
23-1-1660  blz. 2 – 2 v ORA 2011 
Jacob lourusz. als oom en voocht van jannitje jansdr, van Jan aldertsz. Schalder 
aan Claes jansz. den Nouwes  
een half huijs ende erff inde Moolenbuert gemeen met Marijtje wouters wed. Jan aldertsz. 
voorsz. 
NO Cornelis roelofsz 
SO Aecht jan Coppes wed. 
SW Trijn michielsdr. 
NW de wechsloot 
met hypotheek ƒ 540 
 
23-1-1660  blz. 3 – 3 v ORA 2011 
Claes cornelisz barenden 
aan Claes adriaensz wonende in de Beemster 
een huijs en erff op het Laentje op Vlonenburch 
NO Cornelis willemsz. Schimmelpenning 
SO Theunis roeloffsz 
SW het Laentje 
NW Jacob maertsz roeloff sijmes 
met hypotheek ƒ 675 
 
3-2-1660  blz. 6 ORA 2011 
griet hendricx wed. Mr. Willem jacobsz Boon geassisteerd met Jan gerritsz. haer zoon als haer 
bijstaende voocht met Willem fransz. voor hem selve en voor Trijn, Aeffje, Griet fransdr. sijn 
susters  
aan Gerrit claesz. Boschman voor hem selve en Claes baertsz Boschman als grootvader en 
voocht van Grietje maertens sijn soons dochter 
een stucke landt genaemt de Uijter ven in Albert weer groot int geheel 2879 roeden 
waer van de enen helft van Grietje heijnen was en de andere helft van Willem jansz. cum 
socijs 
NO Neeltje jacobs wed. 
SO de jonge kinderen van Jan ijsbrantsz. 
SW wed. en kinderen van Dirck baert 
NW Joost claes en Neeltje jacobs voors. met de kinderen van Dirck baert 
voor ƒ 1776 
 
20-2-1660  blz. 9 ORA 2011 
Poulus engelsz van Crommenie 
aan Barent cornelisz. 
een huijs en erff aende Nieuwendam 
NO Gerrit engelsz. 
SO Marij claes wed. Claes philipsz. met haer kinderen 
SW den Nieuwendam 
NW Cornelis engelsz. 
 
27-2-1660  blz. 19 v ORA 2011 
Cornelis jansz. Huijpen 
aan Jan claesz. 
een huijs ende erff int Wout vierendeel 
No Claes pietersz. Schudje 



SO Engel floorisz. 
SW Engel floorisz 
NW wechsloot 
 
4-3-1660  blz. 23 – 23 v ORA 2011 
Cornelis jansz. Punt voor hem selve en sterkmakende voor de erfgenamen van Meijns gerrits 
aan Cornelis cornelisz. Campen  
een huijs en erff int Nes Vierendeel 
NO Claes cornelisz. Nomen 
SO Claes cornelisz. Nomen 
SW Maerten willemsz Heijn 
NW Claes ghijsbertsz. Schoon 
met hypotheek ƒ 500 
 
5-3-1660  blz. 24 ORA 2011 
Marij cornelis wed. Gerrit jacobsz. Smit geassisteert met Cornelis pietersz. haer soon 
bijstaende voocht 
aan Cornelis jansz. buervrijer 
een huijs en erff aent kerckhoff besuijden de Kerck sterckende met sijn erff voor vant 
kerckhoff aff rechtuijt aen Claes jacobsz. Glasemakers huijs 
met vrije waeterganck tusschen Wouter floorisz. en Claes jacobsz. Glasemaecker duer gaen 
NO het Kerckhoff 
SO Wouter floorisz. 
SW vercooper 
NW het predicants huijs 
met hypotheek 392 afgelost op 16-2-1687 
 
9-3-1660  blz. 25 v - 26 ORA 2011 
Sijmon roeloff sijmons 
aan Gerrit roeloff sijmens 
een huijs en erff inde Molenbuert 
NO Ghijsbert jansz. Gael 
SO Heerenwech 
SW cooper 
NW cooper met Guijrtje cornelis van paenderenmet hypotheek ƒ 375 
 
 
3-12-1660  blz. 47 v ORA 2011 
Verkoper: Aecht flooren voor haer selve, Neeltje Jacobs als erfgenaem van Grietje cornelis 
van Blommendael haer moeder, Huijch willemsz. als man en voocht van Reijmtje jacbos, Jan 
cornelisz. van Sanen hem sterck maeckende voor sijn moeder Fijtje flooris en Flooris jansz. 
voor hem selve en hem sterck maeckende voor sijn suster en broeders als erfgenamen van 
Engel floorsz, Claes jansz. van oosten als man en voogd van marij alderts, Jan willemsz. 
heijnen als man en voocht van Alijdt allerts, Flooris Cornelisz Verckendrijver hem sterk 
maeckende voor sijn broeder en susters 
aan de Armen voogden 
een huijsje met een erffje inde Wout buert op de Laen 
NO Aeff jans 
NW Aef jans 
SW Jochem jacobsz 



SO  Pieter cornelisz. de Jongh 
dat voor  de alimentatie en onderhouding van Engel florisz. is sijn leven gedaen en als noch 
doen sullen Aecht flooris en Neeltje jacobs 
 
21-01-1661 blz. 49 v ORA 2011 
hendrick jansz. Coopman, Joost claesz. en Aldert dircxsz. tegenwoordig kerckmeesteren 
alhier en Claes baertsz. Boschman onse collega int schepen ampty voor hem selve en voor 
sijn broeder Cornelis baertsz. Boschman, Jan woutersz. outschepen voor hem zelve en voor 
vedere erfgenamen van Wouter willemsz. sijn vader, Willem jacobsz. Cuijper en gerrit 
jacobsz. voor haer selve en haer verder erfgenamen van jacob willemsz. haer vader, Jan 
willemsz. Smit voor hem selve en voor Baertje jans sijn moeder en broeders als erfgenamen 
van Trijn willems, Gerrit dircxsz. Boet voor hem selve, Gerrit claesz. Boschman outschepen 
voor hem selve, Jan willem kees hendricx voor hem selve en sterkmaekende voor sijn 
broeders en suster en broers kint,Jan jansz keesen voor hem selven en sterkmaekende voor 
sijn suster en broeders kinderen, Claes pieter flooren voor hem selve, Maerten claesz. Banck 
als swager van Aecht jans wed. van Claes engelsz. hem daer toe sterckmaeckende en Cornelis 
jansz. Coppen voor hem selve als ingelanden en eijgenaers vant geheelen weer genaemt Dirck 
Jannen oft Jongh willemen weer welcke ons vertoont en te kennen hebben gegeven hoe dat 
Hendrick willem Veens wonende in Engelandt omtrent Londen den 12 augustus 1590 heeft in 
erffpacht uijtgegeven aen Dirck jan willems in sijn leven bruijcker en besitter vant voont. 
weer vijff achten parten ofte vijff geerden lant vant voornt weer voor de somme van ƒ 18 
sjaers 
Welcke erffpacht soude comen ten proffijten ofte behoeven van de pastorijen alhier 
enz. nog twee bladzijden rechten 
 
12-02-1661 blz. 56 ORA 2011 
Verkoper Dirck jan dircksz 
aan Claes pietersz. Schoon 
een huijs en hoijhuijsende erf int suijtendt ƒ 400 
NO Jan jansz. Peet 
SW Gerrit cornelisz. vant Hoff 
 
19-02-1661 blz. 57 v ORA 2011 
Verkopers Dirck jan dircxsz als man en voocht van griet pieters en Cornelis pietersz. vant 
Hoff soo voor haer selve als mede voor de erfgenamen van Pieter cornelisz. vant Hoff  
aan Claes woutersz Stopjes 
een stuck genaemt het Block weer met het rietlant daer bij groot tsamen 1480 roeden inde 
polder van Buijtenhuijsen ƒ 1800 
NO gerrit cornelisz. van tHoff 
SW maerten willemsz heijn 
 
25-02-1661 blz. 60 ORA 2011 
Verkopers Antje hendricx wed. Hendrick jansz. gael geassisteerd met Jan jansz. Peet en Jan 
gerritsz. als haar voogden 
aan Jan cornelisz. Heijloo 
twee accertjes veenlandt leggende naest elkaar int molenweer groot eene 77 roeden en het 
ander 87 roeden 
NO de coper 
SO de coper 
SW Dieuwer gerrits Heijten 



NW Jan willem Galen 
 
27-02-1661 blz. 69 v ORA 2011 
verkopers Jan cornelisz. van Sanen en Frans cornelisz, als mede voor meedere erffgenamen 
van Dirck en Jacob jansz. van Sanen 
aan Maerten claesz. Banck 
een stuk land genaemt Kees van Sanen ven groot 1382 roeden in jan fransen weer ƒ 2780 
NO Cornelis havicksz 
SO Aecht jan engelen 
Sw Claes Duivisz 
NW Lourus jansz. cum socijs 
 
27-02-1661 blz. 71 v ORA 2011 
verkopers gerrit jansz. Jonge Jans en Aldert jacobsz. Joosten soo voor haer selve als voor 
meedere erfgenamen van Claes jacobsz Jonge jans 
Dirck maertsz 
twee stukken land genaemt het eene het lange landt groot 382 roeden in Jongh claes dircks 
weer 
NO Jan maerten keesen 
NW Jan maerten keesen 
SO gerrit claesz. Boschman 
SW de coper 
het andere genaemt het Middelste dijckampje groot 220 roeden in Pieter Loenen weer 
NO Lourus jansz 
SO Gerrit claesz Boschman 
SW erfgenamen van Gerrit jansz op Nauwertna 
NW de coper 
voor ƒ 558 
 
1-3-1661 blz. 73 v ORA 2011 
verkopers Gerrit jansz. Jonge Jans en Aldert jacobsz. Joosten soo voor haer selve als voor 
meedere erfgenamen van Claes jacobsz Jonge jans 
aan Claes duijvisz wonende tot Oostzaendam 
een stuck land genaemt Dirckjes Leijckveen groot 693 roeden in Jan ootgers weer 
NO de cooper self 
SO  Pieter aatesz 
SW maerten jansz. Pachter 
NW Maerten jansz. Pachter 
 
1-3-1661 blz. 74 v ORA 2011 
verkopers Gerrit jansz. Jonge Jans en Aldert jacobsz. Joosten soo voor haer selve als voor 
meedere erfgenamen van Claes jacobsz Jonge jans 
aan Jan bouwensz 
een stuck land genaemt het Madt leggende in Oubeertenweer groot 513 roeden 
NO jan cornelisz. Peet 
SW Jan cornelisz. Peet 
SO Wijve jans 
NW de coper 
 
1-3-1661 blz. 73 v ORA 2011 



verkopers Gerrit jansz. Jonge Jans en Aldert jacobsz. Joosten soo voor haer selve als voor 
meedere erfgenamen van Claes jacobsz Jonge jans 
aan Claes woutersz Stopje 
een stuk land genaemt Albert ven groot 874 roeden op de Vlietssloot 
No kees Huijpen 
Sw kees Huijpen 
SO maerten jansz. Machtelden 
Sw de coper 
 
1-3-1661 blz. 73 v ORA 2011 
verkopers Gerrit jansz. Jonge Jans en Aldert jacobsz. Joosten soo voor haer selve als voor 
meedere erfgenamen van Claes jacobsz Jonge jans 
aan Maerten jan maerten kees 
een stuck land genaemt de Dijckamp groot 445 roeden  in Dirck jongh claesen weer 
NO gerrit jannen volck op Nauwertna 
SW Lourus jansz. 
 
2-3-1661 blz. 73 v ORA 2011 
verkopers Gerrit jansz. Jonge Jans en Aldert jacobsz. Joosten soo voor haer selve als voor 
meedere erfgenamen van Claes jacobsz Jonge jans 
aan Claes baertsz. Boschman 
een stuck land genaemt De Kaech groot 1670 roeden buijtendijck 
NO kinderen van griet pieters ofte de Sluijssloot 
SO de Meer ofte Hoijpoel 
SW Willem bastiaensz. 
NW Niel roeloff baerts 
 
6-3-1661 blz. 80 v ORA 2011 
verkopers Gerrit jansz. Jonge Jans en Aldert jacobsz. Joosten soo voor haer selve als voor 
meedere erfgenamen van Claes jacobsz Jonge jans 
aan Willem bastiaensz. 
een stuck land genaemt de Boveech groot 618 roeden in Jan Ootgersweer 
NO Claes duivisz. 
SO Jacob jans Schouten 
SW Engel jansz 
NW sHeerenwech 
13-6-1661 blz. 97 v ORA 2011 
Duijff claes Tijsse wed. Jan cornelis Engelen geassiteerd met Sijmon en Claes jansz den 
Nouwers haer twee sonen  en bijstaende voochden indese Willem dirck Huijgen en Claes 
adriaensz als mede erfgenamen van voornt jan cornelisz Engelen en zich sterk makende voor 
de verdere erfgenamen  
aan jan Abramsz. oosterhoorn wonende tot westzaendam en Pieter claesz. oosterhoorn sectr. 
tot Crommenie elck de helft in een stuck landt genaemt de Boveech achter thuijs groot int 
geheel 741 roeden int Noord endt 
NO Cornelis jansz. Conick 
SO Cornelis cornelisz. Muessen 
SW wed. gerrit gerritsz Huijgen met haer kinderen 
NW Arent pietersz. Stort 
 
8-7-1661 blz. 98 v ORA 2011 



jan jacobsz. Cromhorn als man en voocht van Lijsbet gerbrantsdr. 
aan Gerbrant en Duijffje claes kinderen van Claes jacobsz. Leen 
de helft in een stuck landt genaemt ’t Boveechje groot de helft 214 roeden in Bieren weer 
NO Wouter en Jan willemsz Beursen 
SW neel engels Bieren 
SW gerbrant en Duijffje voorsz. 
NW de wechsloot 
 
16-1-1662 blz. 101 v ORA 2011 
verkoper Jan jansz. Peet 
aan Jan willemsz. van t Veer  
huijs in t Suijdtendt ƒ 775 
NO gerrit Dirckxsz Boet 
NW Gerrit dircxsz. Boet 
SO sheerenwech 
Sw Claes pietersz. Schoon 
 
25-3-1662 blz. 124 v ORA 2011 
Verkopers Jan, Ghijsbert en Guert cornelis kinderen van zal Cornelis hendricksz. Smit 
mitsgaders Jan heijndricksz Smit en Willem heijndricksz. Smit als oomen en voochden van de 
onmondige kinderen van Cornelis heijndricksz. Smit 
aan Claes claesz. Pietges 
de helft twee stucken land genaemt t eene de Acker op de Reeff en t ander t Breetje daer 
besijden groot te samen int geheel 345 roeden in Heijn Roeleven weer 
NO Jannetje cornelis 
SW Jan hendricksz. Sweet 
met noch de helft in een aacker in de selve weer groot int geheel 93 roeden 
NO Guert pieters wed.  
SW gerrit jansz. Coninck 
 
25-4-1662 blz. 129 ORA 2011 
Engel claes bouwensz. voor hem selve Claes jacobsz. Toot als voocht van Claes engelsz. de 
voorsoon van Engel claesz voornd. 
aan gerrit claesz. Boschman en joost claesz 
de helft in de opper helft van een stuck landt genaemt de Uijter ven met sijn uijterdijck groot 
het selve gedeelte 515 roeden  ƒ 768 
NO de coper 
NW de coper 
SO jan dircksz. Spruijt 
SW Dirck maertsz. Steffes 
 
27-4-1662 blz. 130 v ORA 2011 
Claes jacobsz. Toot 
aan Jacob jochemsz.  
een wintkoorn moolen met alle sijne gerechticheijt daer toe staende int Noordendt 
 
9-7-1662 blz. 138 v ORA 2011 
Jan jacobsz. Louwen 
aan Claes gerritsz. van Sanen 
een huijs en erff int Suijdendt op een Laen 



NO Willem bastiaensz. 
SO Jan claes dirck pietersz 
SW Jan claesz Koijt 
NW de kinderen van sal. Mr. Gerrit tot Schermer 
 
19-1-1663 blz. 140 ORA 2011 
Verkopers  de kinderen van Jacob jansz. Roodt met de voochden Jan cornelisz. van t Hoff en 
Jan jansz Venis 
aan Jan cornelisz. Peet schepen 
een darde part in een stucke lant genaemt jaep Rooden meedt groot selve darde part 492 1/3 
roed in Schouten weer gemeen met de coper 
NO Frederick vroom 
SO Jannetje gerrit wille met haer kinderen 
SW Gerrit claesz. Boschman 
NW Gerrit dirckxsz Ruijter 
 
16-2-1663 blz. 144 ORA 2011 
Flooris cornelisz 
aan Claes cornelisz en Anna cornelis sijn broeder en suster 
een huijs in het Suijdtendt 
NO Claes jan dircxsz 
SW Bastiaen jansz 
 
16-2-1663 blz. 147 ORA 2011 
Aldert cornelisz. Grooteman als vader en voocht van sijn kinderen bij Marij hendricxs, Claes 
claesz. als getrout hebbende Jannitje allerts, Cornelis aldertsz mitsgaders Dirck woutersz. Mol 
als bijstaende gecoren voocht van sijn onmondige kinderen 
aan Claes cornelisz. Gorter 
een stuck lant genaemt de veerse ven groot 425 roeden achter Dirck wouters uijt 
NO Willem hendricxsz Potentaet 
SO Jan pieter Walichses 
SW Marij dircxs wed. 
NW Dirck woutersz. Mol 
 
22-1-1663 blz. 148 v ORA 2011 
Verkopers Engel baertsz. Speck en Jacob jacobsz. Joosten soo voor haer selve als mede haer 
mede erffgenamen van Jan baeertsz 
aan Engel jansz. en Claes jansz. 
een huijs int Suijtend 
NO Cijtje maertens 
SO sheerenwech 
SW Cornelis Holffjes 
NW Jacob jacobsz. als bruijcker 
 
22-2-1663 blz. 149 v ORA 2011 
Verkopers gerrit pietersz. van de Laen, Jan cornelisz en Cornelis roelofsz. de Winter 
aan Anna claes de Winter wed. Gerbrant pietersz. Keijser 
een stuckje lant genaemt het Lapje in Heijn Roeleven weer groot 696 ½ roeden 
NO Sijmon claesz Wildeboer 
SO Guertje claes roeloffes sijnes 



SW Jan gerrit Jan gerritsis 
NW de coper 
 
15-3-1663 blz. 159 v ORA 2011 
Pieter jansz. vries 
aan Anna claes de Winter wed van gerbrant pietersz. Keijser (met haer soon Pieter gerbrantsz. 
Keijser 
1/3 part in een stuckelant genaemt de buijtenkaijck groot het selve 1/3 part 345 1/3 roed in de 
molenbuert 
NO de wed. en kinderen van Cornelis willemsz. Schimmelpenning 
SW de wed. en kinderen van Cornelis willemsz. Schimmelpenning 
SO Willem Michielsz 
NW haesje pieters 
 
7-3-1664 blz. 192 ORA 2011 
de weesmeesteren als oppervoochden van de kinderen van Jan jacobsz. Smit en Jan claes 
pietses als oom en voocht van de ongetrouwde kinderen van Aldert claesz Pietges en sterk 
maeckende voor de getrouwde kinderen van de voornt. Aldert claesz., Claes jacobsz. 
Glasemaecker soo voor hem selve en voor de voorn. kinderen van Aldert claes Pietses alle 
erfgenamen van Lijsbet jacobs Smitte 
aan Jochum jacobsz. Leen 
een stuck landt genaemt de Binkaijck groot 1501 roeden in Ghijsen weer 
NO de cooper 
SO Jan adriaensz. 
Sw Trijntje willem Adriaen 
NW Claes claesz Snijer 
 
22-4-1664 blz. 195 ORA 2011 
Engel claes engel roeleven 
aan Claes egges tot Crommenie 
een ackertje veenlandt groot 56 roeden in hendricsz weer 
NO Engel sijbeds 
SW Frerick claesz 
 
18-5-1664 blz. 196 v ORA 2011 
Jsack jansz. Peet voor hem selve en Jan jansz. Gooten soo voor hem selve als uijt naam van 
jannetje cornelis wed. Jan cornelisz Gooten sijn moeder als mede voor sijn broeders 
aan Claes ootgersz. 
de helft van een stuck landt genaemt de Wasselijck leggende met den cooper onverdeelt en 
gemeen buijtendijck te weten Jsack jansz. Peet 1/3 part en jan jansz. Gooten cum socijs 1/6 
part groot het landt int geheel 1605 roeden 
NO Frederijck Vroom 
SO de Meerdijck 
SW Claes gerritsz. van Saenen 
NW de Wijckermeer 
 
13-2-1665 blz. 210 v ORA 2011 
Marij cornelis wed. gerrit jacobsz Smit geassisteerd met Jacob jansz. Schouten haer voocht 
aan de kerckmeesters een out huijsje en erf in de kerckbuert tot dienst van het predicants huijs 
NO het predicants huijs 



SW Claes jacobsz. Glasemaecker 
 
27-2-1665 blz. 213 ORA 2011 
Jan jansz. Bieren 
aan griet jan wed. Jacob thijsz. 
een stuck land genaemt de Achterven groot 1270 roeden in Aechte neele weer 
NO Engel dircxsz Mol 
SO Cornelis willemsz Biersteecker 
SW Huert gerrits wed met haer kinderen 
NW de Kaijck 
 
16-5-1665 blz. 223 ORA 2011 
Claes  baertsz. Boschman schepenen op last van jan willemsz. allias Comen Jan wonende tot 
Sloterdijck 
aan Roeloff claesz 
een stuck land genaemt het Uijtterendt van Hoogeveen groot 371 roeden in Madders weer 
NO Gerrit dircxsz Boet 
SO de coper 
SW Gerrit claesz. Room 
NW de Nieuwe duijcker tocht 
 
22-5-1665 blz. 223 v ORA 2011 
Pieter de Geus sectraris inde Rijp 
aan Aeltje jans van Sanen wed. Theus claes Duijven wonende tot Saendam geassisteerd met 
haer soon Havick theusz en bijgestaan met haer oppervoocht  
een stucke landt genaemt het uijterendt van Buijtenkaijck groot 797 roeden in Pieter gijs 
Bouwis weer 
NO Cijtje maertensdr. 
So de cooper 
SW Claes claesz. Wijves 
NW Jan pieter wilemen 
 
2-10-1665 blz. 227  ORA 2011 
Frerick jansz. 
aan Aris jacobsz.getrout met Anna frericsdr. en Aeltje en Risje jans haer voor dochters de 
helft van een Olijmolen genaemt Het Spinbol aende Twischdijck 
NO Pieter baerts Croock 
SO den Twischdijck 
SW jannetje paulus 
NW de wed. en kinderen van Cornelis jansz. Jannemans 
 
1-1-1666 blz. 228 v ORA 2011 
maerten lourusz, Pieter lourensz en Cornelis lourusz. gebroeders soo voor haer selve en voor 
Jan lourusz. en hendrick lourusz. al te samen kinderen en erfgenamen van Lourus evertsz 
aan de gemene armen een stuck landt genaemt de Paerdecamp groot 247 roeden int Noort ent 
NO Pieter keesen 
SO cLAES DIRCXSE Mol 
SW Claes dircxse Mol 
Sw Cornelis claesz Bouwisz. 
 



5-2-1666 blz. 229 ORA 2011 
Jan hendricxsz, Pieter hendricxsz, jan cornelisz. en Thijs sijmonsz kinderen en erfgenamen 
van hendrick dircxsz Schipper 
aan Cornelis dircxsz Water tot Crommenie 
een stuck landt genaemt de leverzee groot 1873 roeden in Evert weer 
NO Sijmon lourusz. 
SO de Kaijck 
SW Jan pietersz Walich 
NW de Marcken 
 
15-2-1666 blz. 230 v ORA 2011 
Trijn claes wed. Cornelis willemsz. Schimmelpenning geassisteert met Cornelis engelsz. 
Joncken haer voocht 
aan Maerten jansz. Machtelden 
twee stuckjens landt genaemt de eenen het Endigelandt groot 492 roeden 
NO de cooper 
SO Claes gerritsz. van Sanen 
SW de Kaijck 
NW griet adriaens wed 
het andere genaemt het Boveechje groot 366 ½ roeden 
NO jan huijch vant Hoff 
SO de Laijck 
SW Jan cornelisz. Peet 
NW de cooper 
 
20-2-1666 blz. 231 ORA 2011 
jasper jansz. en Jan aldertsz. met de weesmeesteren als oppervoochden van meijnsje jans en 
de kinderen van Claes dirck Niels 
aan Engel dircxsz. Mol 
een vierde part in een Hennipcloppermolen staende op de molensloot op het lant 
toebehoorende aan Roeloff claesz. de Winter voor ƒ 114 
 
26-2-1666 blz. 232  ORA 2011 
Cornelis jacobsz., Ghijsbert jacobsz als man en voocht van Engeltje jacobs, jan claesz Stam 
als man en voocht van Trijn jacobs en Maerten jacobsz. alle sterkmaecken voor Marij jacobs 
en alle erfgenamen van Jacob maertensz 
aan Willem hendricxsz 
twee ackertjes landt in Roeloff sijmons weer genaemt het eenen tSmaltje groot 86 roed 
NO Jan willem Galen 
SO gerrit roeloffsz. 
SW Willem dircxsz 
NW Gerrit dirck Ootgers 
het andere genaemt de Suijer Cruijsven groot 266 roeden 
NO gerrit dircxsz Ootgers 
SO Willem dircxsz Huijg 
NW Willem dircxsz Huijg  
Sw de kinderen van Antje hendricx en gerrit roeloffsz 
 
26-2-1666 blz. 233 v ORA 2011 
Claes claesz Pietsens en Pieter claes Pietses 



Engel claes engel Roeleven 
een huijs en erff staende ende leggende op Vlonenoutch 
NO de wed. Cornelis willemsz Schimmelpenning 
SO Jacob Nielsz 
SW de kinderen van Jan pieter Baerts 
NW Theunis roeloff sijmons 
 
27-2-1666 blz. 235 ORA 2011 
Anna ijsbrants wed. Jan jansz. Bieren geassisteert met Thomas cornelisz. haer stiefvader, 
Pieter aelbertsz. Bieren, Claes claes Pietses, Jan pieter Koene, Engel engelsz., Cornelis 
engelsz., Banckeris jansz. en Goosen claesz. alle erfgenamen van neel engels  
aan Anna claes ewouten wed. Barent christiaensz een huijs en erff in het kerckvierendeel 
NO de gemeentenhuijs ten behoeve van Josijntje moer 
SO sHeerenwech 
SW Jan adriaensz 
NW Bierenlaen 
 
27-2-1666 blz. 236 ORA 2011 
Anna ijsbrants wed. Jan jansz. Bieren geassisteert met Thomas cornelisz. haer stiefvader, 
Pieter aelbertsz. Bieren, Claes claes Pietses, Jan pieter Koene, Engel engelsz., Cornelis 
engelsz., Banckeris jansz. en Goosen claesz. alle erfgenamen van neel engels  
aan hendrick jansz. Peet schepenen 
een stucklandt genaemt Bieren Laen grot 973 roeden in Bieren weer  
NO Willem dircxsz van Toorn 
SO de wed. van jan cornelisz Visscher 
Sw Jan adriaensz 
NW Pieter claes Wouten 
 
27-2-1666 blz. 237 ORA 2011 
Anna ijsbrants wed. Jan jansz. Bieren geassisteert met Thomas cornelisz. haer stiefvader, 
Pieter aelbertsz. Bieren, Claes claes Pietses, Jan pieter Koene, Engel engelsz., Cornelis 
engelsz., Banckeris jansz. en Goosen claesz. alle erfgenamen van neel engels  
aan Gerbrant en Duijffje claes kinderen van Claes jacobsz. Leen 
een stuckje landt genaemt de Boveech groot 838 roeden in Bieren weer 
NO Claes willemsz Claus 
SO Den Delft 
Sw de cooper 
NW de cooper 
 
27-2-1666 blz. 238 ORA 2011 
Anna ijsbrants wed. Jan jansz. Bieren geassisteert met Thomas cornelisz. haer stiefvader, 
Pieter aelbertsz. Bieren, Claes claes Pietses, Jan pieter Koene, Engel engelsz., Cornelis 
engelsz., Banckeris jansz. en Goosen claesz. alle erfgenamen van neel engels  
aan Pieter barentsz de Jong 
een stuck landt genaemt het ander half madt groot 627 roeden in Aechte neele weer 
NO Claes jansz Kaij 
SO Alijdt claes wed. Ghijs jan Galen met haer kinderen 
SW Jan cornelisz. van de Laen 
NW Jan sijboutsz. Cuijper 
 



27-2-1666 blz. 239 v ORA 2011 
Als schepen gerrit jansz. Jonge Jans 
Trijn cornelis wed. Cornelis jansz. Huijpen geassisteert met Flooris jans Trijnen haer oom en 
Jan pietersz. Koen haer neeff en bijgestaen voochden 
aan Cornelis floorisz 
een stuckje landt genaemt de noorder splitveen groot 325 ½ roeden in Willem matthijssen 
weer 
NO Claes jan willem keesen 
SO Gerrit ghijsz. kinderen 
SW de kinderen van voornoemde comparante 
NW Flooris janse Trijnen 
 
20-3-1666 blz. 246 v ORA 2011 
Maerten gerritsz. Roodt 
aan Willem jan willem Keesen 
een stuck landt genaemt de Achterven groot 1338 roeden leggende achter sijn comparante 
huijs 
NO Jacob dircxsz Huijgen 
SO desHeerenwech 
SW Ghijsbert gerritsz 
NW Claes claesz. Wijvers 
 
20-4-1666 blz. 251 ORA 2011 
Pieter arentsz Fijn en Jan dircxsz Oo als curateurs van de boedel van Sijmon cornelisz. 
Cuijper wonende tot Westzanen 
aan Claes gerritsz. Ouwekees alias Claes Vaeck 
een olijmolen sonder erff genaemt Het Ouwe Bick op het landt toebehorende Sijmon Cuijper 
voornt. 
NO Claes jacobsz. Toot 
SW griet jan Jongh Arenden 
 
30-4-1666 blz. 252 ORA 2011 
Jasper jansz. Cuijper, Jan aldertsz. Grooteman als man en voocht van Aeffje jans mitsgaders 
Engel dircxsz als voocht en weesmeester van de kinderen van Claes dirck Niels alle 
erfgenamen van Aldert dirck Niels 
aan Cornelis en Jan lourusz. broeders  
een huijs en erff int Noort endt inde Heijt 
NO Hendrick dircksz. schippers erfgenamen 
SO Hendrick dircksz. schippers erfgenamen 
SW Hendrick dircksz. schippers erfgenamen 
NW de wech sloot 
 
23-5-1666 blz. 256 v ORA 2011 
Cornelis jansz Gooten als man en voocht van Theunisje dircxsz. 
aan Pieter barentsz. de Jongh 
de helft in een stucke landt genaemt Ouwe Jans Kaech groot de selve helft 437 roeden inde 
Buijtenkaech gemeen met Jsaack jansz. Peet 
NO Beeckensteijnen kaech 
SO Jan Huijgen cum socijs 
SW Wijckermeer 



NW Sijmon jansz. Joosten en Aldert jacobsz 
 
25-5-1666 blz. 258 v ORA 2011 
Cornelis jansz. Gooten 
aan Claes cornelisz. Banck en Maerten claesz. banck 
een stuck landt genaemt de Ven aenden dijck groot 1264 roeden int Suijdt endt bij de Poel 
NO Jacob lourusz. 
SO Pieter barentsz 
SW Jan pieter willemen 
NW de Hoochendijck 
 
26-5-1666 blz. 259 ORA 2011 
Gerrit jacobsz. 
aan Jan jacobsz. Peet sijn broeder 
een huijs en erf staende inde Woutbuert 
NO de vercooper 
NW de vercooper 
SO de sheerenstraet 
SW Jan cornelisz. Zeeu cum socijs 
 
26-6-1666 blz. 259 v ORA 2011 
Jan hendricxsz Gael als man en voocht van Wijve cornelis 
aan Cornelis floorisz 
een stuck landt genaemt de Middelste Splitveen groot 330 roeden in Willem matthijssen weer 
NO de cooper 
SO gerrit ghijsen kinderen 
SW Claes jan willem Keesen 
NW Flooris jansz. Trijnen 
 
26-9-1666 blz. 261 v ORA 2011 
Claes jan meuij Trijntjes en voor sijn suster en broeders 
aan Cornelis willemsz. Overdijck 
een stukje rietlandt groot 100 roeden binnen onse banne overvassen ven 
SO het Ije 
NW de coper 
 
30-9-1666 blz. 262 ORA 2011 
Jan jansz. Blom 
aan Gerrit en Jan maertsz. Peertjes gebroeders en sijn comparante swagers 
een darde part in een huijs en erff inde Kerckbuert door de coopers worden bewoont 
NO Ghijsbert jacobsz. 
SO Aeltje flooris wed. gerrit engelsz. Boeff 
SW Aeltje flooris wed. Gerrit engelsz. Boeff 
NW de wechsloot 
 
 
 
 
 
 



 


