 
SW Aegt claes jaspers 
SO Hendrick jansz Neelen 
NW Engel claesz Mol 
voor ƒ 800 
 
5-8-1653 blz. 12 ORA 2010 
Trijntje claes Walichdr buervrijster geassisteerd met Garbrant pietersz. Keijser haer bij 
staende voocht 
Guerte gerritsdr.  
een stucke lants genaemt het meedje groot 565 roeden in Pieter Weer 
NO Aecht claes jaspers 
SW Aecht claes jaspers 
SO hr. Jansz neele 
NW Engel claesz Mol 
 
5-8-1653 blz. 12 v - 13 ORA 2010 
griet huijberts wed. Cornelis roelofsz. Jaspers geassisteerd met Theunis cornelisz.eeten haar 
soon en voocht  
aan Guerte gerritsdr. wed. Willem jansz.  
twee stuckjens landt sijnde leen vande hoogh heerlijckheid van Assendelft groot 218 roeden 
in Floren weer 
NO de kinderen van Willem vrouwen 
SO Jacob jansz. Schouten 
SW Jacob jansz. Schouten 
NW den Delft 
het ander groot 542 roeden in Aechte Neelen weer 
NO de kinderen Bouwen claesz. 
NW de kinderen Bouwen claesz. 
SO Willem fransz. 
SW Claes jacobsz. 
 
5-8-1653 blz. 14 ORA 2010 
Griet huijberts wed. Cornelis roeloff jaspers geassiteert met Theunis cornelisz. Teeten haer 
soon als haer voocht 
aan Garbrant pietersz. Keijser 
vier ackertgens landt sijnde leen vande hooghe heerlijckheijt van Assendelftbij malcander 
sijdt aen sijdt in Heijntgis weer groot te samen 558 roeden 
NO Jan Heijloo 
SO Hendrick jansz. Gael en Gerrit roeloffsz 
SW Pieter jansz. Backer 
NW Diewer gerritsdr., Floris pietersz., Jacob jochumsz., Pieter jan Trijnen 
voor ƒ 300 
 
11-8-1653 blz. 14 v ORA 2010 



Jacob claesz Schoenmaker 
aan Cornelis claesz. op Nauwertna 
drie stuckjens landt het eene genaemt Het Verdolven landt op de Braeck met het ackertje daer 
aen groot te samen 400 roeden 
NO Cornelia cornelisdr. wed. met haer kinderen 
SO Jacob jacobsz. 
SW Maerten claesz. Banck 
NW Willem jansz. 
het andere groot 367 roeden genaemt de Suijdelixste stooff in Ouwe Jans weer 
NO Jan claesz. Reael 
SO de Hoogh dijck 
SW Willem jansz. Kock 
NW Jan huijgen com socijs 
voor ƒ 305 
 
9-8-1653 blz. 15 ORA 2010 
Willem pietersz. en Adriaen pietersz. wonende tot Alkmaer en voor Gerberich pietersdr. haer 
suster hebben ontvangen  
van Dirck claesz. Mol ƒ 2000 
voor Willem pietersz. ƒ 1400, Adriaen pietersz. voor ƒ 400 en Gerberich pietersdr. voor ƒ 200 
onder verband de erffenise van wijlen Claes willemsz van egmont gelijck als het 
tegenwoordig bij Trijntje claesdr. zijn nagelaten wed. in lijftocht wordt gebruikt 
 
23-8-1653 blz. 15 v ORA 2010 
Jan cornelisz Steffens 
aan Griet jansdr. wed. Jacob thijssen 
een stucke lants genaemt de Drie vierendeel in Nauwes weer groot 700 roeden 
NO Thijs jacobsz. 
SO de kinderen van Aechte Schouten 
SW Pieter claesz. Suijcker 
NW Pieter claesz. Suijcker 
voor de somme van ƒ 1260 
 
23-8-1653 blz. 16 ORA 2010 
Jan jacobsz. Schouten woonende in Stolwijck als procuratie hebbende van de wed. en 
kinderen van Claes jansz. Doncker tot Stolswijck 
aan Adriaen cornelisz. Catt woonende aende drie brugge 
een losrenten van ƒ 15 tot last van Armgert jans tot Assendelft in hoofdsomme ƒ 300 
onder en bij Hugo de Jongh schout en gerrit jansz. Jonge Jans ende Jan cornelisz. Gael 
schepen  
 
16-9-1653 blz. 16 v ORA 2010 
Jan jacobsz. Peet  
aan Sr. Pieter Codde coopman te Amsterdam 
een huijs en erff inde Wout buijrt 
NO Hans jacobsz. 
SW Jan jansz. com socijs 
SO de Heerenwech 
NW Gerrit en Hans jacobsz. 
voor ƒ 600 



3-10-1653 blz. 17 ORA 2010 
Annetge jansdr. wed. Hendrick wijggers geassisteerd met Jacob roeloffs haer voocht heeft 
vercocht en is schuldig 
aan Jan allertsz Schalder 
een losrentenbrief van ƒ 10 sjaers in hoofdsommeƒ 200 
onder verbandt van haer huijs en erff op Vloonenburgh 
NO Cornelis willemsz. Schimmelpenninck 
SO Jan gerritsz. 
SW Jan pietersz. 
NW de kinderen van Jan Huijgen 
14-10-1658 Marijtge wouters wed. Jan allertsz Schalder verschijnt 
 
12-10-1653 blz. 17 v ORA 2010 
Bastiaen bouwensz. heeft verkocht en is schuldig 
aan Claes sijmonsz. Backer 
een losrenten van ƒ 4 sjaers in hoofdsomme ƒ 100 
onderverbant van sijn huijs en erff 
NO Arent floren 
SW Pieter galeijnsz  
mitsgaders vier stuckjens landt genaemt het eene dat Campge op de ackersloot groot 117 
roeden het ander de Vijver camp groot 112 roeden, het derde tveentge benoorden de 
ackerssloot groot 103 roeden het vierde t Campge in auckis weer groot 63 roeden 
 
15-10-1653 blz. 18 ORA 2010 
Trijntge claesdr. wed. Jan hendricxsz van Oosten geassisteerd met Jan jansz. van Oosten haer 
soon als bijstaende voocht 
aan Garbrant pietersz. Keijser 
een losrenten van ƒ 10 sjaers op 15-10-1653 in hoofd somme ƒ 200 
zij verbindt bij desen haer huijs en erff int Noordendt 
NO Jacob gerritsz. Huijgen 
SW Cunier gerrits wed. met haer kinderen 
 
10-11-1653 blz. 18 v - 19 ORA 2010 
Garbrant laurusz. en Claes jacobsz. Glasemaker en voor de meerdere erfgenamen van wijlen 
Sijtge en Jannitge hendricxsdr. 
aan Claes claesz. Wijves 
een stuck landts aen scheerenwech op de Vlietsloot groot 1546 roeden voor ƒ 4446 
NO de cooper 
SO sheerenwech 
SW Havick gerritsz. 
NW Cornelis jansz. Huijpen 
met hypotheek akte 
 
10-11-1653 blz. 19 v - 20 ORA 2010 
Claes claesz. Wijves 
aan Garbrant laurusz. en Claes jacobsz. Glasemaker en voor de meerdere erfgenamen van 
wijlen Sijtge en Jannitge hendricxsdr. 
vier stukken landt bij malcanderen in Claes maertsis weer groot te samen 677 roeden 
NO Willem jansz. Smit 
SO Jacob jansz. Schouten 



SW de kinderen van Willem Vrouwen 
NW Trijn pieters wed. 
met hypotheek akte ƒ 812 
 
5-12-1653 blz. 20 v  ORA 2010 
Jannitje gijsen wed. Cornelis pieter maertsz geassisteerd met Dirck gijsbertsz haer broeder als 
bijstaende voocht 
aan Jacob jansz. Schouten laeckenkooper 
een losrentenbrief sjaers ƒ 12-10 op 5 december in hoofdsom ƒ 250 
op een stuck landt de helft daer van genaemt het Ventge helftr 418 ½ roeden 
NO Claes gerritsz. Duijves 
SW Dirck maertsz 
 
18-12-1653 blz. 21 ORA 2010 
Jan jansz. van t Veer 
aan Joachim jacobsz. Leen  
sjaerslijckse losrenten brief van ƒ 9-20 verschijnt op 28 december in hoofd som ƒ 200 
op een stuck landt genaemt de Buijtcaijck groot 1226 roeden in Steffens weer 
NO Hendricxsz. hendricxsz 
SO Cornelis jansz. van t Veer 
SW Guijrte cornelisdr. 
NW Jan gerritsz. Neven 
 
30-12-1653 blz. 21 v ORA 2010 
Gerrit claesz. Swart, Hendrick en Cornelis pieter heijnen woonende tot Nauwertna voor hem 
zelve als voor meedere erfgenamen van Dirck claesz. Swart 
aan Willem jansz. wonende op Nauwertna 
de helft van een stucke landt genaemt het rietlandge aen de suijtsijde vande cooper sijn worff 
groot 130 roeden 
N Gerrit jansz. 
O Hendrick pieter heijn 
S den Hoochedijck 
W de cooper 
 
9-1-1654 blz. 22 – 22 v ORA 2010 
Claes cornelisz. Nomen als oom en voocht mitsgaders de weesmeesters als oppervoochden 
vande nalaten kinderen wijlen Engel woutersz. 
aan Dirck woutersz. 
een sesde part van een stucke landt genaemt de Bowegh in Hendrick roeleven weer groot 
intgeheel 872 roeden 
NO Jacob jansz. 
SO Claes woutersz. 
SW wed. Jan hendrixsz. van Saenen 
NW de heerenwech 
voor ƒ 315 
 
9-1-1654 blz. 23  ORA 2010 
Marij gijsensdr. wed. Cornelis engelsz. Bieren geassisteerd met Garbrant pietersz. Keijsers als 
haere bijstaende voocht 



is schuldig aan Aelbert engelsz. en Neel engels Bieren ƒ 300 ter saecke van haerluijden haer 
comparante zal. mans erffenisse welcke somme van ƒ 300 sij comparante haer levenlangh 
renteloos sal behouden onder verbandt een seecker leeg erff benoorden de kerck  
NO Engel jansz. 
SO heerenwech 
SW Bouwen cornelisz. 
NW de erffgenamen van Niel jansz. Cuijper 
 
25-1-1654 blz. 23 v  ORA 2010 
Cornelis dircksz. Smit van Crommenie 
aan Hendrick cornelisz. van Assendelft 
een stuck landt genaemt Realen Hooge Veen groot 677 roeden in Realen weer 
NO Jan woutersz. 
SO Jan cornelisz. en Roelof claesz. 
SW Maerten jansz. Machtelden 
NW wed. Dirck jacobsz. en Floris woutersz. 
voor ƒ 755 
 
3-2-1654 blz. 24  ORA 2010 
Willem gerritsz. Biersteecker op Wormerveer mytsgaders Gerrit jansz. sijn vader wonende op 
Nauwertna als borg is schuldig  
aan Laurus Has en juffr. Anges van Ackersloot ƒ 500 
onder verbant het huijs van Gerrit jansz. op Nauwertna 
NO Roeloff claesz. 
SO den Hoochendijck 
SW Cornelis claesz. Corver 
NW Dirck hendricxsz 
noch drie stukken ackeren landts aende noordzijde van het huijs met noch het vischgerije 
 
4-2-1654 blz. 24 v  ORA 2010 
Flooris wouetersz. ter eenre ende Claes claesz. Wijves ter andere sijde bekenden met 
malcanderen geschrift gescheijden te hebben de goederen van Jacob cornelisz. Roon sodat 
Claes claesz. Wijves op de beterschap van sijn lodt moet toegeven ƒ 4050 
 
5-2-1654 blz. 25 – 25 v ORA 2010 
Dirck damius pooter van Haerlem 
aan Willem jansz. vander Zijden buervrijer 
een stucke landt genaemt Den Wilde hem eertijts leen van de Hoogh edelen welgeboren heer 
van Assendelftnu vrij landt groot 792 roeden 
NO Jan claesz. Wijves 
SO Claes wouetersz. 
SW de Horn Sloot 
NW Jan en Dirck huijgen vant Hoff 
met hypotheek ƒ 904 
 
5-2-1654 blz. 26  ORA 2010 
de vrij brief voor Dirck damius 
een stuck land de Wildehem groot 793 roeden in de Hemmen 
SW die Hoornsloot 
NW die kinderen van Huijch maertensz.  



NO Dirck claesz. Wijves 
SO Claes woutersz. 
 
5-2-1654 blz. 26 v  ORA 2010 
Claes jansz. Vinck alias Stam 
aan Joachim jacobsz. Leen 
een stuckje landt genaemt het Breetge int Kerckweer groot 442 roeden 
NO Marij gijsen wed. met haer kinderen 
SO Barber cornelisdr. 
SW Pieter claesz. Jannen 
NW Aechte cornelisdr. wed. Jan jacobsz. Smit 
voor ƒ 532 
 
13-2-1654 blz. 27  ORA 2010 
Alijdt claesdr. wed. Gerrit eevertsz. geassisteerd met Hendrick claes heijnen haeren bijstaende 
voocht heeft verkocht en is schuldig aan 
de Armenvoogden  
ten behoeve vande huijsarmen ƒ 4-8 in hoofdsomme ƒ 110 
onder verband van haer huijs en erff int Noordt endt 
SO Sijmon lourusz. 
NW de wegsloot 
 
20-2-1654 blz. 27 v  ORA 2010 
Guijrte cornelis wed. Claes sijmonsz. Cas geassiteerd met Jan cornelisz. van der Laen haer 
bijstaende voocht 
aan Pieter claesz. Suijcker 
een stuckje landt achter des vercooper haer worff groot 422 roeden 
NO de kinderen van Willem cornelisz. Vrouwen 
SO de cooper 
SW Pieter hendrixsz en Dirck baertsz. 
NW de vercooper 
voor de somme van ƒ 975 
 
20-2-1654 blz. 28  ORA 2010 
Cornelis jansz Joostjes 
aan Pieter claesz. Suijcker 
een ackertge landts genaemt de Bobelcamp groot 122 roeden benoorden de Nouwessloot 
NO de kinderen van Willem cornelisz. Vrouwen 
SW Willem jansz Joostjes 
voor ƒ 126 
 
13-2-1654 blz. 28 v  ORA 2010 
Jacob maertsz roeloff sijmes 
aan Huijch dircksz. 
een stukje landt in Lijckclaesen weer groot 387 roeden 
NO Hendrick hendrixsz. 
SO Claes maertsz. Timmerman 
SW Dirck maertsz. Steffen 
NW den Delft 
voor ƒ 508 



 
27-2-1654 blz. 29 - 29 v  ORA 2010 
Corelis cornelisz. muessen als voogt van de kinderen van Dirck pieter Allerden 
aan Claes claesz. Heijnen 
een huijs int Noord endt 
NO Jacob jansz. Kaijck 
SO Engel cornelisz van der Laen 
SW Engel cornelisz. van der Laan 
NW de wechsloot 
met hypotheek voor  ƒ 740 
 
 
27-2-1654 blz. 30 - 30 v ORA 2010 
Jan jansz. Comes als voocht van Anna engelsdr. wed. Engel cornelisz. van t Hoff met haer 
kinderen 
aan Gerrit cornelisz. Gooten 
een stuck landt genaemt het Binnerdelftge in Schouten weer groot 644 roeden 
NO Gerrit jansz. Jonge Jans 
SO den Delft 
SW Dirck thamisz 
NW de cooper 
met hypotheek voor ƒ 1480 
 
27-2-1654 blz. 31 ORA 2010 
Jan hendricxsz, Sweet 
aan Engel woutersz. 
twee stuckjens landt bij malcanderen in Jan Banning weer genaemt het eene het Uijtterste 
omloopje groot 217 roeden het ander het Opperste omloopje groot 232 roeden 
NO Gerrit jacobsz. Smit 
Sw Sijmon claesz. Wildeboer 
voor ƒ 360 
 
13-3-1654 blz. 31 v ORA 2010 
Jan jansz. Kaijck 
aan Sijmon lourusz. 
een stucke landt in Gerrit jannen weer groot 1165 roeden 
NO de kinderen van Jan meijnertsz. 
SO de kinderen van Claes gerritsz. Neven 
SW de kinderen en wed. Havick gerritsz. 
NW Cornelis cornelisz. Boer 
voor ƒ 1317 
 
13-3-1654 blz. 32 ORA 2010 
van de kinderen en erfgenamen van Roeloff maertsz. 
aan Garbrant pietersz. Keijser  
een stuckje landt genaemt het Buijterdelftge in Maerten jans weer groot 380 roeden 
NO Hendrick jansz. Gael 
SO Gerrit en Pieter claes Wouten 
SW de kinderen van Claes gerrit Neven 
NW den Delft 



voor ƒ 345 
 
19-3-1654 blz. 33 ORA 2010 
Dirck jansz. en Claes jansz. gebroeders 
aan Cornelis havixsz. buervrijer 
een stuckje landt genaemt het Houdtland in Jan Kemaets weer groot 150 roeden 
NO de wed. Claes engel jan frans 
SO de Laijck 
SW wed. Havick gerritsz 
NW Maerten jansz. Machtelden cum socijs 
voor ƒ 430 
 
22-3-1654 blz. 33 - 33 v ORA 2010 
Ootger claesz. 
aan Claes cornelisz. Nomen en Cornelis cornelisz. Campen gebroeders 
een stuckje landt genaemt de Cruijs hem buijtendijck in de Wijckermeer voor de mondt vande 
Poel groot 767 roeden 
 
22-3-1654 blz. 34 - 34 v ORA 2010 
Dirck woutersz.als mede voor de erffgenamen van meijns Cornelisdr. en Cornelis woutersz. 
aan Claes cornelisz. Nomen en Cornelis cornelisz. Campen gebroeders 
een stucke landt genaemt Abber noordt binnen onsen banne Buijtendijck groot 570 roeden  
O wed. Engel cornelisz. vant Hoff 
S Wijcker meer 
W Wijckermeer 
N kinderen van Dirck gerritsz. Boet 
voor ƒ 158 
 
20-3-1654 blz. 35  ORA 2010 
Jan cornelisz. Roeleven 
aam Jan dircxsz. Huijsens alias Spruijt 
twee ackertjes landt in Gerrit sijmons weer groot het eenen 90 roeden genaemt het Breet 
campge het andere groot 27 roeden genaemt het Boon Campge 
NO Cornelis willemsz  
SO Aelbert kees ebben 
SW Claes dirck Nielses 
NW gerrit sijmonsz 
ende dat voor de sommen op conditie soo lange hij comparant Jan cornelisz Roeleven heeft 
jaarlijcks drie sakken broot en dit niet langer als tot negen jaren 
 
29-3-1654 blz. 35 v  ORA 2010 
Pieter jansz. de Pernits heeft verkocht en is schuldig 
aan de Diaconie vande Kercke tot Assendelft 
ƒ 21-5 skjaers in hoofdsommeƒ 500 
onderverband van sijn twee huijsen het eenen in de Peperstraet 
SO Jacob jansz. alias Jacob te Guijrt 
NW Pons dircksz 
het ander huijs achter op de selve worff 
SW Andries jansz. 
NO den comparant self 



blz. 36 
schepen schotvangers ende heemraden der vrije hooge heerlijckheijt van Assendelft over den 
jaere 1654 gestelt bij de hooge edele wel gebooren heer Hendrick de Renesse vrijheer van 
Assendelft op 3 april 
Broeck vierendeel 
gerrit sijmonsz. Conick gecontinueert 
het kerck vierendeel 
Jan gerritsz. 
wout vierendeel 
Jan jansz. Peet gecontinueert 
Claes baertsz Boschman 
het nes vierendeel 
Jan adriaensz 
Schotvangers 
Willem jansz. van der Sijden 
Arendt adriaensz. 
Pieter claesz. Suijcker 
Heemraden buijtenhuijsen 
Cornelis willemsz. Overdijck 
Pieter gijs Schoonen 
gerrit roeloffsz. Veerman 
Heemraden in de Kaagh 
Dirck allerden 
Dirck maertsz. 
Jan claesz. van Dijck 
 
17-4-1654 blz. 36 v ORA 2010 
Jan claesz Kaeckes is schuldig aan 
Jan Coelenburch valskooper te Haerlem 
ƒ 400 tegen 6 ½ %  
onderverbant van een stucke landts groot 520 roeden genaemt het Molen ventge 
NO Claes pietersz. Tannis 
SW Cornelis jansz. 
 
17-4-1654 blz. 37  ORA 2010 
Claes cornelisz. Nomen heeft gekocht van 
Dirck woutersz ende weesmeesters als oppervoochden van de kinderen van Engel woutersz 
als erfgenamen van Alijdt wouters sijn comparante overleden huijsvrouw 
alle de goederen roerende en onroerende die sijn vrouw in lijftocht was 
voor ƒ 850 
 
17-4-1654 blz. 37 v ORA 2010 
Dirck woutersz soo voor hem selve en mede als oom ende voocht vande kinderen van Engel 
woutersz. en de weesmeesters als oppervoogden van de voornt kinderen 
aan Claes cornelisz. Nomen alle de naegelaten goederen van wijlen Alijdt wouters sijn 
overleden huijsvrouw soo roerende als onroerende  
 
17-4-1654 blz. 38 ORA 2010 
Trijn hendrixs wed. Evert Louwen geassisteeerd met haer soon Willem evertsz. en voocht 
heeft verkocht en is schuldig 



aan de Armenvoogden alhier een losrenten ƒ 4-5 sjaers in hoofd somme ƒ 100 
onder verband van een stuck land genaemt t Ventge achter haer huijs groot 283 roeden 
NO Jan cornelisz. van der Laen 
SW Jan cornelisz. Steffens 
afgelost 24-9-1661 
 
17-4-1654 blz. 38 v ORA 2010 
Alijdt florisdr. wed. Theunis pietersz. met haer voocht (niet vermeld) 
aan Marij jansdr. wed. geassisteerd met haer voocht Floris pietersz. 
de helft van een huijs en erff in de Kerckbuert 
NO de kinderen van Niel jansz. 
Sw Claes jansz. Vinck 
voor ƒ 400 
 
17-4-1654 blz. 39 ORA 2010 
Neel jansz. wed. Gerrit engelsz. Schoenmaecker met haer voocht (niet vermeld) 
aan Floris pietersz. 
een stuckje landt groot 100 roeden int Blockhuijs weer 
NO Cornelis engelsz. 
SO Dirck jacobsz. 
SW Balichge jansdr. 
NW Balichge jansdr. 
voor ƒ 75 
 
27-4-1654 blz. 39 v - 40 ORA 2010 
Griet claesdr. wed. Hendrick cornelisz Neelen geassisteert met Willem hendricksz. Neele haer 
soon als voocht 
aan Jan pietersz. Walichsz 
een stucke landt genaemt de Leversee groot 464 roeden 
NO Trijntge claes walichses 
SO de cooper 
SW Jannitge allertsdr. 
NW Cornelis havixsz 
 
1-5-1654 blz. 40 v ORA 2010 
Gerrit jansz. Coninck buervrijer heet verkocht en is schuldig 
aan Aeffge willems bejaerd dochter tot Haerlem 
een losrenten ƒ 35 sjaers in hoofdsomme ƒ 700 
onderverbandt van een stucke landt genaemt de Ven in Jaep heijnen weer groot 1496 roeden 
NO Hendrick hendrick 
Sw comparant 
4-2-1664 Gerrit jansz. Conninck in handen van Jan Coelenbier 
 
1-5-1654 blz. 41 ORA 2010 
Anna frerix wed. Jan met haer soon Frerick jansz. haer voocht is schuldig 
aan de kinderen en erfgenamen van sal. Jochum pieteresz. Kat tot Zaerdam in sijn leven 
houtcooper 
een somme van ƒ 404 op losrenten ƒ 22 sjaers 
onderverband een dubbele Olijmolen met de worff aen de Twischdijck 
NO Cornelis jansz. 



SO Twischdijck 
SW Jannitge Paulusdr. 
NW Anna frerix met haer kinderen 
noch een stuckje landt genaemt Het Vijverstuckje groot 208 roeden achter de Molen 
belendt als voornt. 
 
1-6-1654 blz. 41 v ORA 2010 
Pieter ootgertsz heeft verkocht en is schuldig  
aan Diewer frerixs wed. Jan Backer tot Haerlem 
een losrenten van f 7-10 in hoofdsomme ƒ 150 
onderverband van een stuck landts genaemt de Achter ven achter Jan ootgersz. uit groot 500 
roeden 
NO Claes duijvensz. 
SW comparant selve 
19-8-1672 afgelost 
 
4-6-1654 blz. 42 ORA 2010 
Allert cornelisz. Grooteman is schuldig aan 
Sijmon Goulardt coopman tot Amsterdam ƒ 600 
op losrenten sjaers ƒ 37-10 tegens 6 en een oortje ten hondert 
onderverbant van een stucke lant genaemt Frericks ven groot 1200 roeden 
NO de erfgenamen van Wouter claesz. Mol 
SO Willem cornelisz. 
SW Guijrte floris 
NW de Kaijck 
 
5-6-1654 blz. 42 v - 43 ORA 2010 
Jacob claesz. met laurus jacobsz. wonende tot Aeckerslooterwoude sijn oom ende voocht 
aan Engel claes gerritses sijn broeder 
het achterste gedeelte van een huijs te weten de keucken met het achterhuijs met de halve 
worff en dalve boomen aende Meerdijck 
NO Sijmon gerritsz. Ham com socijs 
SO Willem cornelisz. van Toorn met Trijn pieters 
SW Willem cornelisz. van Toorn met Trijn pieters 
NW den Dijcksloot 
voor ƒ 120 
 
6-6-1654 blz. 43 v ORA 2010 
Gerrit cornelisz. backer 
aan Arent pietersz. Joosten 
een stucke lants genaemt de helft in de Buijtenkaijck in Claes heijnen weer groot de selve 
helft 394 roeden 
NO cooper 
ND cooper 
SO Jan hendrixsz. Sweedt 
SW Pieter pietersz. Pas 
voor ƒ 620 
 
8-6-1654 blz. 44 ORA 2010 



Cornelis dircxsz Hennipclopper heeft verkocht en is schuldig Haesge dircx bejaerd dochter en 
Claes dircxsz sijn broeder wonende tot Crommenijerdijck 
een losrenten ƒ 126 in hoofdsomme ƒ 2800 
onderverbandt van sijn Hennipcloppermolen met de worff met het laentge en sijn huijs daer 
opstaende int Noordt endt 
NO Lijsbet en Marijtge sijboutsdr. 
SO Cornelis cornelisz. Muesses 
SW Cornelis cornelisz. Meusses 
NW Neel claes Rijssen wed.  
in de kant lijn half weg gevallen de aflossing en erfgenamen van Haesge dircxsdr. 
 
9-6-1654 blz. 44 v ORA 2010 
Theunis cornelisz. voor hem selve als voor Jan cornelisz. 
aan Hendrick hendricksz. 
een stuckje lantd genaemt het halve Sack veentge int groote weer groot 185 roeden 
NO Gerrit jansz. Coningh 
NW Gerrit jansz. Coningh 
SO Engel claes bouwensz 
SW de cooper 
 
10-6-1654 blz. 45 ORA 2010 
Jan engel kees heijnen heeft verkocht en is schuldig aan 
Huijch dirck huijgen 
een losrenten van ƒ 12-10 sjaers in hoofdsomme ƒ 250 
onderverbant van sijn huijs inde Molenbuert 
N Claes jacobsz. Toot 
SO Heerenwech 
SW Jacob roeloff sijmes 
NW Marijtge cornelis van Dijck 
 
14-6-1654 blz. 45 v ORA 2010 
Marij stoffels wed. Jan claes Jantis geassisteerd met Jan cornelisz.(Roeleven) haer bijstaende 
voocht heeft verkocht en is schuldig  
aan Anna claesdr. wed. Garbrant pietersz. Keijser 
een losrenten van ƒ 7-10 sjaers in hoofdsomme ƒ 150 
onder verbants van een stucke landt genaemt Cocken eijlandt in smaijers weer groot 438 
roeden 
NO Cornelis woutersz. 
SO Cornelis cornelisz. Meusses 
NW Cornelis cornelisz. Meusses 
Sw Jan sijboutsz. 
afgelost 28-5-1688 
 
14-6-1654 blz. 46 ORA 2010 
Neeltge jansdr. buervrijster geassisteert met Willem hendricxsz Potentaat als haar bijstaende 
voocht is schuldig  
aan Anna claesdr. wed. Garbrant pietersz. Keijser 
een losrenten van ƒ 15 sjaers in hoofdsomme ƒ 100 
onder verbants van een twee stucken landts genaemt het eene de Acker op de Delft in hondert 
gaerden groot 293 roeden 



het andere genaemt d Acker met het voorhoofd groot 214 roeden 
NO Pieter jansz. 
SO den Dijck 
SW comparante self 
NW Den Delft 
5-10-1666 Jacob (B)artelsz. getrout Neeltje jansdr. afgelost 
 
19-6-1654 blz. 46 v - 47 ORA 2010 
Gerrit sijmonsz. Coninck schepen 
aan Joachim jacobsz. Leen 
een stucke lant genaemt dUijtterbuijtenkaijck ofte Marcken in Lijck claesen weer groot 1118 
roeden 
NO Guijrtge claesdr. 
SO de kinderen van Pieter allertsz. Coninck 
SW Arent pietersz. Joosten 
NW Engel gerritsz. Heijten 
met hypotheek ƒ 1425 
 
26-6-1654 blz. 47 v ORA 2010 
Cornelis hendricxsz Timmerman heeft vercocht en is schuldig 
aan Lecia gerrits bejaerd dogter tot Haerlem  
een losrenten van ƒ 15 sjaers in hoofdsomme ƒ 300 
onder verbant van een stucke lants genaemt de Marcken in Sijmes weer groot 944 roeden 
NO de wed. Jan jansz. Backer tot Haerlem 
SO Jan sijmonsz. Coninck 
Sw Jan jacobsz. Coppen 
NW Gerrit sijmonsz. Conicnk 
afgelost Haesje gerritsdr. erfgenaem van Lecia gerritsdr. haer suster door handen van Sijmon 
claesz. Wildeboer van wegen Cornelis hendricksz. Timmerman 5-3-1657 
 
26-6-1654 blz. 48 ORA 2010 
Jan claesz. Bestevaers 
aan Jan gerritsz. als oom en voocht vande kinderen van Claes gerritsz. Neven 
een stucke landts genaemt de Halve dijckmeedt groot 750 ½ roeden in Claes vaers weer 
NO Trijn dircxsdr. met haer kinderen 
SO Gerrit dircxsz Ootgers 
SW Neel niels met haer kinderen 
NW de Meerdijck 
voor ƒ 1568 
 
26-6-1654 blz. 48 v ORA 2010 
Jan gerritsz. als oom en voocht vande kinderen van Claes gerritsz. Neven 
aan Jan claesz. Bestevaers 
een stucke landts genaemt het Ackertge binnen Delft daer den cooper sijn moolen op staet in 
Claes vaers weer groot 142 
NO Claes sijmon gijsen 
SO Den Delft 
SW Claes roeloff sijmes 
NW de kinderen van Maerten claesz. Boschman 
voor ƒ 250 



26-6-1654 blz. 49 ORA 2010 
Claes dirxsz. Bolckes woonende buijten Haerlem 
aan Jan willemsz. Overdijck 
de helft in een stucke landt genaemt Theunisse ven met sijn uijterdijck gemeen met Griete 
claes achter Wouter Louwen uijt groot int geheel 1749 roeden sijn uijtterdijck groot 146 
roeden in Niel sieuwen weer 
NO Willem gerritsz. van Zaenen 
SO Wouter Louwen 
NW Wouter Louwen 
SW Aeffge Garbrantsdr. 
voor ƒ 1400 
 
28-6-1654 blz. 49 v ORA 2010 
Jan jacobsz. Joosten gemeen met sijn suster 
aan Cornelis sirxsz. Guldewagen brouwer int Roohart burgemeester tot Haerlem 
een stucke landt groot het selve gedeelte 598 roeden genaemt Havix ven int Suijdt endt op de 
Hornsloot 
NO Cornelis jansz. Huijpen 
SO Jan en Dirck huijgen vant Hoff met Cornelis bastiaensz 
SW Gerrit claesz. Boschman 
NW Maerten jansz. Machtelden met Jan en Dirck huijgen vant Hoff 
voor ƒ 1554 
 
28-6-1654 blz. 50 ORA 2010 
Trijn pietersdr. houtcoopster wed. Garbrant cornelisz. geassisteert met Jan jacobsz. Joosten 
haer schoonzoon als bijstaende voocht 
aan Cornelis sirxsz. Guldewagen brouwer int Roohart burgemeester tot Haerlem 
een stucke landt genaemt Balle meedt in Claes maerts weer groot 1127 roeden 
NO Joachim jacobsz. Leen 
SO Trijn engels met haer kinderen 
SW de kinderen van Maerten Kleijn 
NW Immetge gerrits wed. Jsbrant gerritsz Gael met haer kinderen 
voor ƒ 2817 
 
11-7-1654 blz. 50 v ORA 2010 
Aeffge pietersdr. wed. Jan woutersz is schuldig  
aan Lucas Leendertsz.  ende Pieter van Beeck tot Amsterdam 
de somme van ƒ 300 
onderverbrant van haer huijs en erff in Noord endt 
NO Theunis thijsz. 
SO wed. en kinderen Wouter claesz. Mollen 
Sw Aemgert jans 
NW Trijn pieters 
afgelost 19-5-1659 aan Lenert pietersz. van Beeck 
 
30-7-1654 blz. 51   ORA 2010 
Claes claesz. 
aan Aechte gerritsdr wed. Pieter jan nielen 
een vierde part van een huijs en erff aende Meerdijck 
NO Hillegondt gijsen wed. met haer kinderen 



SO Hammen ven 
SW Hammen ven 
NW Hammen huijs 
voor ƒ 162 
 
14-8-1654 blz. 51 v ORA 2010 
Cornelis jansz. Coppes 
aan Thijs hendricxsz  
een stuckje landts genaemt het Halve Croffge in Gerritgis weer groot 96 roeden 
NO Arent jansz. 
SO de kinderen van gerrit hendrick Heijten 
SW de coper 
NW Gerrit sijmons Conick 
voor ƒ 53 
 
4-9-1654 blz. 52 ORA 2010 
Jan oenisse eertijts alhier nu wonende tot Leijden 
aan Claes sijmonsz. Metselaer 
een huijs en erff int Noordendt 
NO Claes jansz. Banningh 
SO heerenwech 
SW de coper 
NW de kinderen van Jan meijnertsz. 
voor ƒ 250 
 
19-9-1654 blz. 52 v ORA 2010 
Claes jansz. 
aan Wouter jansz. Duijser tot Capel 
een groote damschuijt voerende omtrent acht lasten langh over steven 51 voeten wijt 12 
voeten voor ƒ 850 
 
12-9-1654 blz. 53 ORA 2010 
Pieter allertsz Coninck heeft vercocht en is schuldig 
aan jonkh. Jan van Teijlingen tot Haerlem 
losrenten van ƒ 20 sjaers in hoofd sommeƒ 400 
onderverbandt van een dubbelde Olijmolen genaemt “de Bigh”  
met het stuck landt daer de selve molen op staat groot 100 roeden 
NO Jan claesz. Toot 
SO sijn comparante kinderen 
SW Thijs jacobsz. 
NW de Delft 
19-1-1664 afgelost Dirck pietersz. Coninck 
 
9-10-1654 blz. 53 v - 54 ORA 2010 
Jacob jochimsz. eertijts onse buerman nu wonende tot Wormer 
aan Cornelis willemsz. Schimmelpenning uit naem en van wegen Pieter jacobsz. Coppen sijn 
oom 
een huijs en erff in de Molenbuert 
NO Jan allertsz. Schalder 
SO Cornelis willemsz. Schimmelpenning 



SW Cornelis willemsz. Schimmelpenning 
NW de weghsloot 
noch een stuck landt gelegen in Dirck huijsers weer genaemt de Buijtkaijck groot 540 ½ 
roeden 
NO wed. Garbrant pietersz. Keijser met haer kinderen 
SO Cornelis en Maerten engelsz. 
SW het huijs armen van Assendelft 
NW Cornelis willemsz. Schimmelpenning 
met hypotheek voor ƒ 2300 
 
9-10-1654 blz. 54 v ORA 2010 
Jacob jochimsz. eertijts onse buerman nu wonende tot Wormer 
aan Pieter claesz. Suijcker 
twee stucken land groot het eenen 58 roeden int Huijrlants weer 
NO de cooper 
SO de Twischdijck 
SW Engel allerden 
NW de cooper 
het andere groot 137 roeden in Baert Jannen weer 
NO wed. Sijmon claesz. 
SO Cornelis en Willem willemsz. Vrouwen 
SW Jannitge gerrits met haer kinderen 
NW Willem en Claes michielsz. 
voor ƒ 188 
 
16-10-1654 blz. 55 ORA 2010 
Cornelis hendricxsz. en voor Jan cornelisz. van de Laen als bijstaende voocht van Trijn claes 
we. Hendrick cornelisz met haer kinderen 
aan Jan Coelenbier vlascooper tot Haerlem 
een stucke landt genaemt Klaijers ven in Everts weer groot 865 roeden  
NO Claes jansz. Banningh 
SO Willem mathijsz. 
SW Cornelis havixsz 
NW Engel claesz. Mol 
voor ƒ 1211 
 
21-10-1654 blz. 55 v ORA 2010 
Claes woutersz heeft geruilt met 
Maerten claesz. Banck 
twee stucken landt in Buijten Caegh groot het eene 446 roeden 
NO de sluijssloot 
SO Dirck maertsz 
SW De Wijckermeer 
NW Jan cornelisz. Peet 
 
21-10-1654 blz. 56 ORA 2010 
Maerten claesz. Banck heeft geruilt met 
Claes woutersz  
stucke landt genaemt Claes Coppe ventge groot 754 ½ roeden 
NO Gerrit gijsen 



SO Gerrit gijsen 
SW Maerten jansz. Machtelden 
NW Claes woutersz. zelf 
 
22-1-1655 blz. 56 v ORA 2010 
Hendrick jansz. Gael 
aan Roeloff claesz. wonende op Nauwertna 
een stucke landt genaemt de Cragge in Willem mathijssenweer groot 684 roeden 
NO Willem jan heijnen 
SO Jan woutersz 
SW Cornelis jansz Huijpen 
NW Claes kees claesen 
voor ƒ 675  
 
23-1-1655 blz. 57  ORA 2010 
Jacob jansz. Backer alias jaep jan heeft vercoft en is schuldig 
aan Garbrant lourusz. 
een losrenten van ƒ 9 in hoofdsomme ƒ 200 
onder verband van een stuckje lant genaemt Jaep jannen campge in Sijmon gijsen weer groot 
235 roeden 
NO Lourus ootgersz. 
SO Jan Engelsman 
SW Anna gerritsz. wed. met haer kinderen 
NW de Laijck 
 
29-1-1655 blz. 57 v ORA 2010 
Wouter claesz. voor hem self en Cornelis thomasz wonende op het Hoffland en Jan sijmonsz. 
aende Wijckerdijck als voogden vande kinderen van Woueter claesz. 
 
aan Jacob jansz. Slommer in Beverwijck 
een stucke landt int groote weer groot 1011 
NW de kinderen van Claes gerritsz. 
SO Neel jan gerrit huijgen volck 
NW Neel jan gerrit huijgen volck 
SW Claes jan gerrit huijgen volck 
voor ƒ 1440 
 
29-1-1655 blz. 58  ORA 2010 
Gerrit hendricxsz voor hem selve en uit naam van Trijn claesdr. sijn moeder  en voor sijn 
broeders 
aan Stijntge jurriaensdr. tot Crommenie 
een stuckje landt groot 339 roeden in de Hondert gaerden 
NO Claes dingnumsz. 
NW Claes dingnumsz. 
SO Den Delft 
SW Pieetr jan claesen 
voor ƒ 406 
 
19-2-1655 blz. 58 v  ORA 2010 
Thijs jacobsz. voor hem selve als mede voor sijn swager  



aan Cornelis willemsz. Claus 
vier stuckjens veen landt het eene genaemt de Reefcamp met het thuijntge groot te samen 150 
roeden 
NO Claes Claus 
SW de wed. ende kinderen van maerten pietersz. Joosten 
noch het briltge groot 44 roeden 
NO Laurus pietersz. Joosten 
SW Sijmon claesz Wildeboer 
noch de opper reefcamp groot 89 roeden 
NO Laurens pietersz. Joosten 
SW Ootger claesz. 
voor ƒ 200 
 
20-2-1655 blz. 59 – 59 v ORA 2010 
Arent pietersz. Stort 
aan Claes jansz. Ijperen 
een stolp ofte hoijhuijs en erff int Noord endt 
NO Cornelis allertsz. Grooteman 
SO Hendrick dircxsz. Schipper 
SW Hendrick dircxsz. Schipper 
NW de wechsloot 
met hypotheek voor ƒ 805 
 
20-2-1655 blz. 60  ORA 2010 
Claes jansz. Ijperen 
aan Willem hendricxsz. Potentaet 
een ackertje landt genaemt Moij Guijerten veentge groot 52 roeden 
NO Griet claesdr. 
SO Twischdijck 
SW de erffgenamen van Hendrick cornelisz. 
NW voornt Griete claesdr. 
voor ƒ 70 
 
28-2-1655 blz. 60 v  ORA 2010 
Cornelis jansz. Punt heeft verkocht en is schuldig 
aan Ijdgen elberts bejaerd dochter tot Haerlem 
een losrenten van ƒ 7-10 in hoofdsomme ƒ 150 
onder verbandt een stucke landt leggende buijten de huijsen genaemt ’t Verdolve landt groot 
98 roeden 
No de erfgenamen van Jan dircxsz. 
SO de sHeerenwech 
SW Jan bouwisz. 
NW de Kadijck 
 
28-2-1655 blz. 61 ORA 2010 
Jan cornelisz. Steffens 
aan Griet jans wed. Jacob thijssen 
een stuck landt genaemt het Kleijne Cuijpers ventge in Nielen weer groot (900 roeden)  
NO Jan jacobsz. Coppen 
SO Gerrit sijmonsz Coninck met Claes dirck Nielses en Jan claes Gerriden 



SW Claes dircksz. Maertsis 
NW Thijs jacobsz. met sijn uijterdijck groot 35 roeden 
voor ƒ 2400 
 
5-3-1655 blz. 61 v - 62  ORA 2010 
Cornelis dircxsz. Kuijff en Pieter willemsz. van Diemen als mede erffgenamen en 
testamentaire voogden van de meerdere erffgenamen van wijlen Marijtge pieters van Diemen 
Cornelis willemsz. Ebben 
drie stuckjens landt sijd aan sijdt in Lijck claesz. weer genaemt het eerste de driebeen groot 
309 roeden het andere genaemt de Split camp groot 130 roeden ende derde genaemt het 
Uijtterendt groot 99 roeden 
NO Claes maertsz timmerman 
NW Claes maertsz. timmerman 
SO Engeltge bouwis wed. 
SW Engel claes bouwisz. 
met hypotheek voor ƒ 392 
 
5-3-1655 blz. 62 v  ORA 2010 
Engel claes bouwisz houtcooper 
aan Cornelis willemsz. Ebben 
twee ackertgis landt genaemt de Twischcampen int Groote weer groot te samen 292 roeden 
NO Jan maertsz. Gael 
SO Twischdijck 
SW Pieter claes Wouten cum sosijs 
NW Hendrick hendricxsz. 
voor ƒ 244 
 
5-3-1655 blz. 63  ORA 2010 
Engel claesz Bouwisz. 
aan Jan claesz Bestevaers 
een stuckje landt genaemt t’ Schippers campge in Heijn Roeleven weer groot 84 roeden 
NO Thijs hendricxsz 
SO de kinderen Claes gerrit Neven 
SW Jan gerritsz. 
NW Claes claesz. Snijder 
voor ƒ 750 
 
5-3-1655 blz. 63 v  ORA 2010 
Engel claesz. Bouwisz. 
aan Claes claesz. Snijder 
een stuckje landt in Heijn Roeleven weer genaemt t’ Omloopje groot 112 roeden 
NO Jan jansz. 
SO de cooper 
SW de Reef 
NW de Reef 
voor ƒ 360 
 
5-3-1655 blz. 64 – 64 v  ORA 2010 
Cornelis dircxsz. Kuijff en Pieter willemsz. van Diemen als mede erffgenamen en 
testamentaire voogden van de meerdere erffgenamen van wijlen Marijtge pieters van Diemen 



aan Engel claes bouwisz. houtcoper 
een stuckje landt genaemt het Breetge in Lijckclaesen weer groot 348 roeden 
NO Claes maertsz. Timmerman 
SO Cornelis willemsz. Ebben 
SW Theunis cornelis claes 
NW Dirck maerte Steffen 
met hypotheek voor ƒ 372 
 
5-3-1655 blz. 65 - 65 v ORA 2010 
Jan claesz. Koijt als oom en voocht van de kinderen van Marij dircxsdr. wed. Claes cornelisz. 
Koijt met de weesmeesters 
aan Jacob jacobsz. Leen 
een stuck landt in Jan dircxsz weer genaemt het laijckveentge groot 472 roeden 
NO de erffgenamen van Dirck claesz 
SO Jan claesz. Koijt 
SW Jan jansz. Venis 
NW Jacob jansz. Roodt 
 
5-3-3-1655 blz. 66 – 66 v  ORA 2010 
Maerten dircxsz Poel  
aan Jacob jacobsz. Leen sijn schoonvader (in de hypotheek acte is hij sijn swager) 
een stucke landt genaemt de meedt in Tammisse weer groot 1330 roeden 
O Jan jansz. Peet 
S Jan jansz. peet 
W Claes en Cornelis baertsz. Boschman 
N Gerrit claesz. Boschman 
 
9-3-1655 blz. 67 – 67 v ORA 2010 
Garbrant laurusz., Niel laurusz. en maerten laurusz. soo voor haer selve als mede voor 
Dieuwer nielsdr., Sijmon lourusz., Pieter lourusz., Cornelis laurusz., Engel florisz. getrout met 
Engeltge lourusdr., Allert pietersz getrout Aeffje lourusdr. moeder, broeders en susters 
aan Jan laurusz. haer jongste broeder 17/18 parten van een huijs en erff gecomen van haer 
vader met den inboedel ende goederen dat tot de backerie gehoorende is  
NO Jan jansz Keessen 
NW jan jansz. Keessen 
SO heerenwech 
SW Cornelis baertsz. Boschman 
 
12-3-1655 blz. 68 – 68 v  ORA 2010 
Jan jansz. venis 
aan Dirck jansz.  
een huijs en erff int Suijd endt 
No jan jansz. Peet 
SO heerenwech 
SW gerrit cornelisz. vant Hoff 
NW de kinderen van Dirck gerritsz. Boet 
 
12-3-1655 blz. 69 – 69 v  ORA 2010 
Gerrit cornelisz. Nomen 
aan Garbrant laurusz. 



een stuckje landt genaemt de twisch veen groot 380 ½ roeden in Hillegondt roeloffs weer 
NO cooper 
NW cooper 
SO den Twischdijck 
SW Claes jacobsz. Glasemaker 
 
13-3-1655 blz. 70 – 70 v ORA 2010 
Jan jacobsz. van Oostzaenen 
aan Thewis claesz Duijvis woonende Zaerdam 
rrn syucke landt genaemt de Buijtkaijck in Pieter Gijs weer groot 1381 roeden 
NO Anna gerrits wed. met haer kinderen 
SW Anna gerrits wed. met haer kinderen 
SO Maerten claesz. Lou met Anna gerrits voornt. 
NW erfgenamen van Dirck claesz. 
met hypotheek ƒ 2200 
 
13-3-1655 blz. 71 – 71 v ORA 2010 
Cornelis dircxsz. Kuijff en Pieter willemsz. van Diemen als mede erffgenamen en 
testamentaire voogden van de meerdere erffgenamen van wijlen Marijtge pieters van Diemen 
aan Sijmon claesz. Wildeboer 
een stucke landt genaemt de Binkaijck in Claes heijnen weer groot 1028 roeden 
NO de cooper 
SO de vercoopers als erfgenamen van Marijtge pieters voornt. 
SW de kinderen van Cornelis claesen 
NW Pieter Pas 
met hypotheek ƒ 1622 afgelost 13-6-1657 
 
25-3-1655 blz.  72 - 72 v  ORA 2010 
Willem claesz. alias Willem mathijssen voor hem zelve als mede voor Trijntge claesdr. sijn 
suster ende Jellis dircxsz sijn swager 
aan Hendrick dircxsz Schipper 
een stuck landt genaemt de Leversee groot 1873 roeden 
NO Sijmon lourusz. 
SO de Kaijck 
SW Jan pietersz. 
NW de Marcken 
met hypotheek ƒ 2481 
 
25-3-1655 blz. 73  ORA 2010 
Jan jansz Engelsis 
aan Cornelis dircxsz. Guldewagen brouwer int Roo Hart en burgemeester tot Haerlem 
een gedeelte van 102 roeden in een stuck landt genaemt Havix ven gemeen met comparante 
vrouwe suster ende heer cooper self 
NO Cornelis jansz. Huijpen 
SO Jan huijgen vant Hoff ende Cornelis bastiaensz 
SW gerrit claesz. Boschman 
NW Jan huijgen vant Hoff 
voor ƒ 205-4 
 
25-3-1655 blz. 73 ORA 2010 



Cornelis dircxsz. Kuijff en Pieter willemsz. van Diemen als mede erffgenamen en 
testamentaire voogden van de meerdere erffgenamen van wijlen Marijtge pieters van Diemen 
laest wed. van Willem michielsz 
aan Marijtge joosten wed. Engel damielsz. woonende in de Beemster 
de helft van een leege worff met de koper gemeen  
NO Gerrit cornelisz. Backer 
SO Heerenwech 
SW Willem Nielen 
NW cooper 
voor ƒ 69 
 
25-3-1655 blz. 74 – 74 v ORA 2010 
Cornelis dircxsz. Kuijff en Pieter willemsz. van Diemen als mede erffgenamen en 
testamentaire voogden van de meerdere erffgenamen van wijlen Marijtge pieters van Diemen 
aan Daniel engelsz. 
een stucke landt genaemt de Binkaijck in Claes heijen weer groot 1266 roeden 
NO Marijtge joosten wed. Engel danielsz. met haer kinderen 
SO Willem nielen en Bouwen kees pieters 
SW de kinderen van Cornelis claesz 
NW Sijmon claesz Wildeboer 
met hypotheek ƒ 2200 
 
25-3-1655 blz. 75 – 75 v ORA 2010 
Cornelis dircxsz. Kuijff en Pieter willemsz. van Diemen als mede erffgenamen en 
testamentaire voogden van de meerdere erffgenamen van wijlen Marijtge pieters van Diemen 
aan Jan pietersz. Koen 
twee stuckjes landt genaemt de Smalle ackertgis van kees Joncken volck groot te samen 263 
roeden 
NO Engeltje bouwis wed. met haer kinderen 
SO Cornelis willemsz. Ebben 
SW Sijmon claes roeloff sijmes 
NW Engel claes bouwisses 
met hypotheek ƒ 106 
 
25-3-1655 blz. 76 – 76 v ORA 2010 
Cornelis dircxsz. Kuijff en Pieter willemsz. van Diemen als mede erffgenamen en 
testamentaire voogden van de meerdere erffgenamen van wijlen Marijtge pieters van Diemen 
aan Pieter allertsz. Coninck 
een stuke landt genaemt de Binnen Delft in Gerritjes weer groot 484 roeden 
NO Dirck jacobsz. 
SO Den Delft 
SW Gijsbert jansz. Gael 
NW de cooper self 
met hypotheek ƒ 746 
 
9-4-1655 blz. 77  ORA 2010 
Meijns cornelisdr. wed. Claes cornelisz. Roeleven geassiteert met haer soon Jan claesz. als 
bijstaende voocht 
aan Claes jacobsz. Toot 
een stucke landt genaemt die Marcken in absweer groot 497 roeden 



NO Frans claesz 
SO Frans claesz. 
NW Frans claesz. 
SW Jan willem heijnen 
 
9-4-1655 blz. 77 v – 78   ORA 2010 
Willem Nielen ende Barent claesz. woonende aen de St. Aegtendijck binnen de ban van 
Eemskerck 
aan Pieter gerritsz. Ham outschepen 
de gerechte vierde part van een stucke landt genaemt de achter ven groot het selffde vierde 
part 711 ¼ roeden 
NO Neel jan gerrit huijgen 
SO de wed. en kinderen van Claes sijmon de Boers 
SW Brechtje en Trijn pietersdr. 
NO de Hoogedijck 
noch twee sevende paerten van een huijs en erff met 2/7 paerten inde uijtterdijck leggende 
voort het huijs groot 77 roeden 
NO wed. en kinderen van Claes jan gerrit huijgen 
SO voors. ven 
SW voors. ven 
No den dijck 
met hypotheek ƒ 1620 
 
9-4-1655 blz. 78 v - 79  ORA 2010 
Havick gerritsz. 
aan Jochem jacobsz. Leen schepen 
de gerechte helft van een stucke landts genaemt de Achter ven groot de selve helft 1222 ½ 
 aen de Meerdijck 
NO Neel jan gerrit huijgen 
SO de wed. en kinderen van Claes sijmons de Boers 
SW Breghje en Trijn pietersdr. 
NW den dijck 
met hypotheek ƒ 2600 
 
14-4-1655 blz. 79 v  ORA 2010 
Claes dirck maertsis 
aan Thijs jacobsz. buervrijer 
een stuckje landt genaemt de Rietveen groot 102 roeden in Huijrlandts weer 
NO de cooper 
SO Cornelis en Dirck dircksz. 
SW de vercooper 
NW Cornelis en Willem willemsz. 
voor ƒ 80 
 
14-4-1655 blz. 80 - 80 v  ORA 2010 
Jacob jochumsz eertijts van Assendelft nu ter tijt woonende tot Wormer voor hem selve en 
voor Cornelis jochumsz. sijn broeder 
aan Pieter allertsz. Coninck 
een stuck land genaemt de Buijtterdelft ofte de Acker in Jan Galen weer groot 286 roeden 
NO de kinderen van Claes gerritsz. Neven 



SO Hendrick jansz. Gael 
SW Roeloff sijmonsz 
NW Den Delft 
met hypotheek ƒ 401 
 
15-4-1655 blz. 81  ORA 2010 
Claes roeloffsz, Cornelis roeloffsz., Maerten willemsz. als man en voocht van Brecht 
roeloffsdr., Claes maertsz., Jan jansz. .. als oomen voogden van Meijnsge roeloffsdr., Jsbrant 
roeloffsz en Jan roeloffsz  
aan Gerrit cornelisz. Nomen  
twee ackertgis int Vroon weer te samen 320 roeden 
NO Claes stoffelsz. en Maerten theunisz. 
SO Jan jacobsz. Smit 
NW jan jacobsz. Smit 
Sw de kinderen van Jan baertsz. Gael 
 
15-3-1655 blz. 81 v – 82 ORA 2010 
Cornelis dircxsz. Kuijff en Pieter willemsz. van Diemen als mede erffgenamen en 
testamentaire voogden van de meerdere erffgenamen van wijlen Marijtge pieters van Diemen 
aan Theunis cornelisz 
een stuckje landt genaemt de Buijterdelft groot 131 roeden in Gerritjes weer 
NO Dirck maertsz Steffens 
SO Cornelis willemsz. Ebben 
SW erfgenamen van Jacob claes jan baerts 
NW Den Delft 
met hypotheek ƒ 104 1-5-1657 afgelost door Theunis cornelis claesz. 
 
23-4-1655 blz. 82 v  ORA 2010 
Havick gerritsz 
aan Roeloff claesz wonende op Nauwertna 
een stucke landt genaemt de Nolle in Madders weer groot 592 roeden 
NO Sijmon gerritsz. Boet cum socijs 
SO Willem jansz. 
NW de coper 
SW Willem jacobsz. Cuijper 
 
7-5-1655 blz. 83  ORA 2010 
Jan dircxsz. 
verroijlt vermangelt 
met Claes cornelisz. Timmerman woonende te Sparendam 
de helft in een stuckje landt genaemt de Boveegh groot omtrent int geheel 814 roeden in 
Roeloff lourensz. weer 
No Anna gerrits met haer kinderen 
SO erfgenamen van Dirck claesz. inde Poel 
SW Jacob jansz. Roodt 
NW Jan claesz Koijt 
 
7-5-1655 blz. 83 v ORA 2010 
Claes cornelisz. Timmerman woonende te Sparendam 
verroijlt vermangelt 



Jan dircxsz. 
twee stuckjes landt genaemt het eene Het halffmadt groot 160 roeden 
No Claes claesz. Wijves 
SO Garbrant lourensz. 
SW Theuwes claesz Duijves 
NW de kinderen van Engel woutersz. 
het andere genaemt het Boveeghje in Pieter gijs bouwis weer groot 341 roeden 
NO Pieter ootgersz. 
SO Cornelis cornelisz 
SW Claes dirck pietersz 
NW Maerten pieter maerten 
 
7-5-1655 blz. 84 – 84 v  ORA 2010 
Aris jacobsz. molenaer woonende tot Crommenie 
aan Meuijs jansz. Huijsduijnen woonende op Westzaerdam en Paulus jacobsz. Gorter 
woonende op Saendijck 
de helft van een Olijmolen genaemt Het Spinbol aende Nieuwevaert 
NO Pieter baertsz Croock 
SO de Twischdijck 
SW Jannitge poulusz 
NW Cornelis jansz. Jannemans 
met hypotheek ƒ 2100 
 
22-5-1655 blz. 85  ORA 2010 
Pontiaen dircxsz 
aan Bastiaen cornelisz. 
een huijs en erff in de Peperstraet 
N Gerrit jacobsz. Smit 
S Pieter jansz. du pernes 
voor ƒ 400 
 
23-5-1655 blz. 85 v ORA 2010 
Cornelis jansz. huijsman 
aan Walich pietersz. 
twee stuckjes landt over de Laegendijck groot het eenen 97 roeden het andere leggende daer 
ter sijde aen groot 116 roeden 
N Claes claesz. Heijnen 
S Cornelis claesz Heijnen 
voor ƒ 375 
 
28-5-1655 blz. 86 ORA 2010 
Jan gerritsz. Vlucht 
aan Floris pietersz. 
een huijs en erff op Blockhuijs laen 
NO Cornelis willemsz. Schimmelpenning 
SO Jannitge pieters wed. en de kinderen van Jan pieters Baertsis 
NW de wed. en kinderen van Hendrick wiggersz 
voor ƒ 500 
 
28-5-1655 blz. 86 v - 87 ORA 2010 



Willem jansz Joosjes 
aan Pieter thomasz Verhagen 
een huijs en erffinde Kerckbuert 
NO Gerrit cornelisz Nomen 
SO Jacob jacobsz. Leen 
SW Pieter claesz. Pals 
NW de wechsloot 
voor ƒ 825 
 
1-6-1655 blz. 87 v - 88 ORA 2010 
Jacob jochumsz eertijts onse buerman nu tertijt woonende tot Wormer 
aan Sijmon dircxsz. tot Westzaenen 
een stuckje landt in Dirck huijsers weer groot 333 roeden 
NO Cornelis en Maerten engelsz. 
SO Cornelis ende Maerten engelsz. 
SW Floris pietersz en Roeloff claesz. 
NW Sijmon lourisz. 
met hypotheek ƒ 294 
 
5-6-1655 blz. 88 v ORA 2010 
Walich pietersz. en Thijs claesz als curateurs over de desolaeten boedel van wijlen Claes 
pietersz Tannis 
aan Cornelis allersz. Grooteman 
een huijs en erff groot int Noordtendt aende sijdtwint opde banscheijt van Crommenie 
SO Jacob jansz. Laeckenman 
SW Joost cornelisz 
NW Heerenwech 
voor ƒ 474 
 
5-6-1655 blz. 88 v ORA 2010 
Walich pietersz. en Thijs claesz als curateurs over de desolaeten boedel van wijlen Claes 
pietersz Tannis 
aan Cornelis jansz. Jannemans  
een stuckje landt genaemt het Landtge op Everts sloot groot 351 roeden 
NO Joost cornelisz 
SO Hendrick sijmonsz. Conick 
SW Jan claesz. Kaeckes 
NW Hendrick dircxsz. Schipper 
voor ƒ 358 
 
5-6-1655 blz. 88 v ORA 2010 
Walich pietersz. en Thijs claesz als curateurs over de desolaeten boedel van wijlen Claes 
pietersz Tannis 
aan Claes jansz. Ijperen 
twee stuckjes landt genaemt de Ackers van Neel poulus groot te samen 249 roeden  
NO Claes dingenumsz 
SO Twischdijck ten suijdt  
SW Claes jansz. als gebruijcker 
NW Sijmon lourisz. 
 



5-6-1655 blz. 88 v  ORA 2010 
Walich pietersz. en Thijs claesz als curateurs over de desolaeten boedel van wijlen Claes 
pietersz Tannis 
aan Walich pietersz. 
twee stuckjes ackerlandt groot 355 roeden genaemt de Ackers van Cornelis baertsz inde 
Hondert Gaerden 
NO Guijrt willemsdr. wed. Claes pietersz. Walichs 
SO den Twischdijck 
SW Pieter jan claesz 
NW Den Delft 
voor ƒ 370 
 
9-6-1655 blz. 90 v ORA 2010 
Dirck jansz. 
aan Claes cornelisz. Banck 
een stuck landt genaemt het Buijtendijckje over Fierix landt groot 670 roeden 
NO den Hoogendijck 
SO Dirck jansz. 
SW De Meer 
NW Willem gerritsz. van Zaenen 
voor ƒ 640 
 
8-5-1655 blz. 91  ORA 2010 
Aeffge pieters wed. Jan woutersz. voor haer selve Baert hendrixsz als man van Trijn jans ende 
Dirck woutersz Mol als oom en voocht van de onmondige kinderen van Jan woutersz.  
aan Cornelis woutersz. 
de somme van ƒ 500 capitael tot 20 stuivers op losrenten sjaers ƒ 20 
onder verbandt van een huijs en erff int Noordt endt 
NO Theunis thijssen 
SO Wouter claesz. MOL 
SW Aemgert jansz. 
NW Trijn pietersz 
mitgaders alle de erffenisse die sij comparanten hebben te pretenderen van Wouter claesz Mol 
 
11-6-1655 blz. 91 v ORA 2010 
Engel paengen voor hem selve de eenen helft ende Lambert henrixsz al getrout met Jannitje 
engelsdr. Jasper pietersz. getrout Marij engels en Gerrit engelsz. als mede sterkmaeckende 
voor Jacob engelsz. , Cornelis willemsz. Tack getrout Trijn engelsdr., Dirck andriesz getrout 
Aecht engelsdr.  
aan Hermannus Pas sectaris alhier 
een huijsge en erff inde Kerckbuert 
NO Dirck huijgen schoolmeester 
SO heerenwech 
SW Jan jansz. Vinck 
NW Jan jansz. Vinck 
voor ƒ 450 
 
12-6-1655 blz. 92   ORA 2010 
Engel florisz. heeft vercocht en is schuldig 
aan Diewertge frerixsdr. wed. Jan jansz. Backer tot Haerlem 



losrenten van ƒ 10 sjaers in hoofdsomme ƒ 200 
onderverbant van sijn huijs en erff int Suijdtendt 
NO baert engelsz. Speck 
SO comparant zelf 
SW comparant self 
NW de weghsloot 
 
14-6-1655 blz. 92 v  ORA 2010 
Pieter Codde lakenkooper wonende tot Amsterdam in de kalverstraat 
aan gerrit jacobsz. Jongh Willemen buertvrijer 
een huijs en erff bewoont door Jan jansz. peet in de Woutbuert 
NO Jan jacobsz. alias Hans 
SO Heerenwech 
SW Jan jansz. Keesen cum socijs 
NW de cooper 
voor ƒ 700 
 
17-6-1655 blz. 93  ORA 2010 
Willem sijmonsz. is schuldig  
aan Hendrick claes Heijnen ende Claes cornelisz. Floren 
voor de totale somme van ƒ 400 en aan hendrick claes heijnen ƒ 150 
op losrenten renten  ƒ 4-5 sjaers onderverbandt  
twee stucken klandt het eene genaemt De Swardel groot 300 roeden 
NO Jan pieter walichses 
SW Sijmon lourusz. 
met noch eene genaemt t Omloopje groot 106 roeden 
NO Jannitgen engelsdr. 
SW Comparant 
 
17-6-1655 blz. 93 v 94 ORA 2010 
Willem sijmonsz. 
is schuldig aen Sijmon cornelisz. Flooren sijn vader de somme van ƒ 700  
noch aan de wed. en kinderen van baert huijgh vant Hoff een losrenten van ƒ 400, mitsgaders 
noch ƒ 100 ten behoeve van Neltje cornelis dochter van Cornelis jansz. Peet 
voor welcke penningen de voornt. Simon cornelisz. Flooren comparanten vader heeft borch 
gestaen 
onder verbandt van sijn huijs en erff int Noort endt 
NO Claes willemsz Rijs 
SW Cornelis pietersz. Keep.. 
noch een derde part in een stucke lant genaemt het Reeffge in Gooten weer groot derde part 
54 roeden 
NO Hendrick cornelisz. heijnen 
SW Claes en Cornelis baertsz. Boschman 
noch een derde part in een stucke landtgenaemd het Reeffge in Jan Peeten weer groot 150 
roeden 
NO Jan jansz. Peet 
SW Hendrick cornelisz. 
noch een derde part in twee ackers ofte omloopjes in Floren weer alle te samen groot 74 
roeden en een derde roeden 
NO de kinderen van Willem Vrouwen 



SW Sijmon cornelisz voornt 
 
20-6-1655 blz. 94 v  ORA 2010 
Jellis dircxsz 
aan Trijntge claes walichses buervrijerster 
een stucke landt groot (niet vermeld) roeden 
No Jan sijboutsz 
SO Guijrte floris wed. met haer kinderen 
SW Guijrte floris wed. met haer kinderen 
voor ƒ 450 
 
22-6-1655 blz. 95 – 95 v  ORA 2010 
Daniel engelsz. en Huijch dircxsz als curateurs over de boedel van Gerrit engel kees heijns 
mitsgaders Jan engelsz. en Cornelis engelsz als oomen en voochden van de kinderen van 
Gerrit engelsz. voornt. 
aan Jan pietersz. Conninck alias Janse 
een huijs en erff  
NO Erm dircxsdr. wed. met haer kinderen 
SO heerenwech 
SW Cornelis jansz. Ijsbranden 
NW Gerrit claes roeloff sijmes 
voor ƒ 548 
 
22-6-1655 blz. 96  ORA 2010 
Wouter claesz als man en voocht van Jannitje gijsen woonende aan de Wijckerdijck 
aan Jan pietersz. woonende in de Poel 
een losrenten van ƒ 8 sjaers groot ƒ 200 
onder verbant de helft van een stucke landt genaemt Pieter maertsis ventge ongemeen gedeelt 
met Jan pietersz. voornt. liggende in ootgers weer groot intgeheel 1152 roeden 
NO Claes gerritsz. Duijves 
SW de kinderen van gerrit van Zaenen en Pieter dircxsz 
 
4-7-1655 blz. 96 v ORA 2010 
Dirck Allerden ende Cornelis engelsz. als gecooren voochden van Wijve claes maertsisdr. 
aan Theunis gerritsz. Huijgen  
een huijs en erff aen de Meerdijck 
SO de erffgenamen van Marijtge cornelis 
en tegen de Meerdijck aan 
 
12-7-1655 blz. 97  ORA 2010 
Cornelis bastiaensz. 
aan Sijmon Goulart coopman tot Amsterdam 
een losrenten van ƒ 12-10 sjaers in hoofdsomme van ƒ 200 
onderverbandt van sijn huijs  
NO Jan claesz. Vischer 
SW Cornelis jansz Jannemans 
mitgaders noch een stucke landt genaemt de Acker van Claes jan Banningh op de Ackersloot 
groot 160 roeden 
SO Twischdijck 
NW Pieter jansz. 



6-7-1655 blz. 97 v  ORA 2010 
Cornelis jansz Jannemans heeft vercocht en is schuldig  
aan Aeffge willems bejaerd dochter tot Haerlem 
de somme van ƒ 400 
onder verbandt van een stucke landts genaemt Dirck poulus worff met Jans ackertge groot te 
samen 1021 roeden 
NO Jan claesz. Kaeckes 
SW Claes jansz. Banningh 
 
2-8-1655 blz. 98  ORA 2010 
Jacob jacobsz. Joosten heeft vercocht en is schuldig 
aan Joachim jacobsz. Leen schepen 
een losrenten ƒ 45 sjaers in hoofd somme ƒ 1000 
onderverbandt van een stucke landts groot 1818 roeden genaemt de Hooge Ven 
NO Cornelis havixsz. 
SW Claes gerritsz. Duijves 
afgelost 17-6-1659 
 
14-8-1655 blz. 98 v  ORA 2010 
Pieter thomasz. Verhagen  heeft vercocht en is schuldig  
aan Theunis thomasz. Verhagen stadts leijdecker tot Alckmaer sijn broeder 
losrenten ƒ 45 sjaers in hoofdsomme ƒ 1000 
onderverbandt sijn huijs en erff 
No Gerrit cornelisz. Nomen 
SW Pieter claesz. Jannen 
afgelost 10-9-1666 
 
14-8-1655 blz. 99  ORA 2010 
Pieter allertsz. Conick 
aan Joost dircxsz. beer 
drie ackertgis veenlandt in Neel baerts weer groot te samen 110 roeden 
NO Willem woutersz Buersje 
SO Pieter claesz. Suijcker 
SW Hendrick hendricsz. 
NW Neel engelsz. 
voor de somme van ses tonnen ƒ 6 bier ofte ƒ 30 
 
14-8-1655 blz. 99 v  ORA 2010 
Engeltge bouwis wed. Claes jacobsz. geassiteert met Dirck cornelisz. bijstaende voocht 
aan Arent pietersz. 
een vijfde part in een stucke landt genaemt Marcus ven  met de cooper gemeen groot het 
vijfde part 410 roeden 
NO Joachim jacobsz. leen 
SO Jan hendricksz. Sweedt cum socijs 
SW Jan jansz. Schoenmaker 
NW Jan gerritsz. 
voor ƒ 600 
 
29-8-1655 blz. 100 – 100 v  ORA 2010 
Floris pietersz. 



aan Jacob nielsz. 
een huijs en erff op Vloonenburch op Blockhuijs laen 
NO Cornelis willemsz Schimmelpenning 
SO Jannitje pieters 
SW Roeloff claesz Baeven 
NW de wed. en kinderen van Jan pietersz. baertses 
met hypotheek ƒ 500 
 
10-9-1655 blz. 101  ORA 2010 
Jan pietersz. Coninck alias Jansz 
aan Arent jansz. 
een huijs en erff benoorden de Kerck 
NO Erm dircxdr. wed. met haer kinderen 
SO de heerenwech 
SW Cornelis jansz Ijsbranden 
NW Gerrit claesz roeloff sijmes als bruijcker 
voor ƒ 600 
 
10-9-1655 blz. 101 v - 102 ORA 2010 
Jan jacobsz. Cromhorn als man en voocht van Lijsbet garbrantsdr. ende Jochim jacobsz. Leen 
als oom en voocht vande kinderen van zal. Claes jacobsz. Leen 
aan Aeghje dircxsdr. wed. zal. Matheus Hoffland broutster tot Haerlem int Scheepje 
een huijs ende erff in de Kerckbuert genaemt de Herbergh van “ t Hoff van Holland”  
NO Barber cornelisdr. 
SO Gerrit cornelisz. Nomen 
sterkende van de wegsloot aff tot achter aen de Scheijsloot van Jacob jacobsz. leenen landt toe 
met hypotheek ƒ 2600 
 
16-10-1655 blz. 102 v - 103  ORA 2010 
Gerrit jacobsz. Jongh Willemen 
aan Beertge jans wed. Willem jansz. Smit  
een huijs en erff in Woutbuert in Jongh willemen weer met een opstal off jaerlijcks pacht op 
de pastorie alhier 
NO de coper 
SO heerenwech 
SW Jan woutersz 
NW Jan woutersz. 
met hypotheek ƒ 2325 
 
23-10-1655 blz. 103 v  ORA 2010 
Cornelis claesz. Bennitje op Nauwertna 
verruijlt en vermangelt 
aan Claes woutersz. Stolpje 
een stuckje landt genaemt de Bree hem achter Claes wouterssis huijs groot omtrent 393 ½ 
roeden 
No wed. Gerrit engelsz. 
SO Jan engelsz. 
SW Willem jansz. Cockje 
NW Claes woutersz self 
 



23-10-1655 blz. 104  ORA 2010 
Claes woutersz. Stolpje 
verruijlt en vermangelt 
aan Cornelis claesz. Bennitje op Nauwertna 
twee stuckjes landt met sijn uijtterdijck genaemt het eene de Veen in Willem Jutten weer 
groot omtrent 468 roeden 
NO Willem bastiaensz. 
SO Den Hoogendijck 
SW Claes dircx pietersz. 
NW Anna engelsdr. 
het andere genaemt Dijck veen groot 303 ½ roeden in Jan barents weer 
NO Jan dircx. pietersz. 
SO de Hoochendijck 
SW Jan claesz. 
NW Willem bastiaensz. 
 
31-10-1655 blz. 104 v - 105  ORA 2010 
Cornelis roeloffsz., Jsbrant roeloffsz., en Jan roeloffsz., Maerten willemsz als man van Brecht 
roeloffsdr. en Meijns roeloffsdr. alle sijn comparante broeders en suster  
Claes roeloffsz. alias Klick 
voor 5/6 paerten van het huijs en erff genaemt “ de Vierheemskinderen” 
in de Kerckbuert  
SO de wed. van Floris jansz. Dammis 
SO heerenwech 
SW Nicolaes Everswijn brouwer int Springende paert te Haerlem 
NW Cornelis maertsz. 
met hypotheek ƒ 583 
 
7-11-1655 blz. 105 v  ORA 2010 
Jacob hendricxsz. buervrijer 
aan Joachim jacobsz. Leen 
een losrentenbrief aengecoft op den comptoire van haerlem 17-8-1639  ƒ 1100 
in de ackte wordt hij Joachim jacobsz. Leenen genoemd 
 
12-11-1655 blz. 106  ORA 2010 
Pieter nielsz. heeft vercoft en is schuldig 
aan Jacob jansz. Schouten 
een losrenten van ƒ 2 sjaers inhoofdsomme ƒ ƒ 60 
onderverbandt van sijn een vierde part int huijs en erff inde Kerckbuert 
No Anna gijsen 
SO Aeltje floris wed. Theunis pietersz. 
SW Aeltje floris wed. Theunis pietersz. 
NW de wechsloot 
 
7-1-1656 blz. 106 v - 107 ORA 2010 
Aecht jans wed. Cornelis pietersz. Coninck geassiteert met Thijs jan ijsbranden haer broeder 
als haer bijstaende voocht 
aan Dirck pietersz. Coninck buervrijer 
een derde part in een huijs en erff 
No Gerrit jansz Conninck 



SO Gerrit jansz. Conninck 
SW wed. Niel jansz Cuijper 
NW de wechsloot 
met hypotheek ƒ 400 
 
7-1-1656 blz. 107 v  ORA 2010 
Jan nielsz., Pieter nielsz., Cornelis nielsz. geassisteert met Claes jansz. sijn oom en voocht 
mitsgaders Anna nielsdr.  
aan Jan willemsz. Keessen 
een losrenten brief ƒ 8 sjaers groot 200 
onder verband haer luijden huijs en erff in de Kerckbuert 
NO Anna gijsen 
SO Aeltge floris wed. Theunis pietersz. 
SW Aeltge floris wed. Theunis pietersz. 
voor ƒ 200 
 
14-1-1656 blz. 108 ORA 2010 
Jan cornelisz Boer uit naem en van wegen sijn suster Aecht cornelis 
gecoft van Bastiaen jansz. en Anna jansdr. zijn suster een stucke landt 
zij ander sijde 
 
14-1-1656 blz. 108 v ORA 2010 
Bastiaen jansz. en Anna jansdr. zijn suster 
aan Aecht cornelis wed. Willem adriaensz  
stucke landt  genaemt Coppes Kaech buijtendijcx groot 1220 roeden 
O den Hoochendijck 
W Gerrit jansz. Huijgen 
N wed. Claes engel jan fransen 
voor ƒ 1000 
 
21-1-1656 blz. 109 ORA 2010 
Willem jansz. Calvermelcker, Ootger maertsz als getrouwt Maritge jans, Sijmon dircsxz als 
getrout hebbende Aecht jans mitsgaders van de wed. en kinderen van Cornelis jansz. 
Bockman 
aan Maerten engelsz. 
de hypotheek ƒ 2200 
 
21-1-1656 blz. 109 v ORA 2010 
Willem jansz. Calvermelcker, Ootger maertsz als getrouwt Maritge jans, Sijmon dircsxz als 
man getrout hebbende Aecht jans, hendrick cornelis Bockman sterkmakende voor sijn moeder 
broeders en susters en hij comparant,  
aan Maerten engelsz. 
de helft van een stuckje landt genaemt de Wijmerijck met de koper onverdeelt buijtendijck 
groot de helft 1407 roeden 
N Pieter gerritsz Ham 
O de Hoochendijck 
S Claes baertsz. Boschman cum socijs 
W Neel nielen cum socijs 
 
28-1-1656 blz. 110 – 110 v ORA 2010 



Maerten adriaensz. Rossum van Noordtwijck en Maerten jacobsz. van Uijtgeest als man en 
voocht van Marijtge jans ende erfgenamen van jan pietersz. en Guijrte pietersdr Hoogh 
aan Mr. Claes Noppen chijrurgijn 
een huijs en erff inde Woutbuert 
NO Cornelis en Jan claes Pietses 
SO Griet jans en Aecht adriaens wed. 
SW griet jans en Aecht adriaens wed 
NW Wechsloot 
met hypotheek ƒ 670 
met conditie te weten dat griet jans wed. van Niel lourusz. de schuijr ofte hu met sijn erve 
streckende tot de schoorsteen vant voornt vercofte huijs enz. 
 
1-2-1656 blz. 111 – 111 v ORA 2010 
Mr. Claes jansz. Krijger wonende tot Ouwe Nieurip 
aan Willem frericxsz Coop 
een huijs en erff inde Kerckbuert 
NO Engeltje Fincken 
NW Engeltje Fincken 
SO de wech 
SW Aelbert Bieren 
 
4-2-1656 blz. 112 – 112 v ORA 2010 
Willem woutersz. Buersje 
aan Sijmon claesz. Wildeboer 
een stucke landt genaemt de Ven int Laentgis weer groot 1651 roeden 
NO Hillegondt dircxs met haer kint 
SO Willem van Toorn met sijn schoonsuster Trijn pieters 
SW Jan de Boer met Sijmon claesz. Wildeboer 
NW Claes sijmonsz Wildeboer 
 
4-2-1656 blz. 113 ORA 2010 
Claes dircxsz. Fransman inde Beverwijck heeft vercoft en is schuldig  
aan Frederijck Vroom woonende tot Haerlem 
een losrenten van ƒ 240 in hoofdsomme ƒ 6000onderverbandt van van zeven morgen landt 
aen verscheidene stucken landt aller eerst een stuckelandt genaemt de Buijtenkaijck in 
Schoute weer groot 1630 roeden 
SO Claes en Cornelis baertsz Boschman 
NW Simon claesz Wildeboer 
noch een stucke landt genaemt Het sandt landt groot 1434 roeden 
NW Jan cornelisz. Peet 
SO de sectaris tot Assendelft 
noch drie stucken landt buijtendijck genaemt het eene t’ Madt in de vijfthien maedt groot 417 
roeden het andere genaemt d Uijtterdijck groot omtrent 220 roeden mitsgaders noch een 
stucke landt nu bij hem comparant gecoft genaemt de Spaense twee maedt groot 953 roeden 
SO Jan jansz. Peet 
NW Gerrit engelsz vanden Dam 
 
4-2-1656 blz. 113 v - 114 ORA 2010 
Baert engelsz. Speck 
aan Cornelis jansz. Huijpen 



een huijs en erff inde Heijt int Suijt endt 
NO Arent flooren 
SO Engel flooren 
SW Engel flooren 
NW de Wechsloot 
met hypotheek ƒ 1330 
 
4-2-1656 blz. 114 v - 115 ORA 2010 
Jan jacobsz. Louwen 
aan Cornelis jansz. Huijpen 
een worff in Alckes weer groot 120 roeden 
NO Cornelis ijsbranden 
SO Den Delft 
SW de cooper 
NW de Wech 
met hypotheek ƒ 686 
 
9-2-1656 blz. 115 v ORA 2010 
Arent pietersz. Joosten, Lourus pietersz. en Pieter claesz Suijcker 
aan Claes dircxsz. Fransman inde Beverwijck 
een stuck landt genaemt de Spaens twee Madt in Janke maerts weer groot 953 roeden 
NO Wijve claes en gerrit engelsz. vande Dam 
SO de kinderen van Aechte pieters Schouten tot Halfwech 
SW Jan jansz. Peet 
NW Dirck allerden en Wijven claes 
voor ƒ 1800 
 
13-2-1656 blz. 116 – 116 v ORA 2010 
Dirck huijch onse schoolmeester 
aan Jan pietersz. Koen 
een stucke landt genaemt de Leij groot 622 roeden int Blockweer  
NO Wijve jans wed. Jan jansz. Comes 
SO Joost claesz 
SW de Blocksloot 
NW de wechsloot 
 
13-2-1656 blz. 117 ORA 2010 
Claes cornelisz. Flooren 
aan Dirck Huijgen onse schoolmeester sijn swager 
de gerechte helft van een stuck landt genaemt Claes Schouten ven groot de helft 1072 roeden 
in Jan Banning weer met de vercopers voorkinderen onveerdeelt en gemeen 
NO Jan cornelisz. Boer 
SO Joachim jacobsz. leen 
SW Immitge gerrits wed. 
NW Sijmon claesz. Wildeboer met Theunis dircxsz 
voor ƒ 1929 
 
18-2-1656 blz. 117 v ORA 2010 
Jan claesz. Kaeckes 
aan Aldert claes jan Banningh biersteecker tot Crommenie 



een stuckje lant ofte omloopje genaemt het Ackertje van Aelberts gerrits  groot 137 roeden 
No de vercooper 
SO Jacob jan meijndertsz 
SW Jacob jan meijndertsz. 
NW Jan pieter walichses 
voor ƒ 100 
 
18-2-1656 blz. 118 ORA 2010 
Jan maertsz. Gael en Cornelis jkansz. Coppes 
aan Gerrit dircxsz. Boet en Herck claesz. 
een stuck landt in Dirck jannen ofte Jonge Willemen weer groot 7490 roeden 
NO Jan pietersz. Koen 
SO Jan woutersz. 
SW Claes cornelisz. Roon 
NW de cooper 
voor ƒ 1440 
 
18-2-1656 blz. 118 v ORA 2010 
Jan maertsz. Gael en Cornelis jkansz. Coppes 
aan Gerrit jacobsz. Jongh willemen 
een stucke landt genaemt de Verckens veenen in Tamissen weer groot 750 roeden 
NO gerrit claesz. Boschman 
SO Dirck tamisse 
SW wed. Dirck jacobsz. met haer kinderen 
NW Jacob dirck theunen 
voor ƒ 557  
 
25-2-1656 blz. 119 v ORA 2010 
Gerrit jan Thijssen en voor sijn susters en broeders 
aan Jacob jansz Slommer out burgermeester  wonende inde Wijck 
een stucke landt genaemt Banne meedt  in Maerten hendrick Gijsen weer groot 853 
No Cornelis cornelisz. Muessen 
SO Jan willem heijnen 
SW cooper 
NW cooper 
voor ƒ 1050 
 
25-2-1656 blz. 120 ORA 2010 
Claes nielsz. uijt naem van sijn moeder Marij claes wed. Niel kees ebben  
aan Cornelis jansz. Jannemans 
een stucke landt genaemt de Twisch camp groot 233 roeden achter Engel claesz. Mollen uijt 
NO Claes jacobsz. Toot 
SW den Twischedijck 
SW Willem claes Walichs 
NW Walich pieter walichsz 
voor ƒ 237 
 
25-2-1656 blz. 120 v ORA 2010 
Cornelis bastiaensz 
aan Willem sijmonsz. 



een stucke landt genaemt de Vijvercamp achter Dirck claesz uijt groot 112 roeden 
NO Hendrick claes Heijnen 
SO de erffgenamen van Jan thijssen 
SW Cornelis claesz. Heijnen 
NW Hendrick claes Heijnen 
voor ƒ 78 
 
25-2-1656 blz. 120 v ORA 2010 
Willem simonsz. 
aan Willem henricksz. Potentaet 
een ackertje lant genaemt de Omloop  op den Delft groot 106 roeden 
NO Jannitje engels 
SO Den Delft 
SW Willem sijmonsz voornt 
NW Jan pieter walichsz 
voor ƒ 82 
 
25-2-1656 blz. 121  ORA 2010 
Cornelis bastiaensz. 
aan Cornelis claesz. Heijnen buervrijer 
een ackertgen landt op Claes heijnen sloot groot 117 roeden 
NO Willem sijmonsz 
SO Jan thijssen 
SW wed. Claes walichsz. 
SW Claes heijnes 
voor ƒ 62 
 
25-2-1656 blz. 121 v ORA 2010 
Jacob jansz Schouten en Claes simonsz. Backer als curateurs vande desolaten boel van 
Bastiaen bouwensz. 
aan Cornelis bastiaensz 
twee stuckje lants het eene groot 66 roeden in Aukesweer 
No Jacob dricxsz 
SO den Twischdijck 
SW Claes dircxsz Mol 
NW Jacob dirc maerts 
het andere groot 103 roeden int selve weer 
NO Anna dircxs 
NW Jan cornelisz engel 
voor ƒ 75 
 
25-2-1656 blz. 122 - 122 v ORA 2010 
Jacob jansz Schouten en Claes simonsz. Backer als curateurs vande desolaten boel van 
Bastiaen bouwensz. 
aan Jan Joosten 
een huijs en erff in Noordeijnde 
NO Jan bouwensz. 
SO Aecht claes jaspers 
SW Pieter galeijnsz 
NW de wechsloot 



met hypotheek ƒ 460 
 
25-2-1656 blz. 123 - 123 v ORA 2010 
Jan cornelisz. Engelen 
aan Arent pietersz. Stort 
een huijs en erff met 25 roeden lants  achter het huijs in Noordt eijnde 
No vercooper 
SO vercooper 
SW wed. Jan dircxsz. Mol 
NW wechsloot 
vorders het selve erff  vande wegsloot af doorgaens recht tusschen het huijs en hoijhuijs 
deurte roijen tot het achter landt toe 
met hypotheek ƒ 1037 
 
25-2-1656 blz. 123 ORA 2010 
Cornelis heinricksz  
Guertje floris wed. gerrit henricksz. 
een stucke landt in Aemkerts weer op den Delft groot 106 roeden 
NO wed. Heinrick Cornelisz. 
SO Jannitje jans 
SW Jan cornelisz van der Laen 
NW Den Delft 
voor ƒ 112 
 
25-2-1656 blz. 123 v ORA 2010 
Jacob adriaensz. als man en voocht van Belijtje gijsen sijn huijsvrouw en voor sterkmaekende 
voor Aechte en Guertje gijsen sijn vrouwen susters  
aan Jan willemsz Overdijck 
een stucke lants genaemt het Ventje met de bodden het worff achter de coopers worff buijten 
huijsen groot te samen 367 roeden 
O cooper 
S erfgenamen van Claes jan Huijgen 
W Kadijck 
N Claes Nomen 
voor ƒ 522 
 
25-2-1656 blz. 123 v ORA 2010 
Jacob adriaensz. als man en voocht van Belijtje gijsen sijn huijsvrouw en voor sterkmaekende 
voor Aechte en Guertje gijsen sijn vrouwen susters samen erfgenamen van Gijsbert jacobsz. 
Coppen  
aan Claes gijsbertsz Schoon 
een stuckeje buijtendijx landt groot 190 roeden 
O cooper 
S het IJ 
W Pieter gijsbertsz Schoon 
N de Kadijck 
voor ƒ 92 
 
10-3-1656 blz. 125 v ORA 2010 
Claes nielsz. uijt naem en van wegen sijn moeder Marij claesdr. wed. Niel cornelisz. Ebben 



aan Harmen gerritsz. 
een stucke lants genaemt de Noort Cant vant Bincaijckje groot 385 roeden 
NO cooper 
SO Aelbert cornelis egberts 
SW Aelbert cornelis egberts 
NW de Kaijck 
voor ƒ 635 
 
16-3-1656 blz. 126 ORA 2010 
Cornelis claes Heijnen 
aan Walich pietersz. buervrijer 
een stuckje Buijten dijck landt genaemt de Uijtterdijck voor Dirckjes 
NO cooper 
SO de Lagendijck 
SW Engel claesz. Mol met Cornelis mieusses de jonge Boer 
groot het selve landt 55 roeden en voor ƒ60 
 
17-3-1656 blz. 126 v ORA 2010 
Willem sijmonsz. en Jan hendricxsz 
aan Jan cornelisz. Peet 
twee stuckjes landt het eene genaemt het Reeffge in Gooten weer groot 462 roeden 
NO Hendrick cornelisz 
SO Flooris woutersz. 
SW Claes en Cornelis baertsz. Boschman 
NW de kinderen van Willem kees hendricks 
het andere genaemt t Reeffge in Jan Peeten weer groot 316 roeden 
NO Jan jansz. Peet 
NW Jan jansz. Peet 
SO Jannitge gerrits wed. Baert huijgen vant Hoff 
SW Hendrick cornelisz. 
voor ƒ 738-18 
 
25-3-1656 blz. 127 ORA 2010 
Jan claesz. bestevaers heeft vercoft en is schuldig 
aan Marijtge claes wed. Jan Bestevaer sijn comparante moeder 
ƒ 400  
noch aan Willem pietersz. tot Wormer ƒ 400 
noch aan ƒ 200 aen Claes jansz. Korver 
noch ƒ 750 aan Trijn pieters wed. 
onderverbandt van een Olijmolen met een stuckje lant daer de molen op staat groot 82 roeden 
No Claes sijmon Gijsen 
SO den Delft 
SW Claes roeloffsz Sijmes 
NW Hillegondt dircxs 
noch een stuckje landt  genaemt Schippers campje groot 84 roeden 
NO Thijs hendricxsz 
NW Claes claesz. Snijder 
afgelost 20-6-1669 door Dirck claesz ende Claes arends soon en swager van Marijtje claes 
 
28-3-1656 blz. 127 v ORA 2010 



Trijn claes Corssen wed. Cornelis jansz. 
aan Dirck wouter maertsz haer swager 
1/12 part in een stucke lants genaemt de Boveeg met de coper gemeen groot int geheel 872 
roeden 
NO Jacob jan Maertsz 
SO Claes woutersz 
SW Wijve jans wed. 
NW weghsloot 
voor ƒ 150 
 
29-3-1656 blz. 128 – 128 v ORA 2010 
Jacob Joosten uijt naem en van wegen sijn suster Brecht jacobsdr. 
aan Jan jansz. Goben 
een derde part in een huijs en erff met de cooper gemeen int Suijdtendt en wordt bewoond 
door de cooper 
NO cooper 
SO Wijven jans wed. 
SW Wijven jans wed. 
NW de wechsloot 
met hypotheek ƒ 300 
 
1-4-1656 blz. 129 – 129 v ORA 2010 
Laurens pietersz. Joosten 
aan Arent pietersz. Joosten sijn broeder 
een huijs met sijn erff en met 20 roeden landts daer achter aen beneden de Kerck 
No Cornelis gerritsz. 
SO de heerenwech 
SW wed. Garbrant pietersz. 
NW vercooper 
met hypotheek ƒ 1150 
 
24-4-1656 blz. 130 ORA 2010 
Wijven claes maertsz buervrijer geassisteerd met Cornelis engelsz als bijstaende voocht 
aan Dirck allerden 
de helft in een stuckeje lants genaemt de Dijckven in Jannemaerts weer groot de selve helft 
1152 ½ roeden  
NO wed. Baert huijgen met haer kinderen 
SO Wijven claes voornt met Claes dircksz. Fransman 
SW Cooper 
NW Den Hoogendijck 
met sijn uijtterdijck groot 27 roeden 
NO Jannithe gerrit Willemen cum socijs 
SO de Hogen dijck 
SW cooper 
NW de Wijckermeer 
voor ƒ 2650 
 
28-4-1656 blz. 130 v - 131 ORA 2010 
Dirck pietersz. Coninck en Jan jansz alias Kleijn jan als erfgenamen van Pieter allertsz 
Coninck en vervangende meerdere erfgenamen 



aan Simon claes roelof simons 
een stuck landts genaemt de Binnerdelft in Gerritjes weer groot 484 roeden 
NO Dirck jacobsz. 
SO Den Delft 
SW Gijsbert jansz. Gael 
NW de voornt erfgenamen 
met hypotheek ƒ 646 
 
2-5-1656 blz. 131 v ORA 2010 
Dirck en Claes jansz. beijden gebroeders 
aan Jan cornelisz. Peet 
een stucke landt int Suijtendt groot 845 ½ roeden genaemt het Coerlandt 
NO Wouter louwen 
SO Cornelis jansz. Punt 
SW vercooper 
NW de Wechsloot 
voor ƒ 1800 
 
5-5-1656 blz. 132 ORA 2010 
Jan cornelisz. man en voocht van Theunisge dircxsdr. ende Jan bouwisz. als oud oom en 
voocht vande nagelaten kinderen van Claes pietersz. Caman heeft vercoft en is schuldig 
aan Anna pieters wed. Adriaen jacobsz tetrode tot Haerlem 
ƒ 800 
onderverbandt twee stucken landt aan elkander groot het eene 1200 roeden 
NO Lourus ootgersz 
SW Jan pieter willemsz. 
het andere genaemt het halve ventge groot 574 ½ roeden leggende achter Pieter gijsen 
No Anna gerritsdr. wed. met haer kinderen 
SW Trijn pieters wed. cum socijs 
afgelost 2-6-1666 
 
5-5-1656 blz. 132 v - 133 ORA 2010 
Dirck en Allert pietersz. Coninck voor haer en meedere erfgenamen van haer zal. vader  
aan Jan willemsz. Gael 
twee stuckje landts  genaemt het eene genaemt de Acker in Jan Gaher weer groot 286 roeden 
NO wed. Claes gerrit Neven 
SO Hc. jansz. Gael 
SW Roeloff simons 
NW Den Delft 
het andere genaemt de Omloop in Steffens weer groot 249 roeden 
NO erfgenamen van Dirck theunisz. 
SO Jan gerritsz. 
SW Huijgh dirck Huijgen 
NW erfgenamen van baert cornelis 
met hypotheek ƒ 600 
 
5-5-1656 blz. 133 v ORA 2010 
Cornelis jan Ijsbranden 
aan Claes jacobsz Toot 
een stuck lants genaemt Twisch acker in Griete ijsbrandszsloot groot 270 roeden 



NO Willem claussen breedt 
SO Twischdijck 
SW de kinderen van maerten pieter Joosten 
NW Claes Claus 
voor ƒ 220 
 
7-6-1656 blz. 134 ORA 2010 
Dirck en Allert pietersz. Coninck gebroeders en de meerdere erfgenamen van hun vader Pieter 
Coninck 
aan Willem Nielen 
een stuckje landt genaemt de Twisch Acker groot 242 roeden in Claes vaers weer 
NO Pieter pietersz. Pas 
SO den Twischdijck 
SW Cornelis willem egberts 
NW Gerrit jansz. Coninck 
voor ƒ 152 
 
7-6-1656 blz. 134 v ORA 2010 
Dirck en Engel heirick gebroeders uijt de naem en van wegen hun moeij Jannitgen engelsdr. 
aan Claes dircksz. Mol 
een stucke lants genaemt de Lange Acker groot 254 roeden achter de coopers 
Node wed. van Claes bouwensz. 
SO Jacob gerrit Huijgen 
SW Claes en Cornelis claes Heijnen 
NW cooper 
voor ƒ 254 
 
1656 blz. 135 ORA 2010 
Hester jans wed. Pieter gerritsz. Nouwes 
verder niets 
 
21-6-1656 blz. 135 v ORA 2010 
H. heinricksz. te Neltjes 
aan Jelis abramsz. 
een stuckje lants in Hillegont roelofs weer groot 56 roeden genaemt de Halve Acker 
No Maerten jansz. 
SW Dirck huijgen schoolmeester 
voor ƒ 20 
 
26-6-1656 blz. 136 ORA 2010 
marij gijsen wed. Cornelis engelsz. Bieren geassisteerdt  Claes baertsz. Boschman haer 
bijstaende voocht 
aan Pieter aelbertsz. Bieren met Claes claes Pietses ter eene voor de helft ende Neel engelsdr. 
voor de andere helft 
een legge worff benoorden de Kerck 
No Anna ende Engeltje jans 
SO de Heerenwech 
SW Bouwen cornelisz 
NW wed. Niel jansz. Cuijper 
voor ƒ 240 



 
29-7-1656 blz. 136 v ORA 2010 
Jan claesz Kaeckes heeft vercocht en is schuldig  
aan Jan Coelenbier vlascooper tot Haerlem 
ƒ 200 een losrenten onderverbandt van twee stuckje groot het eene 520 roeden genaemt het 
Mol ventge 
NO Jacob eliasz tot Haerlem 
SW Cornelis Jannemans 
het andere groot 381 roeden genaemt de Acker van Cornelis bastiaens 
NO Hendrick dircxsz Schipper 
SW Cornelis jansz. 
 
16-8-1656 blz. 137 ORA 2010 
Pieter ootgersz buertvrijer heeft vercoft en is schuldig 
aan gerrit claesz. den Otter als testamataire voocht van Dirckje willems nagelaten dochter van 
Willem Zeman een jaarlicx losrente van ƒ 8 sjaers in hoofdsomme van ƒ 200 
onderverbandt een stucke landt genaemt de Achter ven groot 501 roeden onverdeelt en 
gemeen met Claes gerritsz Duijves 
N voors. Claes gerritsz 
S de comparant 
afgelost 16-9-1665 
 
18-8-1656 blz. 137 v ORA 2010 
Arent jansz. Graeff 
aan Aecht jansdr. wed. Cornelis pietersz. Coninck geassisteert met Thijs jansz. haer broeder 
bijstaende voocht 
een huijs en erff inde Moolenbuert tot suijdt westsijde tot aen ofendrop tot Cornelis jan 
ijsbrand huijs toe 
voor ƒ 600 
 
10-9-1656 blz. 138 ORA 2010 
Pieter thomasz. Verhagen  is schuldig  
aan Diewertje … wed. Jan Backer tot Haerlem voor ƒ 1000 
onderverbandt zijn huijs tegen over het rechthuijs 
NO gerrit cornelisz. Noomen 
Sw Pieter claesz. Pals 
strekende vande wechsloot aff tot achteraan Jacob jacobsz. Leenen landt 
afgelost 16-9-1669 
 
15-9-1656 blz. 138 v ORA 2010 
Pieter pietersz. Pas eertijts onsen buijrman nu tot Beverwijck 
aan Gerrit pietersz. Ouwerijcks 
een stucke landt genaemt het Boveeghje achter Daniel engelsz. huijs groot omtrent 330 
roeden 
NO wed. Claes sijmonsz. boer 
SO Cornelis gerritsz 
SW de cooper self 
NW Daniel engelsz. 
voor ƒ 580 
 



2-11-1656 blz. 139  ORA 2010 
Pieter leenerden 
aan Cornelis willemsz. Rijs 
een huijs en erff 
NO Cornelis roeloffsz 
SO Heerenwech 
SW Dirck jacobsz. 
NW Engel allerden 
voor ƒ 975 
 
1-12-1656 blz. 139 v ORA 2010 
Cornelis jansz. Ijsbranden heeft vercoft en is schuldig 
aan Anna claes wed. Garbrant pietersz. Keijser 
een losrenten van ƒ 4 sjaers in hoofdsomme van ƒ 100 
onderverbandt sijn huijs en erff 
N Aecht jan ijsbranden 
SO de wech 
SW wed. Gerrit cornelisz. Backer 
NW Claes roeloff sijmes 
afgelost 19-12-1659 
 
2-12-1656 blz. 140 ORA 2010 
Jacob gerritsz. Storm olijslager heeft vercoft en is schuldig 
aan Jan jacobsz. Horn wonende tot Wormerveer 
een losrente ƒ 25 in hoofdsomme van ƒ 500 
onderverbandt drie vierde part van een olijmolen genaemt het Roohart aende Twischdijck met 
¾ part van de huijsinge en erff 
N de Clamdijck 
O de Twischdijck 
S Claes jansz. Ijperen 
W Jacob jansz. Laeckenman 
 
2-12-1656 blz. 140 v ORA 2010 
Jacob gerritsz. Storm olijslager heeft vercoft en is schuldig 
aan Batiaen jansz. woonende tot Amsterdam 
een losrenten van ƒ 50 sjaers in hoofdsomme van ƒ 1000 
onderverbandt drie vierde part van een olijmolen genaemt het Roohart aende Twischdijck met 
¾ part van de huijsinge en erff 
N de Clamdijck 
O de Twischdijck 
S Claes jansz. Ijperen 
W Jacob jansz. Laeckenman 
 
2-12-1656 blz. 141 ORA 2010 
Jacob gerritsz. Storm olijslager heeft vercoft en is schuldig 
aan Adriaen jansz. wonende tot Wormerveer 
een losrenten van ƒ 15 sjaers in hoofdsomme van ƒ 350 
onderverbandt drie vierde part van een olijmolen genaemt het Roohart aende Twischdijck met 
¾ part van de huijsinge en erff 
N de Clamdijck 



O de Twischdijck 
S Claes jansz. Ijperen 
W Jacob jansz. Laeckenman 
afgelost 4-4-1659 
 
9-12-1656 blz. 141 v 142 ORA 2010 
Ootger maerten ootgersz. 
aan Pieter maertsz. Ootgers sijn broeder 
een derde part van een huijs en erff int Suijd endt 
NO Jan ootgersz. 
SO Heerenwech 
SW Jan dirck pietersz. 
NO Pieter ootgersz. 
met hypotheek ƒ 200 
 
15-12-1656 blz. 142 v  ORA 2010 
Cornelis engelsz. wonende in Uijtgeest aen den Dam 
aan Jacob jan meijnertsz tot Crommenie 
¼ part in twee stucken landjens landt met de cooper gemeen ende met de wed. van Dirck 
baert en Gerrit engelsz. onverdeelt het selve vierde part 324 roeden in Lange laeners weer 
NO Thijs jacobsz. cum socijs 
SO de kinderen van Cornelis claesz. 
SW Pieter gerritsz. Ham 
NW Hendrick hendricxsz. 
voor ƒ 575 
 
22-1-1657 blz. 143  ORA 2010 
Marijtge jansdr. wed. Bouwen willem gerriden geassisteert met Jsbrant jan jonges haer 
broeder als bijstaende voocht 
Pieter claesz. Suijcker 
een stuckje landt genaemt Jonges camp achter de Winters uijt groot 132 roeden 
NO Willem jansz Joostjes 
SO … 
NW Niel roeloff engelsis 
voor ƒ 74 
 
2-2-1657 blz. 143 v  ORA 2010 
Claes jansz. wonende tot Crommenie 
aan Huijbert jansz. 
een huijs en erff inde Molenbuert met een vrije ingang aende suijtsijde vant selve huijs ende 
aen wedersijde een vrijen oofendrop met het slootje int geheel aende suijdtsijd vande worff 
NO Jan gerritsz. Smit 
SO Heerenwech 
SW Claes jacobsz. Toot 
NW Dirck claesz Eck 
voor ƒ 500 
 
27-2-1657 blz. 144 – 144 v ORA 2010 
Dirck michielsz. en voor sijn susters en swager 
aan Hendrick hendricxsz. 



een huijs en erff inde Moolenbuert 
No Jan gerritsz. Neven 
SO Heerenwech 
SW Aecht jans wed. Cornelis pietersz. Coninck 
NW erffgenamen van Claes roeloff sijmes 
met hypotheek ƒ 470 
 
28-2-1657 blz. 145  ORA 2010 
Gerrit cornelisz. Nomen ende Gerrit gerritsz. Nomen sijn soon en voor sijn broeders 
aan Engel woutersz 
een stucke landt genaemt het Campge int Kerck weer groot 105 roeden 
NO Aechte cornelisdr. 
SO Pieter claesz. Jannen 
SW Cornelis willem Ebben 
NW Trijn pieter Schouten 
voor ƒ 790 
 
28-2-1657 blz. 145 v    ORA 2010 
Herman Pas 
aan Maerten jansz. Pachter 
een stuckje landt genaemt het Omloopje in Hillegondt roelen weer groot 248 roeden 
NO Cornelis willemsz Ebben 
SO Pons dircxsz. 
SW Pons dircxsz met de wed. Ijsbrant gerritsz. Gael 
NW cooper 
 
7-3-1657 blz. 146 -146 v    ORA 2010 
Pieter jansz. Vries 
aan Roeloff claesz de Winter 
een huijs en erff inde Molenbuert 
NO Willem claes Pietses 
SO Jan maertsz. Gael 
SW Jan allertsz. Schalder 
NW de wechsloot 
met hypotheek ƒ 1230 
 
7-3-1657 blz. 147  - 147 v   ORA 2010 
Hermannus Pas secretaris 
aan Dirck nanningen Backer inde Beverwijck 
een stucke landt int Suijdtendt aen den Dijck genaemt de Vier geers groot 1060 roeden en de 
uijtterdijck groot 394 roeden 
NO Jan cornelisz. vant Hoff 
SO Maerten willemsz. 
SW Den Hoogendijck 
NW Claes dircxsz. Fransman 
met hypotheek ƒ 1220 
 
7-3-1657 blz. 148 – 148 v  ORA 2010 
Jacob jacobsz. Joosten 
aan Claes cornelisz. Banck en sijn soon Maerten claesz. Banck 



een stucke lant genaemt de Hooge ven in Engel jan fransen weer groot 1418 
NO Cornelis havixsz 
SO Cornelis havixsz 
SW Claes gerritsz Duijves 
NW Aecht jan Engelen 
met hypotheek ƒ 2680 
 
9-3-1657 blz. 149    ORA 2010 
Cornelis thijssen 
aan Jacob jan Engelen inde Beemster 
een stucke landt genaemt de Breeven achter Jan Engelen uijt groot 393 ½ roeden 
No Claes woutersz. Stopje 
SO cooper 
NW cooper 
SW Havick gerritsz. 
voor ƒ 632 
 
9-3-1657 blz. 149 v    ORA 2010 
Cornelis thijssen 
aan Engel gerritsz. Cuijper 
een stuckje landt genaemt het Rietlandt in de Hemmen groot 146 roeden 
NO Maerten jansz Machtelden 
SO Maerten jansz. Machtelden 
SW Jan engelen 
NW Jan jansz. Comes 
voor ƒ 160 
 
9-3-1657 blz. 150 – 150 v    ORA 2010 
Adriaen ariaensz. Vijselaer woonende inde Rijp 
aan Dirck maertsz. 
twee stuckjes landt in Claes … weer groot te samen 792 roeden met een stuckje rietland 
NO coper 
NW coper 
SO Lourus jansz. 
SW Wijve jans wed.  
met hypotheek ƒ 910 
 
10-3-1657 blz. 151 – 151 v     ORA 2010 
Pieter aelbertsz. Bieren en Claes claesz. Pietses en zich sterkmakende voor Neel engelsdr. 
haer pete 
aan Engeltje jans en Anna jans onse buervrijsters geassisteert met Jan claesz. Toot als haer 
bijstaende voocht 
een lege worff in de Moolenbuert 
NO coopers 
SO Heerenwech 
SW Bouwen kees pietersz. 
NW Griet willems wed. 
met hypotheek ƒ 264 
 
15-3-1657 blz. 152 – 152 v    ORA 2010 



Jan jansz. vant Veer 
aan juffr. Jmmetge gerritsdr. wed. en boedelhoutster van zal. Johan Damius inleven baillju 
van Assendelft 
een stucke landt genaemt de Buijtcaijck in Steffens weer groot 1226 roeden 
NO Hendrick hendricxsz 
SO Gerrit jansz. vant Veer 
SW Guijrte claesdr. 
NW Jan gerrit Neven 
met hypotheek ƒ 1850 
 
15-3-1657 blz. 153 – 153 v    ORA 2010 
Engel pietersz. Bos 
aan juffr. Jmmetge gerritsdr. wed. en boedelhoutster van zal. Johan Damius inleven baillju 
van Assendelft geassisteert met haer soon Johannes Damius predicant alhier 
een stucke landt genaemt de binne meedt in Lijck clasen weer groot 870 roeden 
NO Guijrte claesdr. 
SO Gijsbert jansz. Gael 
SW Claes claesz. Snijder 
NW de kinderen van Sijmon pieter jongh claesen 
met hypotheek ƒ 1130 
 
16-3-1657 blz. 154    ORA 2010 
Aechtge dircxsdr. wed. Allert cornelisz. Draij geassisteert met Hendrick claes heijnen als haer 
bijstaende voocht 
aan Walich pieter walichses 
een stuckje landt genaemt de Acker aent Twischdijck groot 135 roeden 
NO Trijn claes walichses 
SO den twischdijck 
SW Willem mathijssen 
NW Jan claesz. van Crommenie 
voor ƒ 26 
 
17-3-1657 blz. 154 v    ORA 2010 
Maerten dircxsz. Poel 
aan Joachim jacobsz. Leen schepen 
een stucke landt genaemt de Twe Maedt in Thamissen weer groot 666 roeden 
No Gerrit claesz. Boschman en Jan sijmonsz. Joosten 
SO Dirck thamisz. 
NW Dirck thamisz. 
SW Jan jansz. Peet 
voor ƒ 800 
 
27-3-1657 blz. 155    ORA 2010 
Gauwe jansz. jansz. buervrijer woonde bij den Dam 
aan Cornelis jansz. 
een huijs en erff aende Legendijck 
O Den Leegendijck 
S wed. Willem bouwessen 
W Nauwe Meertge 
N Walig pieter walichses 



voor ƒ 210 
 
24-3-1657 blz. 155 v  - 156  ORA 2010 
Cornelis claesz. en Pieter claesz als oomen ende voogden van Wijve pieters nagelaten dogter 
van Pieter claesz. Mets  
aan Claes Flooren (florisz.) 
een stucke landt genaemt de Sackworf inde hemmen groot 627 roeden 
No de Blocksloot 
SO Cornelis baertsz. Boschman 
SW Maerten jansz. machtelden 
NW Maerten jansz. Machtelden 
voor ƒ 798 
 
14-4-1657 blz. 156 v    ORA 2010 
Gerrit cornelisz. Nomen en sijn soon Gerrit gerritsz. en voor sijn broeders 
aan Jan willemsz. alias Cees 
een stucke landt genaemt de Twee Ackers int Vroonweer groot 320 roeden 
NO Claes stoffelsz. 
SO wed. Jan jacobsz. Smith 
NW wed. Jan jacobsz. Smith 
SW Gijsbert jansz. Gael 
voor ƒ 195  
 
14-4-1657 blz. 157    ORA 2010 
Gerrit cornelisz. Nomen en sijn soon Gerrit gerritsz. en voor sijn broeders 
aan Garbrant lourusz. 
een stuckje landt genaemt het Bre endt int Kerckweer groot 318 roeden 
NO Aechte cornelisdr. 
NW Aechte cornelisdr. 
SO Jan jacobsz. Smit 
SW Pieter aelbertsz. Bieren 
voor ƒ 165 
 
20-4-1657 blz. 157 v - 158    ORA 2010 
Aechte nielsdr. wed. Jacob jansz. Backer geassisteert met jacob nielsz. haer broeder als 
bijstaende voocht voor de helft mitsgaders Claes woutersz Rockje voor de ander helft aan 
Pieter jansz. Corver backer 
een huijs en erff in de kerckbuert 
NO Jacob jacobsz. Leen 
SO Claes gijsen 
SW Marij cornelis wed. met haer kinderen 
NO de Wechsloot 
met hypotheek ƒ 1138 
 
23-4-1657 blz. 158 v    ORA 2010 
Engeltje jans en Anna jansdr. onse buervrijsters geassisteert met Jan claesz. Toot haer 
bijstaende voocht 
aan Neel leenerts 
een huijs en erff inde Moolenbuert 
NO Willem nielsz. 



NW Willem nielsz. 
SO heerenwegh 
SW vercoopster 
voor ƒ 473 
 
27-4-1657 blz. 159 – 159 v  ORA 2010 
Gerrit engelsz Boeff  
aan Herman jansz. Bieren 
een huijs en erff staende achter de Kerck voor ƒ 300 
NO Dirck Huijgen schoolmeester 
SO de gemeente van Assendelft ofte het schoolmeestershuijs 
SW de gemeene straat 
NW Wijven huijgen 
 
11-5-1657 blz. 160    ORA 2010 
Jacob claesz. woonende in de Beemster 
aan de kinderen ende erfgenamen van Allert claes Pietses woonende in de Wormer 
een derde deel van een stucke landt genaemt Gieuwers ven met de coopers onverdeelt en 
gemeen groot 1129 roeden 
NO de Vliett 
NW de Vliett 
SO Jan Huijgen 
SW Cornelis jansz. Huijpen 
voor ƒ 700 
 
13-5-1657 blz. 160 v  - 161  ORA 2010 
Cornelis hendricxsz. woonende aen de Meerdijck 
aan Joachim jacobsz. Leen 
een stucke landt genaemt t Corte Ventge int groote weer groot 1444 roeden 
NO Gerrit dircxsz ootgersz 
SO voors. Gerrit dircxsz. met Hillegondt gijsen 
SW Jan jacobsz. Coppen 
NW Gerrit huijgen en Jan jansz. Peet 
met hypotheek voor ƒ 2850 
 
24-5-1657 blz. 161 v    ORA 2010 
Walich pietersz. 
aan Cornelis cornelisz. Muesses en Claes dircxsz. Mol 
een stucke landt genaemt de Uijtterdijck over Jan van Hoorens meedt en van Claes Rijssen en 
Dirckje groot te samen 299 roeden 
NO Claes claesz. Heijnen 
SO Den Legendijck 
SW coopers 
NW de Vaert 
voor ƒ 543 
 
2-6-1657 blz. 162  ORA 2010 
Hendrick jansz. Nelen en Hendrick claesz Heijnen als oomen en voochden van de kinderen 
van Aechte dircxsz. wed. Allert cornelisz. Draeij 
aan Dirck woutersz. 



een stuckje land genaemt de Oosterven groot 283 roeden 
NO Engel claesz. Mol 
SO Allert cornelisz. Grooteman 
SW de wed. vanm Wouter claesz. Mol 
NW Trijn claes Baerten met haer kinderen 
voor ƒ 370 
 
2-6-1657 blz. 162 v ORA 2010 
Hendrick jansz. Nelen en Hendrick claesz Heijnen als oomen en voochden van de kinderen 
van Aechte dircxsz. wed. Allert cornelisz. Draeij 
aan Willem hendricxsz. Potentaet 
een stuckje landt genaemt de Acker achter het huijs groot 114 roeden 
NO coper 
SO Dirck woutersz 
SW Trijn claes baerten met haer kinderen 
NW het huijs van de kinderen van Allert cornelisz. Draei 
voor ƒ 80 
 
8-6-1657 blz. 163  ORA 2010 
Gerrit cornelisz. Nomen als vader ter eene en Gerrit gerritsz. Nomen sijn soon voor hem 
selven Herman gerritsz. Ham als oom en voocht, mitsgaders Claes stoffels als bloet voocht 
over de onmondige kinderen van Gerrit cornelisz. Nomen ebij Beatris gerritsdr. met namen 
Claes, Cornelis gerritsz. Nomen ter andere sijde  
scheiding van de erffenis 
aan Gerrit gerritsz. Nomen het huijs en erff onder conditie dat sijn vader Gerrit cornelisz. 
Nomen int selve huijs in de kamer aent suijdtwest sijde sijn leven langh sal mogen woonen, 
voordens dat sijn twee voors. broeders bij hem in het selve huijs sullen mogen wonen tot ter 
tijt van haer trouwen. Dat hij tot sijn lasten sal nemen een somme van ƒ 300 obligatie ten 
namen van Aeffge huijberts 
noch ƒ 100 ten profijt van Herman gerritsz. 
noch een lopende schuld ƒ 696  
 
15-6-1657 blz. 163 v  ORA 2010 
Marij jansdr. eertijts van Assendelft nu tot Amsterdam geassisteert met Jan willemsz. Gael 
haer bijstaende voocht 
Gerrit engelsz Boeff 
de helft van een huijs en erff sijnde het voorendt vant huijs met de halve worff inde 
Kerckbuert 
NO Pieter nielsz. cum socijs 
SO wed. Jan maertsz. Roeleven 
SW Trijn jans met haer kinderen 
NW de Wechsloot 
voor ƒ 400 
 
19-7-1657 blz. 164  ORA 2010 
Claes baertsz. Boschman ende Joachim jacobsz. Leen hoofd ingelanden van Assendelft en als 
zodaning verkoopen zij  
aan Roeloff claesz. op Nouwertna 
een stuck land 16 roeden tot een worff te weten 64 voeten langh en 36 voeten breet op 
Nouwertna 



NO t gemeene padt toebehorende de ingelanden van Assendelft 
SO welbooren heer van Assendelft 
Sw ingelanden 
NW ingelanden 
voor ƒ 225 roeden 
 
5-10-1657 blz. 164 v  ORA 2010 
Carel jacobsz. Schbaillie woonende tot Amsterdam is schuldig aan  
Sijmon Steijnburch deurwaarder vande Hoove van Holland voor de stad Haerlem 
geordonneerde curateurs over de gecendeerden boedel van Jacob gerritsz. Storm gewesen 
Olijslager 
ƒ 1630 onderpand sijn Olijmolen ¾ part het Roo Hart 
 
5-10-1657 blz. 165 - 165 v - 166  ORA 2010 
Carel jacobsz. Schbaillie woonende tot Amsterdam is schuldig aan  
Sijmon Steijnburch deurwaarder vande Hoove van Holland voor de stad Haerlem 
geordonneerde curateurs over de gecendeerden boedel van Jacob gerritsz. Storm gewesen 
Olijslager 
dat op 19-4-1657 de veiling was van verkoping tot Haerlem inde Herberge van den Iuden 
Haen aende suijtsijde vant Groote Kerckhoff ten overstaen van Johan Schatter schout 
mitsgaders Willem van Teffelen ende Mr. Johan Everswijn schepen van Haerlem 
vercocht aan Carel jacobsz. Schabailje van Amsterdam ¾ part van een wint Olijmolen mette 
huijsinge daer toe genaemt het Roo Hart en Trijn Schouten de ander ¼ part 
aan de Twischdijck 
NO de Cleijdijck 
SO Twischdijck 
SW Baert pietersz. Croock 
NW Claes pietersz. Tannis 
zijn borge Jan jacobsz. van Hoorn en Jan gerritsz. de With beijde wonende op Wormerveer 
 
5-10-1657 blz. 166 v  ORA 2010 
Pieter dircxsz. maerten dircxsz. Poel alhier midsgaders Claes dircsxz Fransman wonende inde 
Beverwijck all gebroeders  
aan de kinderen van sal. Mr. Gerrit pietersz. in sijn leven chirurgijn tot Chermeer 
twee stucken lant genaemt de Buijtenkaijck in Pieter gijs bouwis weer groot 797 roeden 
NO de erfgenamen van Anna gerrits 
SW Willem gerritsz van Saenen 
het andere genaemt de Veen in Roeloff louwen weer groot 793 roeden 
No Willem bastiaensz. 
SW Jacob jacobsz. Leenen 
voor ƒ 1749-16 
 
22-11-1657 blz. 167  ORA 2010 
Maerten jansz. Machtelden schepen ende Gerrit pietersz. Ouwerix voor haer selve en voor de 
meedere erfgenamen van Gerrit havixsz 
aan Claes gerritsz. Duijves 
de helft van een huijs en erff int Suijd Endt waer van de weder helft de cooper heeft 
NO Claes cornelisz. Banck 
SO de kinderen van Claes gerritsz. Duijves 
SW de kinderen van Claes gerritsz. Duijves 



NW de kinderen van Claes gerritsz. Duijves 
voor ƒ 312 
 
4-1-1658 blz. 167 v  - 168 – 168 v  ORA 2010 
Pieter woutersz. tot Wormer voor Anna cornelis wed. Jochem pietersz. van Assendelft 
aan Jacob Jochemsz. haer soon nu ter tijt wonende tot Wormer 
drie stucken land gelegen in Assendelft, de eerste aende huijsen groot omtrent 1000 roeden 
NO Dirck claesz 
SW de erfgenamen van Jan baertsz. Gael 
nog een acker land op den Delft groot omtrent 369 roeden 
NO de erfgenamen van Engel cornelisz. 
SW de erfgenamen van Jan baertsz. Gael beijde voor de somme van ƒ 2500 
noch 400 roeden  in een stucke landt genaemt de Marcken 
NO Jan aldertsz. 
SW Jan gerritsz. Smit 
voor ƒ 680 
haer getuijgen Muies cornelisz. en Floris aresz buerluijden aldaer 
 
5-1-1658 blz. 169 – 169 v  ORA 2010 
Engel floorisz. Exelent 
aan Joost claesz. 
een stucke landt genaemt het Campje bijde Vliets weel groot 215 roeden 
NO vercooper 
SO Jan jacobsz. Schouten 
SW Havick gerritsz. 
NW Wechsloot met de coper 
met hypotheek ƒ 440 
 
15-1-1658 blz. 170 – 170 v ORA 2010 
Laurus jacobsz. uijt de Aeckersloote woude Jacob cornelisz. en Marij jacobsdr. wed. te 
Assendelft 
aan Allert claesz. jan Banningh tot Crommenie 
twee stuckjens landt sijdt aen sijdt aende Delft groot het eene 116 roeden het andere 189 
roeden 
NO wed. ofte erfgenamen van Claes jansz. Ijperen 
SO Den Delft 
SW Joost cornelisz. 
NW Cornelis cornelisz Gerriden 
met hypotheek ƒ 330 
 
25-1-1658 blz. 171 – 171 v ORA 2010 
Aechtje en Marij cornelis Muessensdr. geassiteert met Jan pietersz. Koen haer bijstaende 
voocht 
aan Cornelis jansz Coninck 
een huijs met erve int Noordt endt met het achterlant groot 448 roeden met het nieuwe lant 
groot 183 roeden te samen 631 roeden 
No Cornelis dricxsz Hennipclopper 
SO Pieter jansz. Jongh bouwis 
SW Jan cornelis Engelen 
NW de wechsloot 



met hypotheek voor ƒ 2250 
 
25-1-1658 blz. 172  – 172 v ORA 2010 
Lourus piet Joosten buervrijer 
aan Aechtje en Marij cornelis Muessensdr. geassiteert met Jan pietersz. Koen haer bijstaende 
voocht 
een huijs sonder erff inde Molenbuert 
NO Marijtje jans en Neltje hendricxsdr. 
SO Heerenwech 
SW Jan lourensz. Gael 
NW Arent jansz. 
met Hypotheek ƒ 550 
 
25-1-1658 blz. 173  ORA 2010 
Marijtje jans en Neltje hendricxsdr. geassisteert met Lourus pietersz Joosten  bijstaende 
voocht  
aan Aechtje en Marij cornelis Muessensdr. geassiteert met Jan pietersz. Koen haer bijstaende 
voocht 
een erf soo groot als de huijsinge daer opstaende bij den Oofendrop aff tot het ent uijt daer de 
achtersloot toe 
NO vercoopster 
SO Heerenwech 
SW Jan cornelisz. Gael 
NW Arent jansz. 
voor ƒ 150 
 
30-1-1658 blz. 173 v - 174  ORA 2010 
Marij cornelis wed. Gerrit jacobsz. Smit geassisteerd met Cornelis pietersz. haer soon als 
bijstaende voocht 
aan Wouter florisz. alias Wouter damminsz. 
een huijs en efff aent Kerckhof 
NO het kerckhof 
SO Bastiaen cornelisz 
SW Claes jacobsz Glasemaecker 
NW vercoper self 
met hypotheek ƒ 300 
 
1-2-1658 blz. 174 v - 175  ORA 2010 
Claes jacobsz. Jonge Jans buervrijer 
aan Aldert jacobsz. Joosten sijn susters soon  
een huijs hoijhuijs en erff in de Horn 
NO de cooper 
SO de cooper 
SW Willem jansz. van der Sijden 
NW de wechsloot 
mitsgaders noch sijn timmer gereetschap en vorders wat tot de koebouwerij dienstich sal sijn 
mits dat inde coop expresselijck gecondioneert  en dat de vercoper int selve huijs de keucken 
met het voor huijs sijn leven langh sal mogen gebruijken en bewonen en dat voor ƒ 50 
 
4-2-1658 blz. 175 v  ORA 2010 



Hendrick jansz. van Oosten en Frans cornelisz commandeurs van de gewesene groenlantsche 
compagnie alhier ten overstaen van Claes baertsz. Boschman als bewinthebber der selve 
compangnie uijt naem vande gemene reders 
aan Joachim jacobsz. Leen en Sijmon claesz. Wildeboer en Willem gavisz. tot Crommenie 
een stuckje landt groot 126 roeden met het packhuijs ende ketel daer opstaende  
No Anna pieters wed.  
SO Trijn engels wed. 
SW Gerrit jansz. Jonge Jans 
NW Jacob jansz. Schouten 
mitsgaders noch het gereetschap dat tot de Traen kokerije gehoorende is alles comforulier 
inventaris voor ƒ 1445 
 
7-2-1658 blz. 176 – 176 v ORA 2010 
Lourens jacobsz. uijt de Ackerslooter woude Jacob cornelisz en Marij jacobs wed. in 
Assendelft 
aan Cornelis cornelisz. tot Crommenie 
een stucke lant inde Heijt genaemt heet Breerje groot 255 roeden 
NO Sijmon lourusz. 
NW Sijmon lourusz. 
SW Joost cornelisz. 
 
8-2-1658 blz. 177 - 177 v  ORA 2010 
Jan woutersz. de Jongh wonende tot Amsterdam procuratie hebbende van Jannitge sijmons 
wed. Wouter jansz. van Assendelft sijn moeder 
aan Jan gerritsz. en Cornelis gerritsz. als oomen en voochden van de kinderen van Claes 
gerritsz.  
twee stucken lant  het eene genaemt Banningh meedt groot 1174 roeden 
NO Pieter claesz. Suijcker 
SO Cornelis gerritsz. met sijn suster 
SW de voors. kinderen van Claes gerritsz. 
NW wed. van Claes jan gerrit huijgen 
het andere genaemt Hammen meedt groot 764 roeden 
NO wed. Claes sijmonsz. 
SO kinderen van Claes wouten 
SW wed. van Willem Comen Jannen met haer kinderen 
NW Jochim jacobsz. Leen 
met hypotheek ƒ 3215 
 
19-2-1658 blz. 178 – 178 v ORA 2010 
Hendrick van Beeck uijt den naemen en van wegen sijn moeder de wed. van Lucas van Beeck 
met Pieter de Klerck en Jan de Keijser woonende tot Haerlem en Willem vander Kindert 
woonende tot Amsterdam als erfgenamen van Lucas de Klerck 
aan Claes cornelisz. woonende tot Crommenie 
een stucke landt genaemt de Trint Vennix groot 1363 roeden 
No de Sijdtwindt 
SO Jacob jansz. 
SW Joost cornelisz 
NW Pieter paulusz. 
met hypotheek ƒ 1530 
 



19-2-1658 blz. 179 – 179 v ORA 2010 
Hendrick van Beeck uijt den naemen en van wegen sijn moeder de wed. van Lucas van Beeck 
met Pieter de Klerck en Jan de Keijser woonende tot Haerlem en Willem vander Kindert 
woonende tot Amsterdam als erfgenamen van Lucas de Klerck 
aan Hendrick dircxsz. Schipper uijt den naem en van wegen Neeltje jacobs wed. Claes jansz. 
Ijeperen 
een stucke landt genaemt het Vennitje groot 361 roeden 
NO Joost cornelisz. 
SO Heerenwech 
SW Jan Kaeckes 
NW Jacob jansz. Raeck 
met hypotheek 570 
 
1-3-1658 blz. 180  ORA 2010 
Jan hendricxsz Sweet  
aan Arent adriaensz. 
een stucke landt genaemt de Dijck meedt in Roeleven weer groot 556 roeden 
NO Jan jansz. Keesen cum socijs 
SO Jacob dircxsz. Theunnen de erfgenamen van Jan Ham 
SW Pieter gerritsz. Ham 
NW Gerrit jansz. Huijgen 
voor ƒ 800 
 
1-3-1658 blz. 180 v  ORA 2010 
Wouter ghijsen 
aan Jan hendricxsz. Sweet 
een stuckje landt genaemt de breven int Groot weer groot 500 roeden 
No Pieter Pas erfgenamen 
SO de cooper 
SW Arent pietersz. Joosten cum socijs 
NW Gerrit jansz Huijgen 
voor ƒ 737 
 
1-3-1658 blz. 181 - 181 v  ORA 2010 
Gerrit jansz. vant Veer  
aan Gerrit dircxsz. Ootgers inde Beverwijck 
een stuck lant genaemt de Meedt in jaep heijnen weer groot 1246 roeden 
NO Jochum jacobsz. Leen 
SO de koper 
SW de kinderen van Sijmon pietersz. 
NW Jan gerritsz. en de kinderen van Claes gerritsz 
met hypotheek ƒ 2185 
 
12-3-1658 blz. 182 – 182 v ORA 2010 
Guijrte gerrits wed. geassisteert met Jan jansz. Peet haer bijstaende voocht 
aan Engel cornelisz. van der Laen 
een stucke landt de Binnen Delft in Mannen weer groot 352 roeden 
NO Marij cornelis Muessen 
SO Den Delft 
SW de huijs Armen 



NW Eijtje maertens 
met hypotheek ƒ 660 
 
12-3-1658 blz. 183 – 183 v ORA 2010 
Maerten jansz. Machtelden ende Gerrit pietersz. Ourix en voor hun mede erfgenamen van 
Gerrit havixsz 
aan Cornelis havixsz. buertvrijer 
17/18 parte van een stucke landt genaemt de Nes ven groot 1110 roeden 
O Jan cornelisz. van t Hoff 
S gerrit dircxsz. Boet 
W den dijck 
N Maerten willemsz. heijn 
met hypotheek ƒ 984 
 
15-3-1658 blz. 184  ORA 2010 
Cornelis pietersz. Laeckeman buervrijer als speciale last en procuratie van Dirck dircksz en 
baert Jan woonende tot Crommeniedijck 
aan Gerrit jan thijssen 
(een huijs aan de Legendijck vermoedelijk) 
dat voor ƒ 93 voor een huijsje en erff.  
 
15-3-1658 blz. 184 v  ORA 2010 
Claes jansz. van Oosten 
aan Pieter leenertsz. 
de helft van een huijs en erff met de coper gemeen inde Woutbuert 
NO wed. en kinderen van Gerrit dircxsz. Leijders 
SO Gerrit claesz. Boschman 
SW wed. van Pieter Oomen 
NW de wechslootvoor ƒ 714 
 
23-3-1658 blz. 185 – 185 v   ORA 2010 
Jan baertsz. buervrijer 
aan Dirck maertsz.  
een stucke landt genaemt de Ven in Dirck baertsz. in Roelen weer groot 1246 roeden 
NO Laurus jansz. 
SO Jan claesz. Reael 
SW Jan huijgen 
NW Wijve jans wed. Jan hendricxs van Sanen 
met hypotheek ƒ 2300 
 
12-4-1658 blz. 186  ORA 2010 
Jan jacobsz. Joosten 
aan Sijmon lourusz. en Daniel engelsz. en Dirck maertsz ende gerrit dircxsz. Boet als 
Armenvoogden alhier ten dienste van de gemene arme kinderen alhier 
een huijs en erff achter de Kerck 
NO de gemeente alhier 
SO het kerckhoff 
SW Willem frerixsz Coop cum socijs 
NW de kinderen van Dirck Huijgen schoolmeester  
voor ƒ 600 



13-4-1658 blz. 186 v  ORA 2010 
Willem frericxsz Coop alhier ende Jan jansz. alias Jan meester gerriden woonende tot 
Wessanen en voor sijn kinderen voor de meerderjarige en minderjarige kinderen 
aan Sijmon lourusz. en Daniel engelsz. en Dirck maertsz ende gerrit dircxsz. Boet als 
Armenvoogden alhier ten dienste van de gemene arme kinderen alhier 
een huijs en erff achter de kerck 
NO Armen self 
SW Armen self 
SO Kerckhoff 
NW de erfgenamen van Dirck Huijgen scjhoolmeester 
voor ƒ 400 
 
13-4-1658 blz. 187  ORA 2010 
Maerten jansz. Machtelden en Gerrit claesz. Boschman hoofd ingelanden van Assendelft 
aan Roeloff claesz. op Nauwertna 80 roeden achter sijn huijs op Nauwertna voor ƒ 60 
 
13-4-1658 blz. 187 v  ORA 2010 
Willem sijmonsz.  
aan Sijmon lourusz. 
een ackertge landt inde Noorder Hondert Gaerden groot 300 roeden genaemt de Swardel 
NO Jan pieter walichses 
SO Den Delft 
SW cooper 
NW Willem hendricxsz 
voor ƒ 300 
 
14-4-1658 blz. 188 ORA 2010 
Floris jansz. Dammis 
aan Cornelis jsbrantsz. Backer  
een huijs ende erff inde Kerckbuert 
NO Jan jacobsz. Smit 
SO Heerenwech 
SW Claes roeloff Klick 
NW Cornelis maertsz 
met hypotheek ƒ 658 
 
14-4-1658 blz. 188 v  ORA 2010 
Wouter florisz. en Kreijn floris en voor haer broeders en susters alle kinderen en mede 
erfgenamen van Floris jansz. Damunisz 
aan Cornelis jsbrantsz. Backer 
een huijs en erff inde Kerck buert  
NO Jan jacobsz. Smit 
SO Heerenwech 
SW Claes roeloffsz. Klick 
NW Cornelis maertsz. 
 
17-4-1658 blz. 189 – 189 v  ORA 2010 
de gemeene erffgenamen van Engeltje Fincken gedaen door Hermanus Pas sect. en Pieter 
claesz. Pietses soo voor haer selven als uijt naem en van wegen de verdere erfgenamen 
Guijrt engelsz. buertvrijster geassisteert met Gerrit engelsz. Graeff haer broeder en voocht 



een huijs en erff staende inde Kerckbuert 
NO Jacob jansz. Flooren 
SW Wech 
SW Mr. Claes Crijger met Pieter aelbertsz. Bieren 
NO Pieter jansz. du Parnits 
 
19-4-1658 blz. 190  ORA 2010 
Claes sijmonsz. Backer 
aan Gerrit pietersz. Ourix 
een stucke landt groot 233 roeden genaemt de Binnen Delft in Heijn roeleven weer 
NO Engel claesz. Houtcoper 
SO Den Delft 
SW kindt van Maerten claesz. Boschman 
NW wed. van Gerrit cornelisz. Backer 
voor ƒ 400 
 
26-4-1658 blz. 190 v  ORA 2010 
Willem jansz. Heijn wonende op Nauwertna 
aan Jan willemsz. Heijn sijn soon 
een stucke landt tot een worff groot 75 roeden op Nauwertna 
NW Willem jansz. voornt. 
SO hendrick pieter Heijnen 
SW den Dijck 
NO de erfgenamen van Gerrit jansz. 
voor ƒ 40 
 
3-5-1658 blz. 190 - 191 v  ORA 2010 
Jacob jacobsz. Joosten en voor Hillegondt baerts wed. sijn schoonmoeder 
aan Gerrit dircxsz. Boet en Herck claesz. Grootsant als vader en vooght van Dirck herrixsz 
sijn soon geproceert bij Neeltje Dircx te samen  
een stucke lant genaemt den Twisch in die Hannen weer groot 938 ½ roeden 
NO Aecht adriaensdr. wed. 
SO de kinderen van Claes jacobsz. Leen 
SW Jan woutersz cum socijs 
NW Jan woutersz. cum socijs 
met hypotheek ƒ 940 
 
7-5-1658 blz. 192  ORA 2010 
Willem jacobsz. en Gerrit jacobsz. Jongh willemen ter eene Jan jansz. Peet, Hendrick jacobsz. 
en Dirck jacobsz. haer sterk maeckende voor de kinderen van Aeff jacobsdr. ter andere sijde 
gescheiden en gedeelt de nagelaten geoderen van wijlen Hans jacobsz. sal. 
zo dat gerrit en Willem jacobsz. de andere erfgenamen moet uitkeren ƒ 1220 
Willem voor ƒ 270 gulden en Gerrit ƒ 950 gulden 
 
17-5-1658 blz. 192 v -193  ORA 2010 
Claes willemsz. Waert  
aan Theunis cornelis claesen van Amsterdam op last van Guijrtje cornelis van Paenderen 
woonende tot Amsterdam 
een huijs ende erff met het hoeijhuijs 
NO Gerrit roeloff sijmes 



SO Heerenwech 
SW Neltje hendrix en Marijtge jandr. 
NW Roeloff sijmes 
met hypotheek van ƒ 925 
 
17-5-1658 blz. 192 v - 193  ORA 2010 
Claes willemsz. Waert inde Roode Vos 
aan Theunis cornelis claesen op last van Guijrtje cornelis van Paenderen woonende te 
Amsterdam 
een huijs ende erff met het hoeijhuijs 
NO gerrit roeloff sijmes 
SW de heerenwech 
SW Neltje hendrix en Marijtge jandr. 
NW Roeloff sijmes 
 
23-5-1658 blz. 193 v  ORA 2010 
Gerrit theunisz. ende Jan Theunisz voor haer selve en voor Gerrit hendricxsz Kruijer 
mitsgaders Jan gerritsz. Huijgen als oom ende voogt van Alijdt theunis en Lijsbet theunisdr. 
aan Jan j Coppen 
een stucke landt genaemt de Meedt aen de Lagendijck in de Aukis weer groot 1032 roeden 
NO Jan jsbranden cum socijs 
SO Jacob jansz. Meijn,, 
SW Claes cornelisz. Heijnen 
NW de Legendijck 
voor ƒ 1468 
 
8-6-1658 blz. 194 – 194 v ORA 2010 
Gijsbert willemsz voor hem selve en voor sijn broeder Aldert willemsz wonende op 
Spieringshorn mitsgaders Theunis jacobsz wonende tot Amsterdam hem sterckmakende voor 
sijn kinderen 
aan Maerten jansz. Machtelden zich sterkmakende voor sijn suster Wijve jansdr. wed.  
een stucke landt genaemt de Meedt in Arent claesen weer groot 2052 roeden 
No wed. Claes sijmonsz. 
SO Claes wouten kinderen 
SW Engel vanden Dam 
NW erfgenamen van Pieter jansz. Tijnen 
met hypotheek ƒ 3450 
 
16-6-1658 blz. 195 – 195 v  ORA 2010 
Claes floorisz., Dirck michielsz en Jan gerrit Neven als voochden van de kinderen van Jan 
engelsz. 
aan Dom. Willem cornelisz. Beijert 
een huijs en erff inde Molenbuert 
NO Balichje en Marij jansdr. 
SO sHeerenwech 
SW jacob roeloffsz 
strekende tot aan de Sloot toe 
met hypotheek ƒ --- 
 
20-6-1658 blz. 196 - 196 v  ORA 2010 



Bastiaen jansz. 
aan Jan cornelisz. Broer 
een stuck lant genaemt de Kruijsven groot 1238 roeden op de Keijck int Kerck weer 
NO jan jansz. Peet 
So Aecht cornelis de Boers wed. 
SW de keijck 
NW Garbrant Lourusz. 
met hypotheek ƒ 2525 
 
25-6-1658 blz. 197 – 197 v ORA 2010 
Jan gerritsz. Ham tot Saerdam voor hem self en voor sijn suster Gerritje gerritsdr. mede tot 
Saerdam en Jacob dircxsz. Theunnen 
aan Jochim jacobsz. Leen 
een gerechte helft van een stucke lant genaemt Hammen achter ven aende Meerdijck met de 
cooper gemeen groot de selve helft 1222 ½ roeden 
NO Jan hendricsxz  
SO de wed. en kinderen van Claes sijmon de Boers 
Sw Brecht en Trijn pietersdr. 
NW den Dijck 
met hypotheek voor ƒ 2445 
 
13-10-1658 blz. 198  ORA 2010 
Jan hendricxsz wonende tot Wormer en voor Pleuntge hendricsdr. sijn suster mitsgaders voor 
de verdere kinderen van Hendrick wiggersz. sijn halve broeder en susters 
aan Marijtje wouters wed. Jan aldersz. Schalder 
een huijs en erff op Woudenburch 
NO Cornelis willemsz. Schimmelpenning 
SO Jan gerritsz 
SW Jan pietersz. 
NW de kinderen van Jan huijgen 
voor de somme van ƒ 200 
 
23-10-1658 blz. 198 v  ORA 2010 
Wouter willemsz. Beurs 
aan Jan willemsz. sijn broeder 
een ackertje lant in maerten jans weer genaemt Michiel Acker groot 164 roeden 
No Ootger maerten claesz. 
SW Kees Klaus 
SW Joost dircxsz. 
NW Dirck willemsz 
voor ƒ 90 
 
1-11-1658 blz. 199  ORA 2010 
Willem pietersz. wonende in de Beemster 
aan de kinderen van Mr. Gerrit pietersz. in sijn leven chijrurgijn tot Chermer 2/3 parten in een 
stucke landt genaemt Jan jacobsis achter ven groot de selve 2/3 part 75 roeden in Roeloff 
louwen weer 
NO de kinderen van Havick gerritsz. 
SO Jan jacobsz. 
SW Jan claesz. Koijt 



NW Pieter dircksz Veer tot Saerdam 
voor ƒ 1550 
 
2-11-1658 blz. 199 v  ORA 2010 
Claes baertsz Boschman als voocht van Grietje maertensdr. sijn overleden soons dochter 
aan Gerrit pietersz. Ouwericx  
een huijs sonder worff daer de cooper tegenwoordich inwoont 
NO Maerten lourusz. 
SO coper 
SW coper 
Nw wechsloot 
voor ƒ 1600 
 
 
 
 
 
 


