04-03-1701 blz. 1
Verkoop: Dirck jacobsz. ende Trijn jacobs
aen Claes cornelisz. Winter
veen ackers landt als de Bijl camp in Pieter jan ta... weer groot 281 roeden de omloop daer ten
enden aen groot 221 roeden t cleijne omloopje int selve weer groot 50 roeden ende t omloopje
drie clal ende thuijn groot 175 roeden
11-03-1701 blz. 1v
Verkoop: Jan jochemsz. Leene
aen Cornelis huijberts Langevelt woonende tot Sparendam
een stukje land genaemt "t Boveechje van Gerrit bouwisz" groot 858 roeden
NO
de wedue van Willem bastiaensz
Sw
Bastiaen claesz.
voor  600 en eene dubbeld ducaet gereet gelt
11-03-1701 blz. 2
Verkoop: Pieter lucasz. Kat man van Aeltje Kop en Jan jansz. Aerdigh man van Lijsbet dercx
als erfgenamen van Theuwis claes Duijves ende Aeltje jans van Zanen, not. akte op 10-02-1701
bij Johan van der Strengh
aen Jan bastiaensz
een stuck land genaemt "De Buijtkaijck" in Pieter ghijs Bouwens weer groot 1381 roeden met
het uijtter end van de buijt kaijck int selve weer groot 797 roeden
NO
Claes Hopmans
SW
Neel claes
 660 gereet gelt
11-03-1701 blz. 2v
Verkoop: Pieter lucasz. Kat man van Aeltje Kop en Jan jansz. Aerdigh man van Lijsbet dercx
als erfgenamen van Theuwis claes Duijves ende Aeltje jans van Zanen, not. akte op 10-02-1701
bij Johan van der Strengh
aen Dirck jan dirck pieter
een stukje landt genaemt "De Drie Hont" in Roelof Louwen weer groot
NO
Den kooper
SW
Aegt maertens
 58 gereet gelt
11-03-1701 blz. 3
Verkoop: Pieter lucasz. Kat man van Aeltje Kop en Jan jansz. Aerdigh man van Lijsbet dercx
als erfgenamen van Theuwis claes Duijves ende Aeltje jans van Zanen, not. akte op 10-02-1701
bij Johan van der Strengh
aen Claes thijsz
een stuk landt genaemt "De Leijk Veen" in Jan ootgers weer groot 693 roeden
NO
Pieter claes pieter
SW
gerrit hendricks
 184 gereet gelt
11-03-1701 blz. 3v
Verkoop: Pieter lucasz. Kat man van Aeltje Kop en Jan jansz. Aerdigh man van Lijsbet dercx
als erfgenamen van Theuwis claes Duijves ende Aeltje jans van Zanen, not. akte op 10-02-1701

bij Johan van der Strengh als last en procuratie hebbende van Hendrick gerritsz. van Zanen
aen Jan jansz. Roeleven
een stuck landt genaemt "De Uijtterlijck Veen" in Jan ootgers weer groot 484 roeden
NO
Jan (laen?) Trijntjes
SW
Wouter pieters Jannen
 37 gereet gelt
18-03-1701 bzl. 4
Verkoop: Dirck claesz. Kaet wonende Westzaan
aen Cornelis dircksz. Gabbe
twee ackertjes landt als oosterlinghs acker groot 112 roeden
N
Wouter baertsz
S
Wouter baertsz
en het Tuijntje groot 59 roeden
N
Jan engelsz
S
Jan engelsz
30 st. gereet gelt
18-03-1701 bzl. 4v
Verkoop: marij jans Hoedes wed. van Philip Aelberten wonende tot Nouwertna
aen Jan jansz. Paertjes
een huijs metter erve aen de Nieuwevaert bij Nouwertna, met conditie dat deselve Marij jans
haer levenlangh daer in sal moogen woonen,  80 gereet gelt
15-04-1701 blz. 5
Cornelis pietersz. Barenden ende Garbrant pieter barende als voogden over de kinderen van jan
pietersz. Barend en Duijfje pieters sijn wedue
aen Pieter jacobsz. Foor wonende tot crommenie
een stuck land genaemt "Schouten meed' groot 1572 roeden
NO
Engel daniels
SW
barend huijgen de Jongh
met een last van  25 sjaers aan Claes jansz. Spruijt spo lang zijn soon Roelof claes in leven
sijde
22-04-1701 blz. 5v
Verkoop: Sijmon gerritsz. Boet in huwelijk Immetje davidts ende Jacob davits kinderen en
erfgenamen van David jacobsz.
aen Jan gerritsz. Gooten
een stuck landt genaemt "De Delftcamp in Janke maerts weer groot 221 roeden
NO
de wedue van jan Tessen
SW
Cornelis Gooten
 106 gereet geld
29-04-1701 blz. 6
verkoop: Pieter jaspersz. Bleecker
aen Heijndrick willemsz. vant Hoff alias Bolle
een stuck landt genaemt "Het Achterlandt" in Gerrit hendricx weer groot 512 roeden
NO
Griet sijmons
SW
Mr. Barend Reekman

 175 gereet gelt
29-04-1701 blz. 6v
Johannes Roos bailjuw en schout
aen Floris jansz. Houwert
vier ackers landt als daer achter met de thuijn op de Vaerssloot groot 352 roeden met de kamp
van Groot int groote weer groot 20 roeden
 105 gereet gelt
29-04-1701 blz. 7
Johannes Roos bailjuw en schout
aen heijndrick cornelisz. Heijne
ackers als de Suijer vijff camp int Groot weer groot 111.
de ackers van Moeij Jannetje int selfde weer groot 252
de veen van Moeij Jannetje in offlaets weer groot 437 roeden
de kamp van Willem adriaen groot 213 roeden
en het Blockje daer besijden groot 30 roeden
ende de Twischcamp int Smalle weer groot 176 roeden
 80 gereet gelt
29-04-1701 blz. 7v
Verkoop: Roeloff engelsz, Jan cornelisz. Keepen man van Guert engels, Dirck cornelisz. Water
als vooght over de kinderen van Cornelis engelsz. met approbatie van schepen alle kinderen
ende kints kinderen van Engel cornelisz. van de Laen
aen jellis jansz. Post
een stuckje landt genaemt dat Croftje aen de worff groot 110 roeden
NO
de sec. Pas
SW
Grietje philips
ende het Smalle ackertjes groot 55 roeden
NO
Ijsbrant gerritsz
SW
Cornelis Smitten
 10 gereet gelt
29-04-1701 blz. 8
Verkoop: Roeloff engelsz, Jan cornelisz. Keepen man van Guert engels, Dirck cornelisz. Water
als vooght over de kinderen van Cornelis engelsz. met approbatie van schepen alle kinderen
ende kints kinderen van Engel cornelisz. van de Laen
aen Johannes Thopers sect. te Assendelft
een stuck landt genaemt "t Ventje" achter de worff groot 1553 roeden ende Binner Delft in
Mannen weer met het ventje achter Bouwis groot 620 roeden
NO
Claes Vliet
SW
Jan dirck Heijen
de delfstcamp groot 222 roeden
NO
Jan dircksz
SW
Jellis jans
 1262 gereet geld
29-04-1701 blz. 8v
Verkoop: Jan pietersz. Koen

aen Bastiaen claes Claesz. Hopman
een stuck landt genaemt Alkis ven aen de Vliet groot 1469 roeden
NO
neel claesz
SW
de Nouwe Vliet
een stuck landt jaep Jannen ven in Dirck baertsz. weer groot 137 roeden
NO
Kooper
SW
Guert maertens
 1902 gereet geld
29-04-1701 blz. 9
Verkoop: Jan pietersz. Koen
aen Trijn pieters Cam wedue van Pieter jansz. Cille
een stuck landt genaemt De Rieding meed over de lange sloot groot 1622 roeden
NO
Thijs sijmons
SW
Gerrit baerts
met sijn uijtterdijck groot 70,5 roeden
 870
29-04-1701 blz. 9v
Verkoop: Jan pietersz. Koen
aen Engel dircksz. de Wit
een stuck landt genaemt De Hooge veen in Willem matthijsz. weer groot 1138 roeden
NO
Theunis florisz
SW
Cornelis roelofs
 353-03 gereet gelt
29-04-1701 blz. 10
Verkoop: Floris heijndricksz
aen Aegte claes wedue Claes willemsz. Gorter
een huijs met erf inde Woutbuert
NO
Maerte Nielen
SW
Engel gerritsz
met conditie over een steeg  460 gereet gelt
29-04-1701 blz. 10v
Johannes Thopas sect te Assendelft
aen Claes cornelisz
een huijs metten erve staende en leggende alhier
NO
Jan gerritsz. Back
SW
Trijn claes
 300 gereet gelt
20-04-1701 blz. 11
Koopt: IJsbrant cornelis Backer
van Neeltje pieter de Winters wed. Wouter engelsz, Engel woutersz, Claes woutersz, Cornelis
lourisz. Croon in huwelijk gehadt Guert wouters, Poulis jacobsz. man van Marij wouters en Jan
sijmonsz. man van Griet wouters en Trijn wouters alle kinderen en erfgenamen van Wouter
engels
een stuck landt genoemt de Boveegh achter het huijs in oftlaets weer groot 1321 roeden

NO
de kinderen van Pieter Ouwerijcx
SW
de kooper
 900 gereet gelt, met kusting brief
29-01-1701 blz. 12
Neeltje pieters de Winters wed. Wouter engelsz, Engel woutersz, Claes woutersz, Cornelis
lourisz. Croon in huwelijk gehadt Guert wouters, Poulis jacobsz. man van Marij wouters en Jan
sijmonsz. man van Griet wouters en Trijn wouters alle kinderen en erfgenamen van Wouter
engels
aen Jan maertsz. Tijt
een stukje landt genaemt "Honte ventje" in Maerte jans weer groot 614 roeden
NO
Baert gijsen
SW
Trijn aelberts kinderen
 251 gereet gelt
29-04-1701 blz. 12v
Verkoopt: Jan pietersz. Koen op last en procuratie van Cornelis cornelisz. Boer, Willem
jacobsz. man van neeltje cornelis, Trijn jans wed. Pieter cornelisz. soo voor haer selve als mede
erfgenamen van Maritje cornelis miesse
aen Marij jans barende wed.
een stukje landt genaemt tVentje van Pieter allerden en de Lang ven in Jong bouwes weer groot
1944 roeden
NO
Cornelis de Boer
SW
Sijmon Oosterhoorn
 550 gereet gelt
29-04-1701 blz. 13
Verkoopt: Jan pietersz. Koen op last en procuratie van Cornelis cornelisz. Boer, Willem
jacobsz. man van neeltje cornelis, Trijn jans wed. Pieter cornelisz. soo voor haer selve als mede
erfgenamen van Maritje cornelis muesse, Cornelis cornelisz. Boer en Hendrick gerrits Kneght
als voogden over het kindt van jan thijsz.
aen Jan gerritsz. Al
een stuck landt genaemt de Korte venne in Jonge Bouwis weer groot 2314 roeden
NO
Jan maartsz. Poel
SW
de erfgenamen van Adriaen Al
 580 gereet gelt
06-05-1701 blz. 13v
Verkoop: Jan maertsen Poel
aen Jacob jansz. Broeder
een huijs metter erve inde Woutbuert
NO
Marij jans Reael
SW
Cornelis cornelisz. Won?
met een custingbrief  625
06-05-1701 blz. 14v
Verkoop: Gijsbert dircksz. Visser wonende Sardam man van Lijsbet cornelis te voorens wed.
van Willem claesz. michielen
aen Heijndrick poulusz. Schout

een stuck landt genaemt "De Osseven" met de koeven in Sijmon Tijten weer groot 1531,5
roeden
NO
Barent Schouten
SW
Lijsbet pieter Suijckers
met sijn buijtendijck
 500 gereet gelt
06-05-1701 blz. 15
Verkoop: Gijsbert dircksz. Visser wonende Sardam man van Lijsbet cornelis te voorens wed.
van Willem claesz. michielen
aen Dirck claesz. Niel
de volgende ackers al het Schape campje in Jacob jan Coppen weer groot 235 roeden en daer
besijden groot 110 roeden
de vier ackers aen de Twisdijck sijnde de vijff campen op de Reeff groot 336 roeden en het
Kleijne Bladgeltje in Holkes weer groot 45 roeden
het breetje int selve weer groet 124 roeden t omloopje off Boomackertje groot 52 roeden ende
de groote Delftcamp groot 135 roeden
 140 gereet gelt
27-05-1701 blz. 15v
heijndrick cornelisz. Rijs
aen Aefje dircks wed. Gerrit bouwisz. Jack
een half huijs en erff
NO
Claes cornelisz. Vos
SW
Gerrit gerritsz. Jack
 150 gereet gelt
27-05-1701 blz. 16
Verkoop: Jan gerritsz. Jonge jans en Jan willemsz. van den Dam als voogden over de kinderen
van Gerrit jan gerrits
aen Griet bouwisz. wed. Jan gerritsz. thijsz
een stuk land genaamt de Marcke int groote en in Claes Vaersweer groot 2180 roeden
NO
Dirck danielsz
SW
Pieter willemsz
 650 gereet gelt
27-05-1701 blz. 16v
Verkoop: Jan gerritsz. Jonge jans en Jan willemsz. van den Dam als voogden over de kinderen
van Gerrit jan gerrits
aen Baert gijsbertsz. Gael
de helft in een stuck landt genaemt de Halve Uijtterveen in Jan Galen weer groot 1433 roeden
NO
Jan jan Broer
SW
de wed. van Willem Vrouwen
 566 gereet gelt
27-05-1701 blz. 17
Verkoop: Pieter cornelisz. de Jongh
aen Cornelis garbrantsz. Tijt
een stuk landt genaemt "Loeriback" groot 271 roeden

NO
Jan Poel
Sw
Jacob gerritsz
de twee ackers oft omloopen groot 392 roeden
NO
Claes IJp
SW
Cornelis de Boer
Splitveen groot 296 roeden
NO
Lijsbet theunis
SW
Wouter engelsz.
ende 30 roeden rietlandt sijnde de uijtterdijck over maricx meed leggende tusschen Maerten
ootgers en Gerrit Huijgen
 412 gereet geldt
27-05-1701 blz. 17v
Verkoop: Pieter cornelisz. de Jongh
aen Wouter engelsen
een stuk landt genaemt Binkaijk in Jan Banningen weer groot 831 roeden
NO
Cornelis garbrantsz
SW
Claes claesz. de Nouwes
mette last van een jaerlicks kercke ofte pastoris pacht van zeven gulden en 10 stuivers
 350 gereet gelt
11-06-1701 blz. 18
Verkoop: Aegte claes wed. Claes willemsz. Gorter
aen Johannes Roos bailjuw en schout
een stuck lanst genaemt De Meed voor Dirck Haserden groot 1581 roeden
N
de wed. Willem Gavin
SW
Griet bouwis
 450-15-08 gereet geld
21-07-1701 bzl. 18v
Verkoop:Cornelis Schoen te Sardam en voor sijn broeder Frans cornelisz. Haen
aen Gerrit pietersz. Kick wonende Zutphen ende Barent Meijnt wonende tot Deventer
een achste part in een Run moolen genaemt "De Valck" met sijn huijsingh packhuijs leggende
aen de Nieuwevaert bij Nouwertna
 687-12-08 gereet gelt
04-10-1701 blz. 19
Cornelis van den Holaert deurwaerder als geauthoriseerde van Joan Slicher ontfanger generael
vant kerckelijck comptoir tot Delft
aen Jean Deutz vrij heer van Assendelft
een stuck landt genaemt De Vliet ven groot 3089 roeden
NO
de bedijkte meer genaemt De Vliet
SW
Jan maertsz. Machtelden
NW Claes Ouwerijck
SO
de erfgenamen van Marij jans Reael
 1450 gereet gelt
18-11-1701 blz. 19v
Verkoop: Claes willemsz. en Jan maertsz. Poel erffgenamen van Gerrit baertsz. vant Hoff

aen neel sijmons Joosten wed.
een huijs metten erve int suijtend
(NO de erven van Marij jans Reael
SW
de erven van Marij jans Reael
 850 gereet gelt
04-11-1701 blz. 20
Verkoop: Dirck willemsz. Schots, Dirck pietersz. Ijff en Sijmon dircksz. Spat wonende tot
Westzanen
aen Dirck jansz. Teckel cum socijs te Westzanen
1/4 part en 1/14 part in een Hennix cloppermoolen staende int noordend
 80 gereet gelt
23-11-1701 blz. 20v
Verkoop: Claes hendricksz. Smit
aen Jan jans Paertjes
een huijs metten erve staende int Noorend
NO
Lourus Croon
SW
Cornelis leendertsz
 130 gereet gelt
02-12-1701 blz. 21
Verkoopt: Trijn pieters Ham wed. Pieter jans Wille als erfgenaam van haer broeder Niel pieters
Ham
aen Baertje claes Huijgen
een stuck land genaemt Jan barentsz. Ventje in Gerrit Duijven weer groot 1262 roeden
NO
Jan maerten Poel
SW
Sijmon jansz. (Swart?)
 300 gereet gelt
02-12-1701 blz. 21v
Verkoopt: Roeloff pieters
aen Willem jansz. vant Veer
een stukje landt genaamt "topperend" van Willem Jutten uijtterven groot 864,5 roeden
NO
de kinderen van Stijntje wouters
Sw
Trijn Grootsant
 500 gereet gelt
16-12-1701 blz. 22
Verkoopt: Ijsbrant gerritsz
aen Johannes Thepas sectr.
een stukje landt gelegen in de Noorderpolder genaemt dat Ackertje achter Sijbeden groot 148
roeden
NO
de koper
SW
Rem jaspers
 55 gereet gelt
30-01-1702 blz. 22v
Verkoop: Gerrit havicksz. Grootsant en voor sijn broeder Arent havicks Grootsant wonende tot

Schorel kinderen en erfgenamen van Havick claes Grootsant
aen Cornelis lourusz. Croon
een stuk landt genaemt "De Halve Hoij ven" van Cornelis Muessen groot 1449 roeden
de halve ven van Neel thijs groot 690 roeden
tlant in Aukis weer groot 390 roeden sijnde tselve aen malkanderen gemaeckt tot een stuck
groot 2529 roeden
NO
Jan maertsz. Poel
SW
Ijsbrant gerritsz
 505 gereet gelt
10-02-1702 blz. 23
Verkoopt: Abraham gerritsz. wonende op het Kalf ende Roelof cornelisz. als wettige voogden
van het kint van Jan gerritsz. Back
aen Jan gerritsz. Jack
een huijs metten erve staende
NO
Bouwen claesz
SW
Claes cornelisz
 549 gereet gelt, met kusting brief
10-02-1702 blz. 24
Verkoopt: Aeghte claes wed. Claes willemsz. Gorter
aen Marij sijmons wed. Arent baerts voor de helft ende Hendrik jellis man van Hillegondt claes
voor een vierde part
in een huijs metten erve in de Woutbuert
NO
Maerten Niel
SW
Engel gerrits
 330 gereet gelt
10-03-1702 blz. 24v
Verkoopt: Gerrit jansz. de Vries tot Crommenie ende Claes cornelisz. Winter als wettige
voogden over de kinderen van Willem claesz. michielen
aen Johannes Thopas sectr.
een stuckje landt gelegen in de Noorderpolder genaemt 'tVentje achter Maerten evert Louwen
groot 283 roeden
NO
Quijrijn floris
SW
Cornelis Outhoij
 175 gereet gelt
10-03-1702 blz. 25
Verkoopt: Willem willemsz. Solderman
aen Jan claesz. Grootsant
een stuck landt genaemt "t' ventje" voor Allert Korthen groot 800 roeden
NO
Lucas van Breen
SW
Ijsbrant cornelis
met sijn buijtendijck groot 62 roeden
een vierde part in de buijtendijk over kirsse groot 147 roeden
NO
Jan bastiaensz
SW
Maerten vant Hoff
 490 gereet gelt

10-03-1702 blz. 25v
Verkoopt: Jan maertsz. Poel en Ijsbrant gerritsz. als executeur vande testament van Trijn
ijsbrants
aen Johannes Thopas sectr.
een stuckje landt gelegen inde Noorderpolder genaemt Dat Dijvercampje achter Sijbeden groot
178 roeden
NO
Jan dircksz. Heijnen
SW
Gerrit gerritsz. Huijgen
 34 gereet gelt
27-02-1702 blz. 26
Verkoopt: Sijmon jansz. Wildeboer woonende Akersloot
aen Maerten arentsz. Poel
een stuck landt genaemt de uijtterbuijtkaijk in Leijk claesen weer groot 1118
NO niet vermeld
SW
Trijn gerrits
 150 gereet gelt
03-03-1702 blz. 26v
Verkoopt: Claes jansz. Spruijt en voor sijn broeder en susters
aen Gerrit heijndricksz. Konnink
een stuck landt genaemt de Middel ven groot 1256 roeden
NO
Maritje willems
SW
Garbrant jans
 753-12 gereet gelt
03-03-1702 blz. 27
Verkoopt: Claes jansz. Spruijt en voor sijn broeder en susters
aen Jan sijmonsz. de Konink de oude en Jan sijmonsz. de Koninck de jong een derde part in een
huijs metten erve int Noortend
NO
Jan claesz
SW
Claes claesz. Schoen
 40 gereet gelt
03-03-1702 blz. 27v
Verkoopt: Cornelis roeloffsz
aen Jacob pietersz. de Kieft
de helft in een olijmolen genaamt "De Papegaij" met sijn huijsing erff staende bij Nouwertna
aende Nieuwevaert
 400 gereet gelt
03-03-1702 blz. 28
Verkoopt Claes cornelisz. Winter als oom vande broeder Cornelis cornelisz. Winter
aen Gerrit baertsz
een huijs metten erve staende inde Molenbuurt bij de Sluijs
NO
de kinderen van Willem claesz
SW
de weduwe van Baert gerritsz
 181 gereet gelt

17-03-1702 blz. 28v
Verkoopt: Cornelis fransz. Haen wonende tot Saandijck
aen Cornelis huijbertsz. Langevelt wonende tot Sparendam
een stuckje landt inde suijderpolder genaemt het achter Ventje, in Jan derck weer groot 893
roeden
NO
Pieter claes pietera
SW
de kinderen van Willem Grootsant
 491 gereet gelt
17-03-1702 blz. 29
Verkoopt: Cornelis garbrantsz. Tijt
aen Jan bastiaensz
een stuckje buijtendijck rietland genaemt De Uijterdijck over Marcx meed groot 30 roeden
NW Trijn gerrits Gooten
SO
de erfgenamen van Dirck allerden
 135 gereet gelt
17-03-1702 blz. 29v
Jan claesz. Grootsant
aen Jan willemsz. vant Veer de oude
een stuck landt genaemt het weer groot 772,5 roeden
NO
Maerten claesz. Schoon
SW
Jan vant Veer
bekende al voldaen en wel vergenoegt te sijn met een stuck landt genaemt De Smalle groot
641,5 roeden
NO
Jan Grootsant
SW
Maerten arentsz. Poel
tselve vermangelt
zo ook blz. 30 maar dan anders om
24-03-1702 blz. 30v
Verkoopt: Aeffje dircx wed. Gerrit bouwensz. Jack
aen Griet bouwis wed. Gerrit thijssen
de helft in een huijs metten een erve
NO
Gerrit gerritsz
SW
Claes cornelisz. Vos
 100 gereet gelt
24-03-1702 blz. 31
Verkoopt: Heijndrik gerritsz. Kneght en Jasper jansz. Kuijper als erfgenamen van Guert jans
Dirck pietersz. Gortjes
3/8 parten in een huijs metten erve staende int Noortend benoorden de Karnemaelcksteegh
sijnde suijer gedeelte tot de schoorsteen
 55 gereet gelt
24-03-1702 blz. 31v
Verkoopt: Aeght jans wed. boedelhoutster van Jan maertensz. Kleijne
aen Cornelis rutgersz. en Gerrit pietersz. de Jongh als voogden van Jan jacobsz. Smit

een huijs metten erve in de Woutbuert op de Laen
NO
Jan gerritsz
SW
Sijmon jansz. Wildeboer
 200 gereet gelt
31-03-1702 blz. 32
Verkoopt: Floris cornelisz. Cleijne en instaande voor (Baefje) Brechje cornelis wed. Engel
jacobsz. en erfgenamen
aen Jan jans Stamme
een huijsje metten erve staende inden Hoeck
 100 gereet gelt
31-03-1702 blz. 32v
Verkoopt: Jan jansz. Paertjes
aen Anna pieters wed. Pieter ijsbrantsz
een huijs metter erve staende aen de Nieuwevaert bij Nouwertna
NO
Jochem jacobsz. Swart
SW
Jochem jacobsz. Swart
 250 gereet gelt
Dat Marij jans hoeden haer leven langh int voor ent van het selve huijsje moogen woonen enz.
19-05-1702 blz. 33
Verkoopt: Anna baerten wedue Jan cornelisz. Hitsman
aen Claes cornelisz. ende Jannetje cornelis Sijbeden
een huijs metter erve staende int Noortend
NO Sijmon jansz
SW
de wed. van heijndrick baerten
 103 gereet gelt
09-06-1702 blz. 33v
Verkoopt Willem claesz. Claus
aen Willem dircksz. en Jan dircksz. wonende op de Vliet
een stuk landt genaemt tRiet landt in Hillegont roelofs weer groot 576 roeden
NO
Cornelis de Boer
SW
Trijn jochems
drie ackers genaemt de jonge kampen in Arent claesz. weer groot 609 roeden
 169 gereet gelt
16-06-1702 blz. 34
Verkoopt Cornelis pietersz. Goetjes
aen Jan gerritsz. Drentel
een huijs metter erve staende int Nootent
NO
Anna harmens
SW
Anna harmens
 90 gereet gelt
23-06-1702 blz. 34v
Verkoopt: Jan heijndricksz. Kramer tot Sardam
aen Hendrick willemsz

een stuckje landt beplant met bossen? genaemt Blau bos ofte Schape campje groot 172 roeden
No
Lourens croon
SW
Hendrik gerritsz
 33 gereet gelt
30-06-1702 blz. 35
Verkoopt: Jan claesz. Poel
aen Claes willemsz. Suijker
huijs metter erve staende int Noortend
NO
Claes Schoen
SW
Engel danielsz
 415 gereet gelt, met kustingbrief
30-06-1702 blz. 36
Verkoopt: Claes dircksz. Rot
aen Niel quirijns
een huijs metter erve staende int Noortend
NO
de wedue Claes willemsz. Gorter
SW
Maritje jacobs Huijgen
 500 gereet gelt
30-06-1702 blz. 36v
Verkoopt: Jannetje Grotemans wed. boedelhoutster van Claes claesz. van Tent
aen Aldert claesz. van Tent
een huijs metter erve staende int Noortend
NO
Anne en Claesje dercx
SW
Jan cornelisz. (Kelpen)
 82 gereet gelt
28-04-1702 blz. 37
Verkoopt: Claes cornelisz. Konink
aen Guert maertens wedue Cornelis willemsz. de Lang
een stuck landt genaemt Huijpen meedtje over de Nieuwe Vliet groot 760 roeden
NO
Jan cornelisz. Dam
SW
Thijs sijmons
met sijn uijtterdijk groot 20 roeden
 273 gereet gelt
05-05-1702 blz. 37v
Verkoopt: Willem willemsz. Solderman
aen Cornelis huijbertsz. Langevelt wonende tot Sparendam
een stucklandt genaemt de Laen in Jan dircken weer groot 1380 roeden
NO
Dirck jansz
SW
de kinderen van Willem Grootsant
 893 gereet gelt
04-08-1702 blz. 38
Verkoopt: Duijffje harmens wed. en boedelhoutster Claes arentsz. Vliet
aen Floris willemsz. Wil wonende Jisp

een stukje landt genaemt Grieten ven int Groote weer groot 684 roeden
NO
den kooper
SW
Jan bastiaansz
 188 gereet gelt
04-09-1702 blz. 38v
Adriaentje gerrits wedue en boedelhoudster van Cornelis willemsz. Stooters
aen Jan claesz. Grootsant schepen
een huijs metter erve staende int Suijtent
NO
den kooper
SW
wedue van Pieter claesz. Oot
15-09-1702 bzl. 39
Cornelis jansz. Spruijt als erfgenamen van Cornelis .....
aen Claes jansz. Spruijt sijn broeder
een huijs staende leggende int Noortend
NO
Gerrit heijndriksz. Konnink
SW
Marij martens
met een stuckje landt gelegen achter het voorsz. huijsen genaemt de Achterven groot 1218
roeden
onder conditie dat sijn suster Trijn jans haer leven lang er in mag wonen
15-09-1702 blz. 39v
Verkoopt: Barent pietersz. de Jongh schepen als executeur van de testament van Jan garbrantsz
aen Jan gerritsz. Al
een stuck buijtendijk landt genaemt de buijtendijk over Jacob aelberts weer groot 597 roeden
NO
den kooper
SW
barent Huijgen de Jongh
06-10-1702 blz. 40
Verkoopt: Pieter en Aris engels als omen voogden over de kinderen van Jan engelsz
aen Jan dircksz. Ka
een huijs metter erve staende in de Molenbuijrt
NO
Claes cornelisz. Koppen
SW
Gerrit Rijs
17-12-1702 blz. 41
(Koper) Jasper arisz. Visser wonende te Wessanen en verkoping ten huijse van Pieter jaspersz.
Hospes int huijs Assumburgh, in presentie van schout en schepen
vierstucken landt gelegen die cragge in Sijmon tijtenweer groot 681 roeden, die Buijtenkaijk in
Roeloff sijmons weer groot 767 roeden de buijtenkaijk in Jan Galenweer groot 1050 roeden
ende die Binnen delft in Steffen weer groot 656 roedenal vrij
01-12-1702 blz. 42
Barent pietersz. de Jongh ende Maerten arentsz. Poel als last van Griet jans wed. Claes maertsz.
Banck
aen Jasper arisz. Visser tot Wessanen
een huijs metter erve staende leggende int Suijtend mitsgaders t volgende landt als volger groot

293 roeden, het Oostersuijtje in Machtelden weer groot 327 roeden de ven om het huijs groot
1864 roeden met het leegh erff daer aen
die maert Laenen en die volger groot 1524 roeden
die ven in Jan francen weer groot 1382 roeden
ende 1/4 uijtterdijk over cassen groot 87,5
01-12-1702 blz. 42v
Verkoopt: Jasper arisz. Visser tot Wessanen
aen Cornelis willemsz. vant Hoff
een huijs metter erve staende int Suijtend
NO
die erfgenamen van Domine Gavituis
SW
de vercooper
met kustingbrief
29-12-1702 blz. 43v
Trijn jans wed. Wouter dircksz, Jan jansz. te Roeleven ende Pieter jansz. Tavenier als wettige
gestelde voogden over de nagelaten kinderen van Wouter dircksz
aen Jan jansz. Pot
een huijs metter erve staende in het noortent
NO
Marij claes
Sw
Alewer claes
05-01-1703 blz. 44
Dirck jansz. Tickel, Willem gerritsz. Broek en Antje gerrits wed. Jan pietersz. en de verdere
participanten
aen Claes pietersz. Parli, Pieter dircksz. Schouten en Jan gerritsz. Al
vijff en twintig ses en vijftigh paarten in een hennop clopper molen, schuijr en erf gelegen int
Noortent (voor 25/56 parte)
NO
sect. Pas
SW
Trijn jochems
19-01-1703 blz. 44v
Gerrit aldertsz. Admirael als oom en voocht over de kinderen van Dirck alletsz. sijn overl.
broeder
aen Jan poulus
een huijs met erve
NO
Heijndrick heijndricksz. Gael
SW
de kinderen van Gijs claes Gijsen
19-01-1703 blz. 45
Cornelis willemsz. vant Hoff
aen Trijn maertens Bank wed. Pieter claesz. Oot
een huijs metter erve staende int Suijtent
NO
de erfgenamen van dom. Gerardus Havitius
SW
Jasper arisz. Visser
19-01-1703 blz. 45v
Claes claesz. Oot
aen Maerten arentsz. Poel

een stuckje landt genaemt het Kamer ventje groot 776,5 roeden
NO
Jan vant Veer
SW
den koper
26-01-1703 blz. 46
Claes willemsz. Wil
aen Jan maertsz. Poel
een stuckje landt genaemt De Marcken in Anna sijmons weer groot 1444 roeden
NO
de sr. Bosschaert
SW
den kooper
de dijkmeed in Jacob jan koppen weer groot 1487 roeden
NO
Louris poulus Fijk
SW
Neeltje en Wijve claes
met te buijtendijken over Golingen weer en over Jacob jan Koppen weer groot 270,5 roeden
26-01-1703 blz. 46v
Claes willemsz. Wil
aen Dirck claes dirck Nilen
een acker landt groot 440 roede
NO
Claes jansz. Barenden
SW
Engel danielsz
26-01-1703 blz. 47
Claes willemsz. Wil, vermangeld
aen Lourus poulusz. Fijk
een stuckje landt genaemt de Buijtenkaijk groot 2345 roeden
NO
Engel danielsz
SW
Jan heijndricken Konink
een stuck landt genaemt Poulus kamp in de kaegh groot 1539 roeden
W
Jan gerritsz. Boet
Z
het Gasthuijs landt tot Beverwijk
26-01-1703 blz. 47v
Lourus poulusz. Fijk, vermangeld
Claes willemsz. Wil
een stuck landt genaemt Poulus kamp in de kaegh groot 1539 roeden
W
Jan gerritsz. Boet
Z
het Gasthuijs landt tot Beverwijk
een stuckje landt genaemt de Buijtenkaijk groot 2345 roeden
NO
Engel danielsz
SW
Jan heijndricken Konink
26-01-1703 blz. 48
Claes willemsz. Wil
aen Jan maertsz. Poel en Jan bastiaensz
een stuck landt genaemt Poulus camp in de Kaegh groot 1539 roeden
W
Jan gerritsz. Boet
S
het gasthuijs landt tot Beverwijck

02-02-1703 blz. 48v
Jan jansz. Roeleven
aen Jan bastiaensz
een stuck landt genaemt de halve buijtendijk over Hammen ven groot 268,5 roeden
Z
de wedue van Jan outhoij
N
de Toght van Hammen sluijs
16-02-1703 blz. 49
Cornelis claesz. van Tent
aen Cornelis pietersz. de Boer
een huijs metter erve staende ende leggende
NO
Heijndrick dircksz. Steffens
SW
Quirijn florisz. Dammis
16-02-1703 blz. 49v
Cornelis garbrantsz. Tijt
aen Jan rutgersz. Smit
een half huijs en erff sijnde het achterste gedeelte staende in de Woutbuijrt
NO
Pieter jaspersz
SW
Hendrick pietersz. Korver
23-02-1703 blz. 50
Jan bastiaensz
aen Jan engelsz. Dourp?
een stuck landt genaemt de halve buijtendijk over de Hammen ven groot 268,5 roeden
S
de wed. Jan Outhoij
N
de tocht van Hammen sluijs
16-02-1703 blz. 50v
Jan rutgersz. Smit
aen Cornelis garbrantsz. Tijt
een half huijs en erve staende inde Woutbuijrt
NO
Pieter jaspersz
SW
Heijndrick pietersz. Korver
09-03-1703 blz. 51
Cornelis maertensz. Tijt voor en uijt naem van sijn vader Maerten lourisz. Tijt die vermits sijn
hoogh ouderdom niet heeft kunnen comparen
aen Dirck danielsz
een huijs en twee erven te weten het huijs mit het erff daer aen te reeckene vande banscheijt
van de Noorder singeldorp aff tot het gemack huijsje toe gelijck als de essen boomtjes staen
NO
den kooper
Sw
Cornelis gijsbertsz. vant Geijn
16-03-1703 blz. 51v
Jan jansz. Paertjes
aen Claes thijsz. betjes
een huijs metter erve staende int Noortent en dat mit soo danigh recht ende servituijten als het
de vercooper heeft beseten

NO
SW

Lourus claesz. Croon
de wedue van Cornelis leenderts

23-03-1703 blz. 52
Verkoopt; Jan arentsz. Stort
aen Heijndrick cornelisz. Schots
een huijsje en erff staende int Noortend
NO
Heijndrick dircks Steffens
SW
de wedue Engel sijmonsz. Jel
met kustingbrief
23-03-1703 blz. 53
Claes jansz. Tessen
aen Jacob davitsz
een huijs metter erve
NO
Claes jansz. Keesen
SW
sect. Pas
30-03-1703 blz. 53v
Jan gerritsz. Boet wonende tot Suijdscherwoude
aen Maerten arentsz. Poel
een huijs metter thuijn en verder getimmert inde Woutbuijrt
NO
Jan gerritsz. Jongejans
SW
Engel dircks
06-04-1703 blz. 54
Maerten jansz. Poel wonende tot Sardam
aen Jan barentsz. de Jongh sijn swager
een huijs hooijhuijs erve thuijn en verder getimmert staende in de Kerckbuijrt
NO
Pieter jansz. de Vries
SW
Johannes Thopas
27-04-1703 blz. 54v
Claes dircks Elo
aen Jan gerritsz. Al
een stuck landt genaemt de Bagijne meed in Sijmon Tijten weergroot 1184 roeden
NO
den koper
SW
Jan maertensz. Tijt
27-04-1703 blz. 55
Verkoopt: Claes dircksz. Ek
aen Willem bouwisz
een stuckje landt genaemt de Delft camp in Jaep aelbert weer groot 219 roeden
NO
Gerrit roeloffs kinderen
Sw
taelmis landt
27-04-1703 blz. 55v
Claes dircksz. Eck
aen Jan pietersz. de Jongh

een stuckje landt genaemt het Smalle streepje in Jacob alberts weer groot 23 roeden ende het
streepje int selve weer groot 260 roede
NO
Jan gerritsz. Al
Sw
de kinderen Jasper Kuijper
27-04-1703 blz. 56
Claes dircksz. Eck
aen Anna jans wedue Gave cornelisz
een stuckje landt genaemt de Suijer buijten Delft in Roeloff sijmons weer groot 314 roeden
NO
Heijndrick cornelisz. van Dijk
SW
Heijndrick cornelisz. van Dijk
ende t ackertje in Heijntjes weer groot 67 roeden
NO
Roeloff Huijgen
SW
Pieter Ban
11-05-1703 blz. 56v
Egge cornelisz. Quickel in huwelijk hebbende Duijfje claes Visser ende Jasper pietersz. Visser
als testament gestelde voogt over Guertje claes Visser ende ook voor Cornelis claesz. Visser
alle kinderen en erfgenamen van Duijfje jans in haer leven wedue Claes cornelisz. Visser overl.
tot Wormer
aen Jan poulus Appel
een stuckje landt genaemt de ackertjes int Kerckweer groot 187 roeden
NO
de kinderen van neeltje garbrants
SW
Claes jansz. Keesen
11-05-1703 blz. 57
Egge cornelisz. Quickel in huwelijk hebbende Duijfje claes Visser ende Jasper pietersz. Visser
als testament gestelde voogt over Guertje claes Visser ende ook voor Cornelis claesz. Visser
alle kinderen en erfgenamen van Duijfje jans in haer leven wedue Claes cornelisz. Visser overl.
tot Wormer
aen Dirck claes Dirck Nielen
een stuckje landt genaemt tventje in Aechte Nielen weer groot 592 roeden
ende tventje van Cornelis Zeijlemaeker in Noptt weer groot 400 roeden
NO
Garbrant pietersz
SW
Engel dircksz
11-05-1703 blz. 57v
Egge cornelisz. Quickel in huwelijk hebbende Duijfje claes Visser ende Jasper pietersz. Visser
als testament gestelde voogt over Guertje claes Visser ende ook voor Cornelis claesz. Visser
alle kinderen en erfgenamen van Duijfje jans in haer leven wedue Claes cornelisz. Visser overl.
tot Wormer
aen Jasper arisz. Visser wonende tot Wessanen
een stuck landt genaamt tVentje achter Jan barends groot 984 roeden
NO
Dirck danielsz
SW
die kinderen van Pieter arentsz
11-05-1703 blz. 58
Egge cornelisz. Quickel in huwelijk hebbende Duijfje claes Visser ende Jasper pietersz. Visser
als testament gestelde voogt over Guertje claes Visser ende ook voor Cornelis claesz. Visser

alle kinderen en erfgenamen van Duijfje jans in haer leven wedue Claes cornelisz. Visser overl.
tot Wormer
aen Jasper pietersz. Visser wonende op de Kppgh
twee stucken landt genaemt tBovegje in de Bierenweer groot 928 roeden
ende Boveegh achter het huijs in Bierenweer groot 838 roeden
ende de Boveegh mette binnen Delft in Gijsen weer groot 1172 roeden
NO
Jan jansz. Paertjes
SW
Immetje maertens en Pieter jansz. de Vries
met een vrij pad benoorden het huijs van Floris maertsz. de Wit
11-05-1703 blz. 58v
Heijndrick jansz. Gael
aen Barent jansz. van Zitlone
een huijs metter erve
NO
de wedue van Cornelis leendertsz
SW
Claes dircksz. Rot
11-05-1703 blz. 59
Jan maertensz. Poel voor 1/4 part, Jan bastiaensz. voor 1/4 partende Jan jansz. Paerts voor 1/2
part
aen Gerrit gerritsz
een stuk land genaemt de Oppermeed int Lange Laener weer groot 600 roeden
NO
Maritje willems wed.
SW
Sijmon jansz. Wildeboer
25-05-1703 blz. 59v
Claes gerritsz. Ouwerijx en Floris willemsz. Wil wonende Jisp als voogden over de kinderen
van Pieter gerritsz. Ouwerijx
aen Guert maertensz. Heijns
een stuk landt gemaemt de Meer van Moeij Jannitje in Neel baerts weer groot 1274 roeden
NO
de erfgenamen van Renger foerit
SW
Trijn jochems
25-05-1703 blz. 60
Claes gerritsz. Ouwerijx mede voogt over de kinderen van Pieter gerritsz. Ouwerix
aen Floris willemsz. Wil coopman wonende tot Jisp
een stuk landt genaemt de uijtterweer groot 883 roeden
NO
Trijn gerritsz. Gooten
SW
Dirck gerritsz. Boet
25-05-1703 blz. 60v
Heijndirck baertsz. als oom als voogt over de kinderen van Jan baertsz
aen Cornelis pietersz. Gatjes alias Steman
een huijsje metter erve staende int Noortend
NO
Claes cornelisz
SW
Anne en Claesje dircx
24-08-1703 blz. 61
Aegtje claes wedue Claes willemsz. Gorter

aen Niel quirijnsz
een huijs metter erve int Noordend
NO
Pieter heijndricksz. Smit
SW
de cooper
16-10-1703 blz. 61v
Dirck jacobsz. backer man van Griet alderts wonende tot Crommenie
aen Jan jacob Jan meijndertsz. wonende tot Crommenie
1/4 part in een stuck landt gelegen aen twee percelen de eerste 2662/3 roeden genaemt Pieter
barenkens ven
tweede 1782/3 roeden genaemt de een inde Heijt van Jan pieter Walichs
NW Jan bastiaensz
SO
Poulus jacobsz
23-10-1703 blz. 62
Heijndrick jansz. Konnink
aen Jan pietersz. Smit
een huijs mette erve staende alhier
NO
Haesje garbrants
SW
Ijsbrant cornelisz. Backer
07-12-1703 blz. 62v
Cornelis rutgersz
aen Claes jansz. Tessen
een half huijs erve hier het achterste gedeelte staende op Protjes
NO
Jan barendsz. de Jongh
SW
Jacob backer
18-01-1704 blz. 63
Anna willems wedue Dirck jansz. ...
aen Willem dircksz. Komen
een huijsje en erf staende alhier op Proijert
NO
jacob Backer
SW
den kooper
01-02-1704 bzl. 63v en 64
Pancras dircksz. Grasbos wonende tot Heemskerck ende Ariaen jansz. broer wonende tot
Castricum als oomen van smoeders sijde over de nagelaten kinderen van Pieter allertsz. bij
schepen gequalificeert ende Theunisje cornelis wedue voors. Pieter allert
aen Theunisje cornelis ende Grietje cornelis buijrvrijsters
een huijs metter erve staende alhier
NO
wedue Willem Niels
SW
Cornelis bruijnsz
01-02-1704 blz. 64v
Pancras dircksz. Grasbos wonende tot Heemskerck ende Ariaen jansz. broer wonende tot
Castricum als oomen van smoeders sijde over de nagelaten kinderen van Pieter allertsz. bij
schepen gequalificeert ende Theunisje cornelis wedue voors. Pieter allert

aen Cornelis jansz. gael
ackers landt als de Delft camp int Blockhuijs weer groot 155 roeden
de Twisch acker in Claes vaers weer 242 roeden
de Delft camp in Dirck Huijsers weer groot 227 roeden de omloop met het halve ventje in selve
weer groot 379 roeden
de Twisch camp int selve weer groot 204 roeden
daer benoorden aen 200 roeden
daer benoorden 52 roeden
nog twee thuijntjes int selve weer 200 roeden
de Bril mede aldaer 61 roeden
endie Buijtendijk op Dirck Huijsers weer groot 8 roeden
15-02-1704 blz. 65
Bastiaen willemsz. ende Jan gerritsz. Ijff man van Duijffje willems kinderen ende erfgenamen
van Willem bastiaensz
aen Claes thijsz. haren swager
een stuckje landt genaamt het verdelven veentje in Engel jan Francen weer groot 900 roeden
NO
Jan bastiaensz
SW
Jasper arntsz. Visser
15-03-1704 blz. 65v
Sijmon jansz. Bestevaer
aen Theunis wijnantsz
een huijs metter erve staende alhier
NO
Dirck jan gerritsen wed.
SW
Dirck danielsz
15-03-1704 blz. 66
Theunis wijnants
aen Cornelis lambertsz
een huijs metter erve staende alhier
NO
Floris jansz
SW
Jacob davidts
29-02-1704 blz. 66v
Cornelis roelofsz. wonende op Nouwertna
aen sijn soon Jan cornelisz. wonende op Nouwertna
het erf daer zijn huijs op is geset gedolven uijt of van het landt genaemt de Twisch in Realen
weer groot het selve erf 60 roeden
noch voor sijne soon 25 roeden landt getrocken van een stuck landt genaemt de Twisch en dat
tot erff daer sijn soon Tabacq stamper molentje op geset is
07-03-1704 blz. 67
Claes cornelisz. Koninck
aen Guert maertensz. Heijne
een stuck landt genaemt de Vliets meed groot 1338 roeden
NO
Dirck gerritsz. Boet
SW
Jan maerte Machtelden

28-03-1704 blz. 67v
Claes claesz. Toot als ook voor Guert claes wed. sijn moeder
aen Claes Huijgen
een huijs metter erve staende alhier
No
de kooper
SW
Neeltje gijsen
28-03-1704 blz. 68
Havick theuwis Duijves en sijn soon Theuwis havicxs wonende tot Sandam
aen Dirck gerritsz. Boet
een stuckje landt genaemt Nomnicken ven in de Kaegh groot 805 roeden
NO
Claes Hopman
SW
de Sluijssloot
de uijtterdijk over Bouwen camp groot 129 roeden
NO
Griet sijmons
SW
Jan lourisz
28-03-1704 blz. 68v
Johannes Roos bailju en schout
aen Claes jansz. Tessen
een huijsje metter erven staende achter de Kerck op Proijen
NW Dirck danielsz
SO
Dirck heijndricks Dicken
11-04-1704 blz. 69
Ijsbrant cornelisz. Backer
aen Jan claes Grootsant
een stuck landt genaemt de Voor ven gelegen in Buijtenhuijsen groot 1550 roeden
NO
den kooper
SW
Jan Overdijck
ende over de Ven 130 roeden in Gerritjes ven groot 345 roeden buijtendijk
NO
Jan vant Veer
SW
Jacob Soet
25-04-1704 blz. 69v en 70
Verkoopt: Pieter garbrantsz. Keijser wonende tot Uijtgeest
aen Cornelis gerritsz. Decker
een huijs metter erve staende alhier
Z
Hendrick hendricksz. Gael
N
Hillegondt wouters
een stuk landt genaemt de Boveegh achter het worf huijs int lang laner weer groot 1089 roeden
Z
Hendrick Gael
N
de kinderen van Have cornelisz
25-04-1704 blz. 70v
Verkoopt: Pieter garbrantsz. Keijser wonende tot Uijtgeest
aen Heijndrick heijndricksz. Gael
elff acker landt als de acker van Kees neels in Gerrit Duijven weer groot 148 roeden

daer benoorden aen groot 146 roeden
de twee Kolck veentje int Lang Laener weer groot 143 roeden
de Rietveen in selve weer groot 140 roeden
de Kolcke veenen int selve weer groot 345 roeden
het Tarw campje int Laentjes weer groot 165 roeden
de ackers op de reeff int selve weer groot 247 roeden
02-05-1704 blz. 71
Trijntje claes wed. Jan arents
aen Claes cornelisz. Vos
de volgende ackers landt
als de vier ackers van Aegt ariaens in Claes weer groot 517 roeden
de acker van Noomke in Gerrit Duijven weer groot 117 roeden
Kaijn noord in Keijsers weer groot 402 roeden
en die twee ackers in groot weer groot 140
02-05-1704 blz. 71v
Dirck jacobsz. Huijgen en voor sijn susters Aeght en Neeltje jacobsdr. akte bij not. Johannes
Thopas 18-03-1704 gesamelijke erfgenamen van Jacob dircksz. Huijgen
aen Jan poulus Appel
een huijs metter erve staende alhier
NO
Claes cornelisz. Koning
SW
Neeltje jacobs wed. Maerten jansz. Kleijne
02-05-1704 blz. 72
Jan poulusz. Appel
aen Guert maertens wedue Cornelis willemsz. de Lange, Claes claesz. Paeng ende Pieter floris
ijder 1/3 part
een huijs metter erve staende alhier
NO
Claes cornelisz. Konink
SW
Neeltje jacobs weduwe Maerten jansz. Kleijne
02-05-1704 blz. 72v
Dirck jacobsz. Huijgen en voor Aeght en Neeltje jacobsdr. sijne susters alle kinderen en
erfgenamen van Jacob dircksz. Huijgen akte bij not. Johannes Thopas 18-03-1704
aen Willem willmesz. vant Hoff
een stuckje landt genaemt de Uijtter Havicks veen in Tuenisses weer groot 548 roeden
NO
Cornelis Floren
SW
Jan gerritsz
02-05-1704 blz. 73
Dirck jacobsz. Huijgen en voor Aeght en Neeltje jacobsdr. sijne susters alle kinderen en
erfgenamen van Jacob dircksz. Huijgen akte bij not. Johannes Thopas 18-03-1704
aen Cornelis jansz. Gael
de navolgende ackers landt
als de Suijer acker op den Delft int Lange Laener weer groot 220 roeden
de Noorder Delft acker aldaer groot 116 roeden
daer benoorden aen 146 roeden
en nog daer besuijden aen groot 232 roeden

alle leggende besuijden de Sluijssloot
02-05-1704 blz. 73v
Dirck jacobsz. Huijgen en voor Aeght en Neeltje jacobsdr. sijne susters alle kinderen en
erfgenamen van Jacob dircksz. Huijgen akte bij not. Johannes Thopas 18-03-1704
aen Maritje willems wedue Daniel ijsbrants
een stuck landt genaemt de Opper Havicken veen in Tamissen weer groot 541 roeden
NO
Cijtje jans
SW
Cornelis florisz
02-05-1704 blz. 74
Dirck jacobsz. Huijgen
aen Guert maertens wed. Cornelis willemsz. de Lange
een stuck landt genaemt De Ven achter het huijs van Jacob dircksz. Huijgen groot 1660 roeden
NO
Claes Joosten
SW
Neel maertens Poel
02-05-1704 blz. 74v
Dirck jacobsz. Huijgen en voor Aeght en Neeltje jacobsdr. sijne susters alle kinderen en
erfgenamen van Jacob dircksz. Huijgen akte bij not. Johannes Thopas 18-03-1704
aen Cornelis gerritsz. Gooten
een stuckje landt genaemt tVijver campje met het omloopje en schape campje in
Tammisseweer groot 522 roeden
NO
Ijsbrant Backer
SW
Cijtje Peet
02-05-1704 blz. 75
Dirck jacobsz. Huijgen en voor Aeght en Neeltje jacobsdr. sijne susters alle kinderen en
erfgenamen van Jacob dircksz. Huijgen akte bij not. Johannes Thopas 18-03-1704
aen Jan bastiaens ende Jan poulusz. Appel
een stuck landt genaemt de halve meed in Heijn Roeleven weer groot 569 roeden
NO
..
SW
..
02-05-1704 blz. 75v
Pieter dircksz. Ban
aen Cornelis claesz. Clopper
een huijs metter erve staende alhier
NO
Jan jansz. Broer
SW
het landt toecomende de gemeene ingelanden van Noorderpolder
02-05-1704 blz. 76 en 76v
Verkoopt: Cornelis gerritsz. Decker
aen Jan claesz. Poel
een huijs metter erve staende alhier
NO
het landt toecomende de gemeene ingelanden van Noorderpolder
SW
de kinderen van Gave cornelisz

02-04-1704 blz. 77
Claes dircksz. Klick en Lourus poulus Fijk als wettige voogden over de kinderen van Pieter
arentsz. de Jong
aen Jasper arisz. Visser
een stuck landt genaemt het ventje achter de worf groot 1124 roeden
NO
den kooper
SW
de wedue van Jasper roelofsz
09-05-1704 blz. 77v
Claes gerritsz. Ouwerijx schepen
aen Engel gerritsz. Jongejans
een stuck landt genaemt de Buijtkaijk in madders weer Willem mathijsen weer groot 3685
roeden
NO
Trijn gerrits Gooten
SW
Hendrick claesz. Toot
09-05-1704 blz. 78
Claes gerritsz. Ouwerijx schepen
aen Guert maertens wedue Cornelis willemsz. de Lange
een stuck landt genaemt Claes Koppert ven met de ven op de Nouwe Vliet groot 2204,5 roeden
SO
Pieter willemsz. Gorter
NW den vercooper
09-05-1704 blz. 78v
Claes gerritsz. Ouwerijx schepen
aen Claes joosten
een stuck landt genaamt de Osseven groot 1270 roeden
NO
Trijn jochems
NW den kooper
09-05-1704 blz. 79
Claes gerritsz. Ouwerijx schepen
aen Jan bastiaensz. schepen
een stuck landt Ouwe Gabben ven groot 1452 roeden
SO
den vercooper
NW Trijn jochems
09-05-1704 blz. 79v
Claes gerritsz. Ouwerijx schepen
aen Jan engelsz
een stuck landt genaemt Ouwe Jans ven groot 1421 roeden
SO
de Hr. van Assendelft
NW Pieter willemsz. Gorter
09-05-1704 blz. 80
Claes gerritsz. Ouwerijx schepen
aen Jan poulusz. Appel
een stuck landt genaemt de Meed op de Nouwe Vliet groot 954 roeden

SO
Pieter Schoon
NO
de kinderen van Anna Schouten
nog een stuck landt genaemt tBlockweer in buijtenhuijsen groot 1480 roeden
met sijn buijtendijk groot 103 roeden
SW
de kinderen van Maerten Heijn
NW Jan willemsz. vant Veer
09-05-1704 blz. 80v
Claes gerritsz. Ouwerijx schepen
aen Jan willemsz. vant Veer schepen
een stuck landt genaemt de Riedige meed groot 718 roeden
SW
Thijs sijmonsz. Joosten
NW Claes willemsz. Wil
en sijn uijterdijck over Dirck allerden seven maed groot 25,5 roeden
09-05-1704 blz. 81
Claes gerritsz. Ouwerijx schepen
aen Jan claesz. Poel
drie ackers landt genaemt de omloop in Roeloff sijmons weer groot 206 roeden
de acker daer benoorden aen groot 93 roeden
ende de Middelste veen int selve weer groot 118 roeden
09-05-1704 blz. 81v
Claes gerritsz. Ouwerijx schepen
aen Hendrick cornelisz. van Dijck
vier ackers landt de suijder camp int Smalle weer groot 300 roeden
NO
de selve
Sw
den Persijn
de Opper acker int selve weer groot 142 roeden
de camp benoorden aen groot 272 roeden
ende de noorder acker op de Zijd van Claes vairs weer groot 195 roeden
09-05-1704 blz. 82
Jan pietersz. Koen
Pieter claesz. Rockje ende Pieter cornelisz. tot Heemskerck
een stuck landt genaemt het landt achter Jan pieter Koenen huijs groot 1380 roeden
NO
Barent Reeckman
SW
Jan jansz. Komen
13-06-1704 blz. 82v
Neeltje pieters de Winters wed.
aen Claes woutersz. hare soon
een huijs metter erve staende alhier
NO
Jan cornelisz
SW
Ijsbrant cornelisz
13-06-1704 blz. 83
Jacob jansz. van oosten
aen Marij maertens

een stuck landt genaemt het eerste achter Kees Neelen groot 600 roeden
NO
Jan heijndricksz. Konnink
SW
Gave cornelisz. kinderen
het Breetje achter de vijver groot 131 roeden
NO
..
SW
de wedue van Jan pietersz
20-06-1704 blz. 83v
Cornelis gerritsz. Jongh Arend
aen Trijn pieters Ham wed. Pieter jansz. Cille
een stuck buijtendijk landt genaemt de Buijtendijk van Jan willem ariaens over Gijsen weer
groot 580,5 roeden
NO
de Coperesse
SW
de Wijmerick
15-08-1704 blz. 84
Outer baerts
aen Jan jansz. Paertjes backer alhier
een huijs metter erve int Noortend
NO
de hr. van Assendelft
SW
Gerrit jaspersz
10-10-1704 blz. 84v
Dirck danielsz. ende Ijsbrant gerritsz. beide schepen als gequalificeerde van Cornelis cornelisz.
Seun
aen Antje gerrits laatst wedue Gijsbert Nielen wonende aen den Dam
een leegh erf daert het huijs vande voorsz. Seun op gestaen heeft gelegen aen den Dam
NW Engel cornelisz. Jonk
SW
de Koperesse
09-01-1705 blz. 85 en 85v
Verkoopt: Jan maertsz. Poel schepen
aen Cornelis maertsz. Tijt
een huijs metter erve staende alhier int Suijtend
NO
den verkooper
SW
Jan claesz. Grootsant
nogh het recht vande bierstal ende neering daer inne staende op naam van sijn moeder
Dieumoertje jacobs wed. Maerten jansz. Poel staende int Wout vierendeel omme de selve
bierstal te verplaatsen in sjne huijsinge staende seve huijsen duijtwaerts enz.
09-01-1705 blz. 86 en 86v
kustingbrief
23-01-1705 blz. 87
Willem dircksz. Claus en Cornelis lambertsz. als wettige voogden over de minderjarige dochter
van Pieter willemsz. Tack
aen Jan barentsz. de Jongh
een huijs metter erve staende leggende alhier in de Kerckbuert

N
S
W
O

de school
het schoolmeestershuijs
het Spinhuijs
de kooper

30-01-1705 blz. 87
Claes ijsbrantsz. Brant
aen Pieter claesz. Joop tot Crommenie
een olijmolen genaamt "De Koninck" met sijn huijsinge aen de Nieuwevaert
S
de molen vant Sombol
O
de molen van de Orangeboom
13-02-1705 blz. 88
Claes pietersz
aen Jan arisz. Moij Trijntjes
de helft in een huijs mette erven ofwel het voorste gedeelte twee vack verder als de schoorsteen
met de zuijtzij vant erf tot de schoorsteen en een vrijbleeckvelt opt achter erff staende in het
Suijtend
NO
Neel claes Wijves
SW
Jan lourusz
20-02-1705 blz. 88v en 89
Verkoopt: Claes dirck Cornelis baertsz. wonende tot Wormerveer
aen Cornelis pietersz. Schipper
een stuck landt genaemt Frericx landt gelegen binnen desen banne groot 807 roeden
N
Cornelis willemsz. van den Daa
Z
Jacob jansz. Laekeman
27-02-1705 blz. 89v
Dieuwer jans wedue Dirck adriaen Blom
aen Jacob lourusz. tot Sardam
een huijs metter erve staende alhier
NO
Jan jansz. Komes
SW
Mr. Barend Reeckman
ende een stuckje landt genaemt het ackertje aen de wegh inde Heijt groot 290 roeden
NO
Barent Reeckman
SW
Jan pietersz. Knaap
27-02-1705 blz. 90
Gerrit gerritsz. Jack
aen Jan Themas
een huijs metter erve
NO
het Suije genaemt Monkalbere
SW
Jan theunisz
20-03-1705 blz. 90v
Huijch cornelisz. de Jongh , Jan rutgersz. Smit alhier Dirck cornelisz. Water als last van
geertruij pieters wedue Rutger rutgersz. Sloot en Gerritje jacobs huijsvrouw van Pieter rutgersz.
Sloot alle tot Utrecht ende Anna rutgers Sloot meerderjarig dochter in Den haag alle

erfgenamen van Cornelis rutgersz. Sloot en Neltje jans alhier overleden
aen Jan claesz. alias Jan Oostindie
een huijs metter erv staende alhier
NO
de kinderen van Pieter Ouwerijx
SW
Jan cornelisz. Kock
27-03-1705 blz. 91
Claes dircksz. Rot
aen Jan jansz. Paertjes
een huijs metter erve staende int Noortend
NO
Barend jansz. van Zutlou
SW
Cornelis pietersz
27-03-1705 blz. 91v
Jacob gijsbertsz. en voor sijn broeder en susters alle erfgenamen van Marij jacobsz. Sus
aen Mues cornelisz. Smit
een huijs metter erven soo goet en quaet
NO
Marij ijsbrants wed. Jan jacobsz. Flooren
SW
Jan claesz. Rockje
03-05-1705 blz. 92
Cornelis jansz. Peet
aen Trijn gerrits wedue Arent maertsz. Poel
een stuck landt genaemt de Buijtkaijck in Boschmans weer groot 1948 roeden
NO
Willem Smit
SW
Cijtje jans Peet
01-05-1705 blz. 92v en 93
Verkoopt: Sijbrant jansz. Metselaer nomine uxoris erfgenaam van Joseph cornelisz. Gorter
ende Jacob cornelisz. Gorter als voocht over de onmondige kinderen van Engeltje joseps mede
erfgenaam van selve Joseph Gorter en voor de verder erfgenamen
aen Lourus maerten nu nogh wonende tot Crommenie
een huijs metter erve staende aen de banne van Crommenie
NO
Jan dircksz. vant Madt
SW
Jan dircksz. vant Madt
08-05-1705 blz. 93v
Aeffje dircx wed. Gerrit bouwisz. Jack, Gerrit gerritsz. Jack ende Bouwe pietersz. als mede
erffgenamen van Griet bouwis wed. Jan gerritsz. tijssen
aen Cornelis de Jongh mr. chirurgijn alhier
een stuck landt genaemt t Meedje aen de Legendijk groot 1018 roeden
NO
de wed. van Willem gerritsz
SW
de bailju
08-05-1705 blz. 94 en 94v
Gerrit gerritsz. Jack ende Bouwe pietersz. als mede erffgenamen van Griet bouwis wed. Jan
gerritsz. tijssen
aen Jan gerritsz. Al

een stuck landt genaemt de Voor deuren Ven in Hendricx weer groot 1467 roeden
NO
Jan heijndricxsz
SW
Jan pietersz. de Jongh
noch de voor deur Ven int selve weer met de binnen Delft int selve weer groot 930 roeden
belent als vooren
08-05-1705 blz. 95
Gerrit gerritsz. Jack ende Bouwe pietersz. als mede erffgenamen van Griet bouwis wed. Jan
gerritsz. tijssen
aen Claes cornelisz. Vos
de helft in een huijs metter erve
NO
den kooper
SW
Gerrit Jack
08-05-1705 blz. 95v
Gerrit gerritsz. Jack ende Bouwe pietersz. als mede erffgenamen van Griet bouwis wed. Jan
gerritsz. tijssen
aen Jan poulusz. Appel
een stuckje landt genaemt t Breet in Leijck Claesen weer groot 348 roeden
NO
wed. Maerten gerritsz
SW
Bouwen claesz
08-05-1705 blz. 96
Maerten jansz. Castricum wonende tot Uijtgeest
aen Jan maertsz. Tijt
een stuck landt genaemt Poulus Ven in Arent claesen weer groot 730 roeden
NO
Sijmon jansz
SW
den kooper
08-05-1705 blz. 96v
Maerten jansz. Castricum wonende tot Uijtgeest
aen Ijsbrant gerritsz. schepen en Jan pietersz. de Jongh
een stuck landt genaemt de Buijtkaijck in Heijn Roelevenweer groot 862 roeden
NO
wedue dom. Junius
SW
Trijntje claes
08-05-1705 blz. 97
Maerten jansz. Castricum wonende tot Uijtgeest
aen Jan gerritsz. Al
een stuck landt genaemt het Opperent van Rijssen ven groot 932 roeden
NO
den Bailju Roos
SW
den kooper
noch een stuck land genaemt Gabben Ven in Pierke Neelen weer groot 1357 roeden
NO
den kooper
SW
de Geestelijck goedere tot Haerlem
08-05-1705 blz. 97v
Cornelis de Jongh mr. chirurgijn en Sijmon gerritsz. Wildeboer ende Johannes Thopas alle
wettige voogden over de nagelaten dochter van Jan jochemsz. Leene

aen Claes cornelisz. Winter
een stuck landt genaemt de Binkaijk in Roelof sijmons weer groot 1619 roeden
NO
Maerte jansz
SW
Heijndrick Gael
met sijn buijtendijk groot 9 roeden
08-05-1705 blz. 98
Cornelis de Jongh mr. chirurgijn en Sijmon gerritsz. Wildeboer ende Johannes Thopas alle
wettige voogden over de nagelaten dochter van Jan jochemsz. Leenen
aen Jan poulusz. Appel
een stuck landt genaemt de meed van benningh int Smalle weer groot 900 roeden
NO
de wed. Claes gijsen
SW
Trijntje claes
08-05-1705 blz. 98v
Cornelis de Jongh mr. chirurgijn en Sijmon gerritsz. Wildeboer ende Johannes Thopas alle
wettige voogden over de nagelaten dochter van Jan jochemsz. Leenen
aen Sijmon jansz. Wildeboer wonende Akersloot
een stuck landt genaemt de Achterven in Jankemaets weer groot 1567 roeden
NO
Aeght jansz
SW
Cijtje jans
15-05-1705 blz. 99
Sijmon jansz. bestevaer als wettige voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van
Cornelis cornelisz. Kuijsman
aen Cornelis pietersz. vande Laen
een huijs metter erve staende ende leggende alhier
NO
den kooper
SW
Claes jansz. Spruijt
15-05-1705 blz. 99v
Anna jans wed. Huijgh roeloffsz
aen Roelof huijgen
een huijs metter erve staende en leggende op de Blockhuijs Laen
NO
kint van Dirck huijgh
SW
Cornelis Praets
noch ackers landt als d uijter Delft in Jan Dirck evertsz. weer groot 286 roeden
de Bodt camp groot 153 roeden
t Ackertje daer besijden aen groot 60 roeden
d Uijtter acker achter Baert Jannen groot 177 roeden
ende Jan claesen ackertje groot 124 roeden
15-05-1705 blz. 100
Anna jans wedue Huijgh roeloffsz
aen Jan bastiaensz
een stuck landt genaemt de Dijckmeed int Lange Laenen weer groot 1130 roeden
NO
Heijndrick cornelisz. van Dijck
SW
Cornelis engelsz. erfgenamen
met sijn buijtendijck groot 12 roeden

noch de halve binkaijk int Blockhuijs weer groot 540 roeden
NO
Jan vanden Dam
SW
Maerten jansz. Castricum
15-05-1705 blz. 100v
Anna jans wedue Huijgh roeloffsz
aen Claes cornelisz. Heijnen
een stukje buijtendijck landt genaemt de uijtterdijck over Jaep heijnen weer groot 350 roeden
NO
de wedue Jan Outhoij
SW
den Kooper
15-05-1705 blz. 101
Anna jans wedue Huijgh roeloffsz
aen Jans broer de Jonge
een stuck landt genaemt de binnen Delft int Blockhuijs weer groot 260 roeden
en de binnen Delft int selve weer groot 423 roeden
NO
kint van Dirck huijgh
SW
den koper
22-05-1705 blz. 101v
Claes dircks Heijnen ende Lourus poulus Fijck als voogden over de kinderen van Pieter
arentsz. de Jonge
aen Cornelis jaspersz. Kuijper de jonge
een huijs metter erve staende int Noordend
NO
Neeltje jacobs wed.
SW Dirck claes
een acker landt in Nellen weer groot 244 roeden
NO
Cornelis Spruijt
SW
Sijmon gerrits
22-05-1705 blz. 102
Dirck cornelisz. Corver ende Jochem jacobs Swart als voogden over de kinderen van Claes
cornelisz. Corver
aen Jacob pietersz. de Jongh wonende aande Nouwertnasesluijs
een stuck landt genaemt de Paerde groot .. roeden uijt geseijt de bodt de welcke groot is ....
roeden en is vande geheele grooten van selve Paerdekamp afgetrokken
NW Jan Realen erfg.
NO
de Blocksloot
05-06-1705 blz. 102v
Jan pietersz. Koen
aen Jan ijsaaksz. Peet
een huijs metter erve staende alhier
NO
Floris hendricksz
SW
Jan jansz. Komen
05-06-1705 blz. 103
Jan pietersz. Koen
aen Jan Burghorst

een huijsje metter erve staende int Suijtend op de Laen
NO
Jan maerts Machtelden
SW
de wedue Dirck gerritsz. Boet
05-06-1705 blz. 103v
Jan pietersz. Koen
aen Dirck pietersz. de Jongh
een stuckje landt genaemt de twee half maden in Willem mattijs weer groot 710 roeden
NO
Maerten arentsz. Poel
SW
Cornelis Roon
05-06-1705 blz. 104
Jan pietersz. Koen
aen Claes claesz. Wijves
een stuckje landt genaemt de Sack worf groot 627 roeden
NW de kinderen van Harck claesz
SO
den koper
05-06-1705 blz. 104v
Jan pietersz. Koen
aen Barent Reeckman meester chirurgijn alhier
een stuckje landt genaemt Sijmons Hem groot 550 roeden
NO
Sijmon Assendelft
SO
den koper
12-06-1705 blz. 105
Claes gerritsz. Ouwerijc
aen Barent Reeckmann meester chirurgijn
twee stuckjes landt als Sijmons hem groot 445 roeden
SO
Sijmon Assendelft
NW den koper
ende t Campje op de Leijcksloot groot 248 roeden
SO
den kooper
NO
Sijmon Assendelft
12-06-1705 blz. 105v
Claes gerritsz. Ouwerijc
aen Claes thijsz
een stuckje landt genaemt tackertje aen de wegh groot 859 roeden
NW Claes Joosten
SO
de wegh
idem Gerrit gijsen Han inde Hemme op de Heij Graftsloot groot 572 roeden
SO
Jan maerten Machtelden
NW Jan maerten Machtelden
Suijer halff mad groot 400 roeden ten ende aen groot 372 roeden
NO
Dirck van tHooren erfgenamen
SW
Jan van den Dam

12-06-1705 blz. 106
Claes gerritsz. Ouwerijc
aen Guert maertens wedue Cornelis willemsz. de Lang
een stuck landt genaemt Smale ven op de Horn sloot groot 903 roeden
SO
Claes Joosten
NW Sijmon Assendelft
ende Aelberts ven groot 874 roeden op de Vlietssloot
SO
Jan maerten machtelden
NW Thijs sijmons
12-06-1705 blz. 106v
Claes gerritsz. Ouwerijc
aen Claes joosten
een stuckje landt genaemt de Hem op de heij Graft groot 638 roeden
NO
Jacob claesz.
SW
Thijs sijmonsz
12-06-1705 blz. 107
Claes gerritsz. Ouwerijc
aen Jan willemsz. vanden Dam
een stuckje landt genaemt t Hemtje van Jan Nielen groot 563 roeden achter de koopers worf
S
den kooper
N
Claes Joosten
noch t Hemtje achter de verkopers huijs groot 323 roeden
ende noch aldaer groot 338 roeden te samen groot 661 roeden
SW
Claes claesz. Oot
NO
den kooper
met noch de lege worf ten suijden des verkoopers huijs
12-06-1705 blz. 107v
Claes gerritsz. Ouwerijc
aen Jacob claesz. Timmen
twe stuckjes landt als de halve Bree hem achter den verkoopers huijs groot 393,5 roeden
en de Bree Hem daer besuijden aen groot 393 roeden
SW
Claes Joosten
NO
marij Wildeboer
12-06-1705 blz. 108
Claas dircksz. Eck
aen Claes jansz. Spruijt en Jan gerritsz. Al ende Jasper arisz. Visser tot Wessanen
een huijs metten erve staende alhier
NO
de kinderen van Jacob Cuijper
SW
Trijntie claas gerrit
07-08-1705 blz. 108v
Flooris jansz. Houwerties en voor de andere erfgenamen van Guurtie jacobs
aen Pieter cornelisz
een huijs metten erve

NW
SO

Jan Houwerties
Marij IJsbrants wedue Jan jacobsz. Voogel

31-01-1706 blz. 109
Baafje louwerens wed. Claas gijsbertsz. Huijgen
aen Jan maertsz. Poel ende Jan bastiaensz
koebeesten en veertien koejen twee veersen twee pinken voor  600 gereet gelt en dat de
verkoopster de koebeesten sal gebruiken so lang zij leeft
08-01-1706 blz. 109v
Dirck pietersz. Nobel
aen Cornelis dircksz. Gabben
een halfhuijs metten erff
NO
Gerrit jacobsz
ZW de Karmelksteegh
29-01-1706 blz. 110
Cornelis dircksz. Gabbe
aen Pieter dircksz. Specken
een huijs ende erve staende int Noortend
NO
Cornelis cornelisz. Boertje
ZW ....
29-01-1706 blz. 110v
Jan bastiaansz
aen Willem willemsz. Garbrande van den Dam
een stuckie kland buijten de Lagendijck groot 124 roede genaamt de Uijterdijck over Hendrick
gijsen weer
NO
den koper
ZW Poelenburgh
blz. 111 leeg
05-02-1706 blz. 111v
Guertie Visschers wed. Claas roelofsz. Klick
aen Zander barendsz
een huijs ende erff staende inde Kerckbuurt benoorden de Kerck
NO
Jsbrand cornelisz. backer
ZW Pieter jansz. de Vries
12-02-1706 blz. 112
wed. van Pieter A Nielen
aen Jan jansz. Paarties
een huijs ende erve staande int Noordent
NO
Aalwer claasz
ZW Pieter Smitten
12-02-1706 blz. 112v
Marij claas wed. Jan arisz

aen Mr. Cornelis de Jongh chirurgijn
een stuck land genaamt de Binkaijck int groote weer groot 755 roeden
NO
den kooper
ZW Trijn pieters Ham
26-02-1706 blz. 113
Claas jan IJts de kinderen van Cornelis claesz. Korver ende Jan jansz. Matselaer tot Jisp als
erfgenamen van Pieter claasz. pietera
aen Jasper arisz. Visser wonende te Wessanen
twee stucken land als het ventje agter Pieter ootgers groot 1555 roeden
NO
Lucas van Breen
ZW Claas jan IJts
nog een stuck landt genaamt de halve ven van Jan ootgers in Barent Fouden weer groot 796
roeden
NO
Lucas van breen
ZW Jan bastiaansz
26-02-1706 blz. 113v en 114
kinderen van Cornelis claasz. Corver tot Nouwertna ende kinderen van Jan jansz. Metselaer
aen Claas jan IJets mede erfgenaam
een stuck lant genaamt Jacob jan Louwen agter ven groot 1125 roeden
NO
Jasper arisz. Visser
ZW Cornelis huijbertsz. Langevelt
nog een gedeelte in de uijterdijck over de groote ven groot 18,5 roeden
NO
Claes jansz
ZW Willem jansz
ende uijterdijk van Pieter Koenen groot 54,5 roeden
NO
Dirk jansz
ZW Jan bastiaensz
26-02-1706 blz. 114v
Claas jan IJts de kinderen van Cornelis claesz. Korver ende Jan jansz. Matselaer tot Jisp als
erfgenamen van Pieter claasz. pietera
aen Jan willemsz. vant Veer de oude
een stuckje lant genaamt de Bree ven in Roelof Louwen weer groot 793 roeden
NO
Alit willems
ZW Maarten kees
26-02-1706 blz. 115
Claas jan IJts de kinderen van Cornelis claesz. Korver ende Jan jansz. Matselaer tot Jisp als
erfgenamen van Pieter claasz. pietera
aen Jan jansz. te Roeloven
een stuckje lant genaamt de henste lijkveen in Havicksweer groot 519 roeden
NO
Claas claasz. Wijves
ZW Claes tijsen
26-02-1706 blz. 115v
Claas jan IJts de kinderen van Cornelis claesz. Korver ende Jan jansz. Matselaer tot Jisp als
erfgenamen van Pieter claasz. pietera

aen Niel flooren
een stuck lant genaamt de twee Stoore aen de Braak groot tzamen 360 roeden
NO
de groote Braek
ZW Jan jansz. Mooij Trijntje
noch de Schaap ackers in Engel jan Frankesweer groot 372 roeden
NO
Do. Havitius
ZW Tijs sijmonsz
26-02-1706 blz. 116
Jasper arisz. Visscher woonende tot Wessaan
aen Claas claasz. Wijves
de helft van Jan ootger ven gelegen alhier in Barend Foudenweer groot 796 roeden
NO
Lucas van Breen
ZW Jan bastiaansz
26-02-1706 blz. 116v
Jan willemsz. van den Dam
aen Hendrick jacobsz. de Gans
twee stucken landt genaemt de Binkaijck in Dirck Huijsersweer groot 1185 roeden
NO
de kinderen van Willem claasz
ZW Jan bastiaansz
noch de Beveegh agter de Vloonlaan int Blockhuijsweer groot 906 roeden
NO
kint van Dirck Huijgen
ZW Jan jansz. Broer
en haar buijtendijcken groot samen 17 2/5 roeden
26-02-1706 blz. 117
Jan willemsz. van den Dam
aen Trijn gerritsz. Gooten wed
een stuck land genaamt de Verlies kamp groot 1685 roeden
NO
Trijn pieters Ham
ZW Claas claasz. Paartgen
noch de uijterdijck over de Verlies camp groot 207 roeden
NO
Trijn pieters
ZW Claas claasz. Paangen
26-02-1706 blz. 117v
wed. Jan arentsz
aen Trijn gerritsz. Gooten wed.
de Uijterven met het endje van de meed in Keijsersweer ende twee maad van Benningh in
Gerrit Duijvenweer groot 2585 roeden
NO
......
ZW Jan gerritsz. Jongejans
26-02-1706 blz. 118
Willem cornelisz. en Maarten Meester als erfgenamen van Jannetje gerrit en voor de andere
erfgenamen
aen Heijndrik gerritsz. Knegt
een stuckje lant genaamt tVentje agter kees Nielen groot 600 roeden

NO
ZW

Jan heijndricksz. Koning
de wed. Gave cornelisz

26-02-1706 blz. 118v en 119
Cornelis maertensz. Tijt
aen Jan maartensz. Poel
een huijs metten erve staende int Suijtendt
NO
den koper
SW
Jan claasz. Grootzant
nog het recht van de bierstal ende neeringe daarinne gedaen staande op de lijste van de
bierstallen van Hollant op naam van Maarten jansz. Poel, en noch het regt van de bierstal ende
neering van zijn woonhuijs en ook sijn moeder Dieuwertje jacobs wed. Maerten dircksz. Poel
int Wout vierendeel
26-09-1706 blz. 119v
Jacob ijsbrantsz. Soet wonende tot Weszaan
aen barent huijgen de Jong wonende tot Weszaan
een stuck lant genaemt het ventje over de Langesloot groot 837 roeden
NO
...
SW
....
noch een stuck in de Kaag groot 519 roeden
NO
...
SW
...
26-02-1706 blz. 120
Alit willems wed. Willem bastiaansz
aan Jan bastiaen en Guurt maartens wed.
een stuck lant genaamt Coppen kaag groot 1182 roeden
NO
Grietje Joosten
ZW
26-02-1706 blz. 120v
Alit willems wed. Willem bastiaansz
aan Claas thijsz
een stuck land genaamt Claas Sij en Caag groot 778 roeden
NO
Teunis flooren
ZW de wedu Dirk Boet
26-03-1706 blz. 121 en 121v
Verkoopt: Cornelis pietersz. Schipper
aan Jan jansz. Aerdig
een stuck lant genaamt Freriks lant groot 807 roeden
NO
Cornelis willemsz. van den Dam
SW
Jacob jansz. Lakeman
kustingbrief voor en somme van  25 jaarlijks ten lijve van Claas dirk cornelis Baerts wonende
tot Wormerveer
14-05-1706 122
Trijntje claas wed. Jan arisz

aan Flooris willemsz. de Wil van Jisp
een huijs metten erfe staande benoorden de Kerk
NO
Claas dircksz. Ek
SW
wed. Dirk jan gerritsz
14-05-1706 blz. 122v
Cornelis gerritsz. Dekker en Jan huijbertsz. Heijloo als voogden over de onmondige kinderen
van Gave cornelisz
Wouter willemsz. wonende aan de Nouwernasevaart
een erf gelegen benoorden de kerk
NO
Jan claasz. Poel
ZW Pieter cornelisz. Heijne
21-05-1706 blz. 123
Jan Buijsant ende Jan Hooft als wettige voogden over de onmondige kinderen van Joannes
Topas in leven sect. alhier
aan Jan maertensz. Poel
huijs metten erf staande tegen over tegthuijs
NO
Cornelis gerritsz. Nomen
SW
de dogter van Jan jochemsz. Leen
26-05-1706 blz. 123v
Jacob gerritsz. Stuet en Aris cornelisz. best wonende op de Koog
aan Jacob claasz. Kuijper camsie wonende op de Koog
een olimolen met sijn schuur genaamt het Klan om af tebreken en weg tehalen
21-05-1706 blz. 124
Dirk cornelis Thijsz
aan Willem Galijnsz
een huijs metten erve alhier benoorden de Kerk
NO
Pieter willemsz. Mattijsz
ZW Aefje heijndricks
21-05-1706 blz. 124v
Willem galijnsz
aan Gerrit maartensz. Gijsen
een huijs metten erfve staande benoorden de Kerk opt Dampadt
NO
Jan gerritsz
SW
wed. Jan claasz. Outhooij
SO
Claas claasz. Rot
28-05-1706 blz. 125
Trijntje claas wed. Jan arisz
aan Pieter arisz. van Broek notaris tot Westzaan
de buijtkaijk int Smalle weer en keijsers groot 800 roeden
NO
Tijs sijmonsz
SW
de kooper
noch de sluts in of laets en Arent claesis weer groot 630 roeden
NO
den kooper

SW

Floris de Wil

28-05-1706 blz. 125v
Trijntje claas wed. Jan arisz
aan mr. Cornelis de Jong
twee stucken lant als de Bijkaijk in Claasvaersweer groot 735 roeden
NO
Pieter Garbrantsz
SW
den kooper
nog de Buijtkaijk in Claesvaersweer groot 867
NO
Jan pietersz. de Jong
SW
Tijs sijmonsz
28-05-1706 blz. 126
Meijnsje jans wed. Henderick jan gerrit Neven
aan Trijn willems
een stuck lant genaamt het ventje in Aukusweer groot 500 roeden
NO
Gerrit gerritsz. Huijgen
ZW den koopster
28-05-1706 blz. 126v
Meijnsje jans wed. Henderick jan gerrit Neven
aan Ijsbrant gerritsz. out schepen
een stuck lant genaamt de Oppermarken in Steffensweer groot 677 roeden
NO
Engel maertsz. Poel
SW
wed. Jan Spruijten
28-05-1706 blz. 127
Meijnsje jans wed. Heijndrick jan gerrit Neven
aan Jan heijndricksz
een huijs metten erfve staande benoorden de kerk
NO
Gerrit alderdsz
Sw
Heijndrick Gael
28-05-1706 blz. 127v
Meijnsje jans wed. Heijndrick jan gerrit Neven
aan Wouter willemsz. wonende aan de Nouwernaasevaert
een stuck lant genaamt de Twiskamp in Steffensweer groot 234 roeden
18-06-1706 blz. 128
Teunisje en Griet cornelis buurvrijsters
aan Lijsje teunis wed.
een stuk lant genaamt de Caag in de vijftien maed groot 532 2/3 roeden
NO
...
SW
....
18-06-1706 blz. 128v
Wouter willemsz
aan Heijndrik cornelisz. van Dijk
een stukje lant genaamt de Twischcamp in Steffensweer groot 234 roeden

NO
ZW

Jan jansz. vant Veer
den kooper

18-06-1706 blz. 129
Heijndrik cornelisz. van Dijk
aan Wouter willemsz. wonende aan de Nouwernasevaert
een stuckje lant genaamt de Twiskamp in Lange Laenderweer groot 144 roeden
No
den kooper
SW
Claas van den Hoorn
13-08-1706 blz. 129v
Gerrit aldert Burger als erfgenaam van de kinderen van Pieter cornelis Klases
aan Jacob jansz. Broeder
stuck lant genaemt 1/5 in Gijsen ven groot 437 roeden
NO
..
SW
Sijmon jansz. Wildeboer
de Hooijven in Claasvaers weer groot 1250 roeden
NO
Gerrit aldert Burger
Sw
Flooris de Wil
de Breedveen in Claas heijnenweer groot 1603
NO de kinderen van Engel van den Hoorn
SW
Jan jansz. broer
het Langen campje int Smalle weer groot 270 roeden
NO
Duijfje jans
Sw
...
de Noordaker int Smalleweer groot 150 roeden
NO
Duijfje jans
SW
...
de 1/2 uijterdijk over Claasvaersweer groot 38 roeden
NO
...
SW
..
1/5 in de uijterdijk over Gijsenven groot 3 2/3 roeden
No
..
Sw
..
03-08-1706 blz. 130
wed. Maert jansz. Keesen
aan Jan jansz. te Roeleven
een huijs met sijn erf staende int Suijtent
NO
Wouter pieters Jannen
SW
Dirck jansz. Muijnen
03-08-1706 blz. 130v
wed. Maerten jansz. Keesen
aan Cornelis willemsz
een stuck lant genaemt de middelstedijkcamp in de Jonge Claasweer groot 445 roeden
NO
Jan louwerensz
SW
voorensdijkcamp
nog de uijterdijk over de dijkcamp groot 21 roeden

ZO
SW

Louwerens jansz
Jan claesz

03-08-1706 blz. 131
wed. Maerten jansz. Keesen
aan Claas claasz. Wijves
een stuck lant genaamt het Ventje in Baert Foudenweer groot 847 roeden
NO
Lucas van Breen
SW
Jan bastiaensz
03-08-1706 blz. 131v
wed. Maerten jansz. Keesen
aan Jan louwerensz
een stuck lant genaamt het halff ... inde Baert Fouden vijftien maed in de Kaegh groot 266
NO
Jan jansz. te Roeleven
SW
...
03-08-1706 blz. 132
wed. Maerten jansz. Keesen
aan Pieter floorensz
een stuck lant genaemt het Verdoleven mad in Baert Foudenweer groot 600 roeden
NO
hr. Bolswaert
SW
Jan jansz. Moeij Trijntjes
03-08-1706 blz. 132v
wed. Maerten jansz. Keesen
aan Claas Moolenaar
een stuck lant genaemt de uijterdijk van Engel maertens groot 114 roeden
NO
Jan willemsz. vant Veer
SW
Claas willemsz
03-08-1706 blz. 133
wed. Maerten jansz. Keesen
aan Jan willemsz. vant Veer de oude
een stuck lant genaamt het grootemad in Bouwesweer groot 355 roeden ent half mad daer aen
groot 206 roeden
NO
Wouter pieter Jannijen
SW
Aagt willems
noch Laijckveentje in Jande weer groot 472 roeden
NO
de kooper
Sw
Cornelis willemsz. Bollen
noch de halff maed in Baert Foudenweer groot 288 roeden
NO
de kooper
SW
de wed. van Eeckhout
09-10-1706 blz. 133v
Claas cornelisz. Heijnen
aan Sijmon jansz. Wildeboer van Akersloot
een huijs en erf en noch een halff leegh erff

NO
de kooper
SW
Baafje louwerens
nog half grooten buijtendijk ende Jan lijken uijtendijk groot 451 roeden
NO
de kooper
SW
Trijn pieters
noch uijterdijk over Jaep heijnenweer groot 350 roeden
No
Marij cornelis
SW
de kooper selff
05-11-1706 blz. 134
de erfgenamen Marij claas claas wed.
aan Harmen cornelisz
een huijs met sijn erff staende leggende int Noortent
NO
Claes arentsz. Stort
SW
Jan jansz. Pot
12-11-1706 blz. 134v
de kinderen van Pieter cornelisz. Muessen
aan Mr Gerrit pietersz. de Jongh
een huijs met sijn erff staande int Noortend
NO
Jan arentsz. Stort
Sw
Marij pieters
03-12-1706 blz. 135
de voogden over het onmondig kint van Bastiaen claasz. Wijves
aan Claas claasz. Wijves
een stuck lant genaemt de halffven Jan ootgersweer groot 796 roeden
NO
Lucas van Breen
SW
Jan bastiaansz
03-12-1706 blz. 135v
de erfgenamen van Jannetje gerrit
aan Willem cornelisz. van der Laen
een stuck lant genaamt de Buijtkaijk in Jacob Huijgen weer groot 912 roeden
NO
Jan pietersz. de Jongh
SW
Barent Huijgen de Jongh
nog het Breetje achter de Vijver in Akkesweer groot 131 roeden
NO
de kinderen van Jan pietersz
SW
de selve kinderen
17-12-1706 blz. 136
Jacob davitsz
aan Engel danielsz. out schepen
een huijs metten erve staende alhier
NO
Cornelis lammertsz
SW
Cornelis garbrantsz.
21-01-1707 blz. 136v

Claas jan Keesen
aen Jan claasz. Keesen
een half huijs met sijn erven staende in de Kerckbuert
NO
Jan jansz. Paertjes
SW
Jacob davidtz
18-02-1707 bzl. 137
Mr. Cornelis de Jongh
aan heer Jean Duijts heer van Assendelft
een stuck landt genaamt het meedje aen de Leegendijk in Neel gijsenweer groot 1018 roeden
NO
het kint van Willem gerritsz
SW
baljuw Roos
15-04-1707 blz. 137v
Sijmon jansz. Wildeboer
aan Maerten arentsz. Poel schepen
een ven in Gootenweer groot 1886 roeden
NO
Jan gerritsz. Boet
SW
Dirck baerts wed.
Kees van Zanen meed int selven weer groot 1472
NO
Zijtje jans Peet
ZW Dirck Boets wed.
1/2 buijtendijk op Duijffjen meed groot 14 roeden
NO
Claes Paenpen
Sw
de kooper
noch de uijterdijk over de drie roeden ven groot 8 roeden
NO
Enter
SW
als vooren
de uijterdijk over Duijtjjen meed groot 14 roeden
NO
als vooren
SW
als vooren
15-04-1707 blz. 138
Maerten arentsz. Poel schepen
aen Sijmon jansz. Wildeboer
de uijterven met het Entje vande Meed in Keijsersweer ende twee maedt in Benning in Gerrit
duijverweer groot 2585 roeden
NO
Jan maertensz. Poel
SW
Flooris de Wil van Jisp
15-04-1707 blz. 138v
Claas joosten
aen Maerten arentsz. Poel
de achterven in Dirck Hannenweer groot 1306 roeden
NO
Grietje joosten
SW
de selve
15-04-1707 blz. 139
Maerten arentsz. Poel

aan Claas joosten
een stuck lant genaamt Vrouw Beerten meed groot 946 roeden
NO
de kinderen van Stijntje wouters
SW
Jan maertensz. Magtelen
15-04-1707 blz. 139v
Jan maertensz. Poel
aan Jsbrant cornelisz. Backer
een stuck lant genaemt het Binkaijckje in Arent claesz. weer groot 715 roeden
NO
Flooris Wil
SW
Dirck danielsz
13-05-1707 140
Pieter jansz. de Vries
aan Claes jansz. Thessen
een huijs met sijn erff staende inde Kerckbuert
NO
Sandert barentsz. Winckelman
SW
de verkooper
20-05-1707 blz. 140v
wed. van Willem claasz. Mighielen nu getrouwt met Gijsbert dircksz. Visser op Sardam
aan Claas jansz. Spruijt
een stuck lant genaemt de Ven in Sijmon Tijtenweer groot 1553 roeden
NO
Claes Sluijs
SW
de kinderen van Willem claesz. Mighielen
20-05-1707 blz. 150 (volgens ficie)
Pieter jacobsz. Foon en Claas sijmonsz. Oosterhoorn als last en procuratie van de erfgenamen
van de wed. van Willem gavesz. van Crommenie
aan Jan nielen Welboren
een stuck lant genaemt het uijtterent van Rijsen ven groot 998 roeden
NO
baljuw Roos
SW
Gerrit jansz. Outhooij
Bouwesweer groot 79 1/3 roeden
NO
hr. Poelenburgh
SW
de wed. Jan lourensz
20-05-1707 blz. 150v
Jan willemsz. van Dam als proev hatje hebben van Theunis floorisz
aan Gijsbert pietersz. vant Hoff
een stuck lant genaemt het Ventje in Ouwe jans weer groot 786,5 roeden
NO
Thijs sijmonsz
SW
Jan bastiaensz
27-05-1707 blz. 151
mr. Jan van heijningen en Jsbrant gerritsz
aan heer Jean Deuts heer van Assendelft

een stuck lant genaemt de halve weer Gijsen ven groot 690 roeden
NO
Jan Poel
SW
Cornelis louwersz. Kroon
nog het Meedje en in de dijk meed in Pieter weer groot 970 1/4 roeden
NO
...
SW
...
de meed in Bouwes weer groot 1192 roeden
NO
...
SW
...
27-05-1707 blz. 151v
Jan van Heijningen
aan Jsbrant gerritsz. out schepen
een stuck lant genaemt de Buijtkaijck in Claes maertensz. weer groot 1156 roeden
NO
Trijn joghems
Sw
Trijn joghems
27-05-1707 blz. 152
de erfgenamen van Cornelis bastiaensz
aan Claas cornelisz. Gooten
een huijs met sijn erff staende int Suijtent
NO
Jacob jansz. (Baeme)
SW
Jan louwerensz
27-05-1707 blz. 152v
de erfgenamen van Cornelis bastiaensz
aan Jean Deuts heer van Assendelft
een stuck lant genaemt de Vliets ven in Boets weer groot 1304 roeden
NO
Jan sijmonsz. Joosen
SW
Jan gerritsz. (Endt)
27-05-1707 blz. 153
de erfgenamen van Cornelis bastiaensz
aan Guert cornelis Baxkster
een stuck lant genaemt het half madt in Dirck baerten weer groot 275 roeden
NO
Jacob jan pieter Koenen
SW
Claas Hopmans
27-05-1707 blz. 153v
Claas willemsz. de Wit
aan Hendrick jacobsz. Gans
een huijs met sijn erfen staende alhier benoorden de Kerck bij de sluijs
NO
Claas jansz. Spruijt
SW
Anna cornelis
10-06-1707 blz. 154
Pieter jansz. de Vries
aan Flooris de Wil van Jisp
een stuck lant genaemt de halven Hammer ven groot 510 roeden

NO
Sw

Dirck gerritsz. Boet

10-06-1707 blz. 154v
Bouwen claasz
aan Cornelis pietersz. Schipper
een stuck lant genaemt de Caagh groot 914 roeden
NO
Sijmon jansz. Wildeboer
SW
Adriaen Al
17-06-1707 blz. 155
Willem jansz. Gooten
aan Pieter Ham en Claas claasz. Speckje
een huijs met sijn erffen staende in de Poel
NO
Engel maertensz. Poel
SW
den dijk
17-07-1707 blz. 155v
Claas willem Claas Spitses
aan Jan gerritsz. Al
een stuck lant genaamt de Boveegh in Heijntjes weer groot 1328 roeden
NO
Claas Spruijten
SW
het kint van Dirck Huijgen
het uijtermaker ventje in Sijmon Tijten weer groot 20 roeden
NO
Claas Spruijt
SW
Claas Spruijt
de uijterdijk over Heijntjes weer groot 12 roeden
19-08-1707 blz. 156
de wed. Dirck jan gerritsz
aan Griete cornelis
een huijs met sijn erven met thuijn groot 30 roeden gelegen op Vlissingen laen benoorden
Kerck
NO
Claas Spijker
SW
Cornelis gerritsz.
19-08-1707 blz. 156v
de wed. Dirck jan gerritsz
aan Guert maertens Heijnen
de marken in Bieren weer groot 1272 roeden
NO
Heijn Gael wed.
SW
Sijmon gerritsz
1/4 part inde uijterdijck over Bieren weer groot 130,5 roeden
NO
Neeltje claas
SW
Trijn pieter Ham
19-08-1707 blz. 157
de wed. Dirck jan gerritsz
aan Jan maertsz. Tijt

de Delft kamp in Offlaets weer groot 260 roeden
NO
Cornelis Gael
SW
de wed. van Willem Klous
19-08-1707 blz. 157v
de wed. Dirck jan gerritsz
aan Jacob claasz. Poel
de twee ackers in Arent claasz. weer groot 339 roeden
NO
Claas Vos
SW
Claas claas Oot
de uijterveer kampjes over den Reeff in (BW) weer groot 727 roeden
NO
Cornelis gerritsz
SW
Flooris maertensz. de Wit
19-08-1707 blz. 158
de wed. Dirck jan gerritsz
aan jan dircksz. Oomen
de vijvercamp groot 212 roeden
NO
grietje joosten
SW
Anna claas
de lange acker int Smalleweer groot 190 roeden
NO
Jacob Veen
SW
Heijn van Dijk
het kampje van Cornelis Gael in Bierenweer groot 192 roeden
NO
Claas Oot
SW
Neeltje gijsen
het ackertje met het thuijntje in de selve weer groot 120 roeden
NO
Cornelis gerritsz
SW
Cornelis gerrritsz
de Delftcamp in Bierenweer groot 200 roeden
NO
Haasje garbrants
SW
Jsbrant Backer
de Twischcamp Neel baerten weer groot 426 roeden
NO
Hendrik Prins
SW
Jacob Veer
26-08-1707 blz. 158v
Jacob louwerens van Saerdam
aan Barent Reeckman
een stuck lant genaemt het Boveegh groot 290 roeden
NO
de kooper
SW
Jan pietersz. Sparreboer
26-08-1707 blz. 159
de wed. Dirck jan gerritsz
aan Hendrick cornelisz. van Dijk
de buijten Delft in Gerrit claas pouwels weer groot 210 roeden
NO
........
SW
.........

de omloop in Klaas heijnen weer groot 200 roeden
NO
........
SW
........
26-08-1707 blz. 159v
de wed. Dirck jan gerritsz
aan Bouwen claas Bouwes
1/2 in de binkaijk in Steffens weer groot 603 roeden
NO
Cornelis flooren
SW
Hendrick pouwelsz. Fijk
01-10-1707 blz. 160
Theunis floorisz. ende kinderen van Jan gerritsz. Ham
aan Jean Deuts heer van Assendelft
een stuck lant genaemt de Vliets ven in Willem matthijsen weer groot 1585 roeden
NO
Jan de Ruijters
SO
Claas Wil
01-10-1707 blz. 160v
Theunis floorisz. ende kinderen van Jan gerritsz. Ham
aan Jan de Jongh sect. alhier
een stuck lant genaemt het groot mad inde Kaegh groot 491 roeden
NO
Trijn pieters Ham
SW
de kinderen van Sijbet
01-10-1707 blz. 161
Theunis floorisz
aan de heer Jean Deuts heer van Assendelft
een stuck lant genaemt de Noord aende Vliet groot 773 roeden
NO
Jan maerten Magtelen
S
de Vliet
01-10-1707 blz. 161v
Bregje flooris
aan Bastiaen engelsz
de splitten in Dirck Hannen werf groot 493 roeden
NO
Claas willemsz
SW
Lieven cornelisz
01-10-1707 blz. 162
Bregje flooris
aan Jan willemsz. van Dijk
het vijver campje met het Middelste campje int selve weer groot 995 roeden
N)
de kooper
SW
Lieven cornelisz
01-10-1707 blz. 162v
wed. Dirck jan gerritsz
aan Jan engelsz

2/3 inde uijterdijk in Neel baertsz. weer groot 36 1/4 roeden
NO
Willem de Veenboer
SW
Neeltje en Wijven claas
21-10-1707 blz. 163
Cornelis pietersz. Gatjes
aan Pieter dircksz. veen
een huijs met sijn erff staande in Noortend
NO de kooper
SW
Claas sijmonsz
21-10-1707 blz. 163v
de erfgenamen Jan jansz. van Dijk
aan Jan bastiaens
een stuck lant genoemt het Kaers lant groot 282 roeden
NO
de kooper
SW
Niel sijmons
21-10-1707 blz. 164
Theunis floorisz. ende kinderen van Jan gerritsz. Ham
aan Maerten arentsz. Poel
de meed op de Nouwer Vliet groot 7,5 roeden
NO
...
SW
...
17-02-1707 blz. 164v
de erfgenamen Willem bastiaensz
aan Jan gerritsz. Ijff
het boveegh in Jan ootgersweer groot 618 roeden
NO
Gijbert vant Hoff
SW
Cornelis huijberts
de dijk ven in Arent jan Cillen weer groot 644 roeden
NO
den hen kousebant
SW
Gerrit Bollen
de Laijk veen in Dirck jan barentd weer groot 1207,5 roeden
NO
Aacht willems
SW
Jan vant Veer
het drie honts lant in Niel weer groot 308 roeden
NO
Dirck jansz
SW
de heer Kausebant
het ruijgen madt in Arent jan Cillen weer groot 560 roeden
Cornelis Bollen
SW
Gijs pietersz. vant Hoff
het halve veentje int selve weer groot 607 roeden
NO
Roeloff baertsz
SW
Gerrit Bollen
17-02-1708 blz. 165
de erfgenamen Willem bastiaens

aan Claas thijsse
een huijs met sijn erff staende int Suijtent
NO
Gerrit jans Tavenier
SW
Louwers jansz
17-04-1708 blz. 165v
Bastiaen willemsz
aan Claas claasz. Wijves
een huijs met sijn erff staende alhier
NO
Jan bastiaansz
SW
Marij sijmons
een part op het Block weer over de Braeck groot 2,5 roeden
SO
Griet hendricks
NW Jan adriaan
de uijterdijk ogver Craen broek groot 193 roeden
SO
Griet hendricks
NW Jan adriaan
in Gerritjen ven groot 118,5 roeden
SO
Cornelis Bolles
NW Jan vant Veer
17-04-1708 blz. 166
Baert willems
aan Cornelis en Baert jansz. Gael
een stuck uijterven int Block huijsweer groot 1257 roeden
NO
Jan van den Dam
SW
Trijn gerrits
de uijterdijk over het selven weer groot 16 roeden
NO
...
SW
....
17-04-1708 blz. 166v
Gerrit cornelisz. vant Veer
aan Jan bastiaansz
twee maed in Jaep heijnen weer groot 1056 roeden
NO
Jan gerritsz. Boet
SW
den kooper
Larpen ven groot 984 roeden
NO
wed. van Sijmon Wildeboer
SW
Dirck danielsz
17-04-1708 blz. 167
Gerrit cornelisz. vant Veer
aan Gerrit gerritsz. Jack
het ventje caegh worff groot 1000 roeden
NO
den kooper
SW
Roelof willemsz
17-04-1708 blz. 167v

wed. Hendrick hendricksz. Gael
aan Jan bastiaensz
het meedje in Steffens weer groot 982 roeden
NO
Sijmon Wildeboer wed.
SW
Trijn pieters Ham
de binkaijk int lange Laen weer groot 1224 roeden
NO
Claas Winter
SW
Claas bouwensz
17-04-1708 blz. 168
wed. Hendrick hendricksz. Gael
aan Jan gerritsz. Jack
een ackertje met thuijntje in Jan gerritsz. weer thuijntje ende het omloopje in groote weer groot
377 roeden
de twee noorden vijff campen
int selve weer groot 275 roeden
het Reeff camp in selve weer groot 198 roeden
het sack veentje in de selve weer groot 175 roeden
het halve veentje int selve weer groot 185 roeden
17-04-1708 blz. 168v
wed. Hendrick hendricksz. Gael
aan Hendrick cornelisz. van Dijk
de uijterdijk over Steffens weer groot 17 1/4 roeden
de uijterdijk over Lange Laender weer groot 201 roeden
NO
Jan Huijpen
SW
Sijmon Wildeboer wed.
17-04-1708 blz. 169
wed. Hendrick hendricksz. Gael en de kind van Cornelis gerritsz
aan Willem cornelisz. de Langen
in de uijtterdijk over Baaert weer groot 252 roeden
NO
Neeltje claas
SW
Trijn pieters
17-04-1708 blz. 169v
wed. Hendrick hendricksz. Gael
aan Cornelis gerritsz. Bosjes
acker ven Kees Neelen in Gerrit duijven weer groot 148 roeden
daer benoordenaan groot 116 roeden
de twee Clock veentjes int Lange Laender weer groot 143 roeden
de Riet veen int selve weer 116 roeden
nog Hen riet int selve weer 140 roeden
de bollen veenen int selve weer groot 345 roeden
het Taring camp int Laentjes weer 165 roeden
de ackers op den Reeff int selve weer 247 roeden
17-04-1708 blz. 170
de kinderen van Willem claasz. Michiel

aan Claes cornelisz. Winter
een halff huijs staende leggende in de Moolenbuert
NO
de wed. Gerrit sijmonsz
SW
de verkoopers
17-04-1708 blz. 170v
Hendrick cornelisz. Schots
aan Dirck pietersz. Nobel
een huijs met sijn erff int Noortent
NO
Hendrick dr. Steffens
SW
Engel sijmonsz
17-04-1708 blz. 171
Willem cornelisz. Lijken
aan Willem dircksz. Moolenaer tot Crommenie
het loop veentje groot 158 roeden
NO
de Kaat
SW
het Spinbol
09-04-1708 blz. 171v
Maerten claesz. Poel
aan Pieter jansz. de Jongen
1/2 int stuckie lant genaemt de worfven groot 967 roeden
NO
Grietie Enten
SW
de kinderen van Stijntie wouters
17-04-1708 blz. 172
de kinderen van Willem gerritsz
aan Claes jansz. Spruijt
een stuck lant genaemt de uijter Marken in Steffen weer groodt 714 roeden
NO
de koper
SW
de kind van Jan Klous
17-04-1708 blz. 172v
de kinderen van Willem gerritsz
aan Claes jansz. Tessen
de suijer en noorder kamp op den Delfft in Claes maersweer groodt 887 roeden
NO
Cornelis garbrantsz
SW
Jacob gerritsz
17-04-1708 blz. 173
de kinderen van Willem gerritsz
aan hr. van Assendelft
een stuckj lant genaemt het meedje aen de Leegendijck groot in Aukis weer groot 1022 roeden
NO
...
SW
de koper
17-04-1708 blz. 173v
Jan thamassz

aen Jan bastiaensz
de helft in een stuck lant genaamt in Cee jaep heijnen ven achter de achter de Vossen groot 748
roeden
NO
hendrik hendriksz. Gael
SN
Maerte claes Poel
20-04-1708 blz. 174
Adriaen jansz. Al van Wessanen
aen Claes jansz. Spruijt
een stuck lant genaemt de Marken in Zijmen Tijten weer groot 1054 roeden
NO
het Halfmoes lant
SW
Jan Paerts
174v leeg
20-04-1708 blz. 175
Claes gerritsz. Ouwerijck
aan hr. Michiel
een huijs met sijn erf staende en leggende alhier
NO. Jan willemsz. van Dam
ZW Jan willemsz. van Dam
27-04-1708 blz. 175v
Hendrik claesz. vant Ent
aen Cornelis dircksz. Gabber
een huijs met sijn erf staende en leggende int Noortent
NO
Trijn dircksen
SW
Cornelis pietersz. vander Laen
27-04-1708 blz. 176
Cornelis dircksz. Gabbe
aan Hendrik claesz. vant Ent
een 3/8 huijs en erf staende en leggende int Noort ent
NO
Gijs cornelisz. Huijpen
ZW Hendrik Steffens
27-04-1708 blz. 176v
Adriaen claesz
aan Cornelis jansz. de Vliet
een huijs met zijn erf staende in de banne Asssendelft op Nouwerna
NO
Hillegont cornelis
SW
Dirck cornelisz
27-04-1708 blz. 177
Pieter jansz. de Vries
aen Gerrit willemsz. Nel tot Saerdam
een stuck lant genaemt den halven langen ven in Maert jans weer groot 714 roeden
NO
Flooris Wil
SW
Dirck gerritsz. Boet

11-05-1708 blz. 177v
Claes p. Kleijne
aan Cornelis hendricksz. Smit
een huijs met sijn erf alhier
NO
Jacob gerritsz. Swart
SW
Gerrit hendricksz. Swart
18-05-1708 blz. 178
Jan jansz. te Roeleven
aan Pieter woutersz
een huijs met sijn erf int Zuijtent
NO
Wouter p. Janne
25-05-1708 blz. 178v
de kinderen van Griet claes Overdijck
aan Gijs pietersz. vant Hof
de buijt Kaijck in messiewen weer groot 874,5 roeden
NO. Claes van Zanen
SW
Pieter dircksz. Veen
25-05-1708 blz. 179
de kinderen van Griet claes Overdijck
aan Claes Moolenaer
met 90 gulden toe gekreegen met zijn buijtendijck groodt 1509 roeden en buijtendijck groodt
78 roeden
NO
...
SW
Gijs pietersz. vant Hof
en buijtendijck over de groote ven groot 73 roeden
NO
Alckte Claes
ZW erfgenamen van Pieter ootgersz
25-05-1708 blz. 179v
Dirck de Jongh
aan Mr. Barent Reeckman
een stuck lant genaemt de ven in Willem matthijsh weer groot 1018 reden
NO
Hendrik claesz. Toot
ZW Willem Smit
25-05-1708 blz. 180
Guert maerten van Cornelis gerritsz
aen Jan bastiaensz
een stuck lant genaemt de Huijgen ven groot 1796 roeden
No
de weed van Jan claesz. Houthoij
Sw
Gerrit jansz. kinderen van Wessanen
2/3 inde buijtendijck over het selfde groot 50 roeden
NO
Sw
Hendrik van Dijck
Jaep heijnen meedt groot 1057 roeden
NO
Jannetie maertes

ZW Dirck danielsz
dijck meedt in Hijn Roelen weer groot 563 roeden
NO
Cornelis gijsbertsz
SW
Jan dircksz
25-05-1708 blz. 180v
Cornelis gerritsz
aan Mr. Cornelis de Jongh
een stuck lant genaemt Pelsert ven in Claes heijnen weer groot 1083 roeden
NO
Dirck danielsz
ZW Gerrit aldertsz
15-06-1708 blz. 181
Jsbrant cornelisz. Backer
aan Maerten arentsz. Poel
een stuck lant genaemt het Boveegje achter het hijs groot 588 roeden
NO
Trijn gerritsz
SW
Claes willemsz
15-06-1708 blz. 181v
Louweris pouwelsz. Fijck
aan Jan bastiaensz. en Maerten arentsz. Poel
een stuck lant genaemt de Pol groot 2452 roeden
NO
Trijn gerrits
ZW Grietie joosten
Clijn Kaegh groot 380 roeden
NO
Engel gerritsz
ZW Jan louwensz
15-06-1708 blz. 182
Louweris pouwelsz. Fijck
aan mr. Cornelis de Jongh en Jan de Jongh sect.
een stuck lant genaemt de Zeeven maed groot 1795 roeden
NO
...
ZW ...
Uijterdijck over de Zeeven maadt groot 70 roeden
NO. ...
ZW ....
leeg 182v
15-06-1708 blz. 183
Theunis floorisz
aan Jan ijsacksz. Peet
een stuck lant genaemt de Vijver camp in Cruijvern weer groot 383 roeden
NO
Havick claesz
SW
Claes claesz

15-06-1708 blz. 183v
Jan p. de Jongh
aan Lauweris pouwelsz. Fijck
een stuck lant genaemt de buijtkaijck in de Ouwisweer groot 1159 roeden
NO
Claes Spruijt
SW
Willem Peel...
leeg 184
03-08-1708 blz. 184v
Neeltie gijsen
aan Maerten arensz. Poel
de dijck ven in Janken maers weer groot 2305 roeden
NO
Marij sijmonsz
ZW de kooper met Jan bastiaensz
uijterdijck over thuijsen groot 150 roeden
NO
Jan bastiaensz. en Cornelis gijsbertsz
ZW Jan hendriksz. Kooningh
03-08-1708 blz. 185
Maerten jansz. Kastrijkom
aan Garmet claesz. Gael
Binkaijck in Jan Galen weer groot 1129 roeden
het ventie in Blockhuijs weer groot 540 roeden
NO
Jan bastiaensz
SW
Neeltie gijsen
Peetoom gijsen ackers met smalle weer groot 160 roeden het campie van Wouter joosten groot
123 roeden
NO
Jan Ham
SW
CLaes heijne weer groot 332 roeden
NO
Trijn claes
SW
03-08-1708 blz. 185v
de weduwe Gave cornelisz
aan Jan p. de Jongh
een huijs met zijn erf in de Moolenbuert
NO
Dirck .. Barenden
ZW Dirck jaspersz. de Jongen
10-08-1708 blz. 186
Willem dircksz. timmerman en Adriaan p. Kuijt haelder wonende tot Crommeniedijck als last
hebbende van de kinderen van Reijer gerritsz. vanden Dam
aan de baljuw Hannes Roos van Assendelft
een huijs met zijn erf staenden en leggende Dam
NO
Willem gerbrantsz
ZW Willem jansz
een buijtendijck groot 1672 roeden
en een buijtendijck groot 418 1/3 roeden

10-08-1708 blz. 186v
de kinderen van Haessie garbrantsz
aan Jan gerritsz. Al
de achter ven van Claes garbrantsz. groot 2158 roeden
NO
Engel danielsz
SW
Claes cornelisz. Koppe
10-08-1708 blz. 187
Neeltie gijsen
aan Jan gerritsz. Al
het Begijne meedje in Zijmon Tijten weer groot 1191 roeden
NO
het Aelmoes lant
SW
Aechje Leene
10-08-1708 blz. 187v
Haessie garbrantsz
aan Jan gerritsz. Al
de elf gaerden groot 1237 roeden
NO
Claes cornelisz. Koppen
SW
hr. Poelenburgh
10-08-1708 blz. 188
Jsbrant cornelisz. Backer
aan Jan gerritsz. Al
een stuck lant genaemt de buijtkaijck
NO
Trijnie dirck
ZW Louweris Fijken
19-08-1708 blz. 188v
Conelis jansz. Spruijt
aan Claes jansz. Spruijt
de buijtkaijck in Willem gerritsz. weer groot 1976 roeden
NO
Engel danielsz
SW
Lou Fijken
campie ent Boom campte in Nielen weer groot 238 roeden en het middelft te campie met vijver
campie int zelfde weer groot 252 roeden
NO
Cornelis Spruijt
ZW Engel danielsz
07-09-1708 blz. 189
Pieter flooren van Uijtgeest
aan Maerten claesz. Poel
een stuck lant genaemt het Boveegje of het ventie achter Pieter Conniger in gerrits weer groot
440 roeden
NO
de kooper
SW
Griete cornelis
12-10-1708 blz. 189v

Jan huijbertsz. Heijloo
aan Jsbrant gerritsz
het meedje in Sijmon tijten weer groot 793 roeden
NO
SW
de kooper
12-10-1708 blz. 190
Jan huijbertsz. Heijloo
aan Engel pietersz. Groodt
een huijs met zijn erf staende alhier
NO
Dirck Huijpen
SW
Jacob de Gans
19-10-1708 blz. 190v
Hendrik hendriksz. Gael
aan Jan engelsz
1/6 inde uijterdijck in Neel baers weer groodt 17 roeden
NO
Willem Veenboer
SW
Trijn aelbers kinderen
23-11-1708 blz. 191
de erfgenamen van Theunis floorisz
aan Jan Paerties
een huijs met sijn erf int Suijtent
NO
Claes joosten
SW
Jan Poel
23-11-1708 blz. 191v
Duijfje jans Gael of anders Neeltie gijsen
aan Engel danielsz
twee campen int Vroon weer groot 300 roeden
noch twee campen int selver weer groot 234 roeden
drie campen in Gijse weer groot 655 roeden
NO
...
SW
...
01-12-1708 blz. 192
Claas jansz. Tessen en Jan louwerisz. als armen voogden
aan Cornelis garbrantsz. Tijt oudt schepen ende Jacob sijmonsz. Metselaer tot Crommenie
een huijs met sijn erve staende int Suijtent, bezeten bij de overleden Jan toomesse
NO
Cornelis willemsz. Bolle
ZW Claas joosten
192v leeg
28-12-1708 blz. 193
Engel gerritsz. Kuijper
aan Jan bastiaensz. en Willem cornelisz. de Lange
een stuck lant genaemt 1/2 in Heijn Roeloven meet aan den dijk groot 556 roeden
NO
Cornelis gijsbertsz

ZW

Jan dircksz

01-02-1709 blz. 193v
Ijsbrant gerritsz. out schepen, Maerten jansz. Poel van Saerdam en Gerrit pietersz. de Jong als
curateurs over den insolvente boedel van Jan barentsz. de Jong
aan Jan maertensz. Poel
een huijs met sijn erf inde Kerkbuurt
NO
Pieter jansz. de Vries
ZW de kinderen van Johannes Thopas
01-02-1709 blz. 194
Cornelis jansz. Spruijt
aan curateurs van Jan barentsz. de Jong en bij absentie van Ijsbrant gerrits onse out collegie
Maerten jansz. Poel wonende tot Zaendam ende Gerrit pietersz. de Jong als curateurs
een stuckje lant genaemt Aledin maedt groot 1285 roeden
NO
Gerrit heijndrick
ZW Griete Schimmels
01-02-1709 blz. 194v
Claas willemsz
aan curateurs van Jan barentsz. de Jong en bij absentie van Ijsbrant gerrits onse out collegie
Maerten jansz. Poel wonende tot Zaendam ende Gerrit pietersz. de Jong als curateurs
een huijs met sijn erf staende alhier
NO
Pieter Flooren
ZW Gerrit heijndricksz. Kooning
blz. 195 leeg en begint weer op 200
Griete dirksz
aan Mr. Cornelis de Jong blz. 200
een stuck lant genaamt de Noorder korte acker groot 119 roeden, leggende in Peets weer
NO
Willem Smitten
ZW de wedu van Dirk gerritsz. Boet
de noorder Twisch int selve weer groot 201 roeden
NO
Jan maertsz
ZW de selve
De Suijer Twisch acker int selve weer groot 196 roeden
de Noorder Slobbing in Dirk Jannen weer groot 381 roeden
ZW ...
NO
...
De suijer Hoogeveen in Reaelen weer groot 339 roeden
ZW ...
NO
...
15-02-1709 blz. 200v
Claas baertsz. Sman man en voogt van Antje dirks
aan Claas cornelisz. Winter
een huijs met sijn erf int Noort ent
NO
Sijmon gerritsz. Koning
ZW de wed van Claas garbrantsz

15-02-1709 blz. 201
Claas cornelisz. Winter als voogt over de onmondige kinderen van heijndrik heijndriksz. Gael
en voor zijn mede voogt Willem cornelisz. de Lange
aan Floris Wil
een stuck lant genaemt de Giering groot 952 roeden
NO
Barent pietersz. de Jong
ZW Willem cornelisz. de Lange
15-02-1709 blz. 201v
Baertje willems buurvrijster en Haasje garbrants
aan Dirk danielsz
een stuck lant genaemt de uijtven in Heijn Roeloven weer groot 2190
NO
de kooper
ZW Jacob jansz. Broeder
en kustingbrief 202
15-02-1709 blz. 202v
Claas jansz. Tessen ende Jacob claasz. ... arme voogden
aan Cornelis cornelisz. Swart
een huijs met sijn erf staende op Nouwertna in onse ban genaemt De Sloep
NO
Cornelis pietersz. Dolleman
ZW het school
22-02-1709 blz. 203
Claas jansz. Keesen
aan Jan claasz. Kesen
een half huijs met sijn erf het achterent in de Kerckbuurt
NO
Jan jansz. Paertjes
ZW Jacob davitsz
22-02-1709 blz. 203v
Mr. Barent Reekman en Jan Tuine als wettige voogden over de onmondige kinderen van Claas
claasz. Klijnjanne
aan Jacob jansz. Broeder
de uijtterdijk over Claes vaers weer groot 23 roeden
01-03-1709 blz. 204
Willem gerritsz. vant Veer wonende tot Spaerendam
aan Gerrit cornelisz. vant Veer
de helft in een stuck lant genaemt Nielen ven groot 759 roeden
NO
de kooper
ZW Maerten arentsz. Poel
de helft in uijtterdijk over Nielen ven groot 292 roeden
1/2 Braek van Nielen ven groot 24 roeden
01-03-1709 blz. 204v
Sijmon gerritsz. voor de helft, Pieter Bruijn voor 1/4 part Dirk claasz. Heijn voor 1/8 part

wonende alle op Saendijk en burgemr. Garbrant pietersz. Gorter voor 1/8 part wonende tot
Oostzaandam
aan Arent Breet en Jan Stockvis wonende op Saendijk
Een olijmolen genaamt "De Pau" aen de Twisch dijk bij Nauwertna
met kustingbrief 205
01-03-1709 blz. 206v
Aegt willems wed. Jan jansz. venus
aan Jan bastiaensz
een stucklant gelegen in Buijtenhuijsen genaemt de Munnekeveen groot 476 roeden
N
de Koedijk
Z
het navolgende lant
noch een stuck lant gelegen als voren groot 650 roeden
N
..
Z
Maritje van Zijbekarspel
01-03-1709 blz. 207
Claas willemsz
aan Jan bastiaansz
een stuck lant boersven groot 1051 roeden
Z
de kooper
N
Jan willemsz. vant Veer
01-03-1709 blz. 207v
Cornelis jansz. Joosten
aan Jan bastiaensz
een stuck lant genaemt de Buijtkaijk in Janke maertsz. weer groot 1710 roeden
N
Sijmon gerritsz
Z
Marij sijmons
01-03-1709 blz. 208
Pieter willemsz. Matthijssen
aan Jan claesz. Keesen
een huijs met sijn erf int Noortent
NO
Willem bouwisz
ZW Anna Fijken
nog twee veen ackers gelegen int groot en kleijn Block groot te samen 233 roeden
01-03-1709 blz. 208v
Pieter heijndriksz. Smit
aan Guert pieters wed. Pieter teunisz
een half huijs en erf
NO
Jan jansz. Paertjes
ZW Niel quirijnsz
nog twee acker gelegen achter de wed. van Wiggert heijndricksz. groot te samen 138 roeden
05-04-1709 blz. 208
Jacob pietersz. Bos
aan Claas sijmonsz. Oosterhoorn wonende op de Koog

een stuck lant groot 2052 roeden genaemt de twee ventjes leggende in huurlantweer
NO
Claes cornelisz
ZW Claas willemsz
12-04-1709 blz. 208v
Claas jansz. Spruijt
aan Jan jansz. Paertjes
een stuck lant genaemt de uijtterven groot 1248 roeden
NO
de kooper
ZW Aegje Leennen
19-04-1709 209 - 210
Pieter arisz. van Broek not. te Westzanen als en procuratie van barent huijgen de Jong
gepasseert voor not Maerten Poel 9-2-1709 verkoopt aan
Jan bastiaensz. en Jan maertsz. Poel
ijder voor de gerechte helft van de navolgende landerije
Dat meetje inde Nouwesweer groot 625 roeden
NO
Claas cornelisz. Koppen
ZW de zelve
de Winter meetje groot 896 roeden
NO
Claas cornelisz. Koppen
ZW de zelve
het uijterventje in de Nouwes weer groot 1064 roeden
NO
Pieter jacobsz. Foor
ZW Dirk danielsz.
het opperent van de Paerde camp in Jacob huijgen weer groot 650 roeden
NO
Pieter jacobsz. Foor
ZW Dirk danielsz
de meets camp in Alberts weer groot 1525 roeden
NO
Claas cornelisz. Koppen
ZW Dirk danielsz
de meet in Jacob alberts weer groot 875 roeden
NO
Dirck danielsz
ZW het Aelmis lant
de uijtterven in Jacob alberts weer groot 920 roeden
NO
hr. Pieter Klock
ZW Heijndrick pouwilsz
De Cleij kamp in Jacob huijgen weer groot 1578 roeden
NO
Lijsbet Luijken
ZW Poelenburg
het ventje in Jacob alberts weer groot 920 roeden
NO
Pieter garbrantsz. Keijser
ZW het Aelmis lant
het uijtterent van de buijtkaijk int selve weer groot 922 roeden
NO
Bartholomues Hemskerk
ZW tAelmis lant
het lege lant in Aelberts weer groot 1345 roeden
NO
Aegt claes
ZW Pieter garbrantsz. Keijser

het lege lant int selve weer groot 1090 roeden
Willem cornelisz. van de Laen
ZW Bartholomues Heemskerk
de uijtterdijk over de elf gaerde groot 26 roeden
de buijtendijk over het korte meetje en de Nouwes meet groot 139 roeden de uijtterdijk vant
lege lant groot 47 roeden over de nouwe weer in 2 percelen groot 26 roeden over de meet groot
235 roeden
Het ventje over de Lange sloot groot 837 roeden
NO
Marij sijmons
ZW Claas Hopmans
26-04-1709 blz. 210v
Jan maertsz. Schoenmaker en Jan maertensz. Tijt onse collega
Pieter jansz. Carels
een huijsje met sijn erf benoorden de kerk
NO
Mues cornelisz. Smit
ZW Grietje pieters
26-04-1709 blz. 211
Pieter jansz. Carels
aan Claas pietersz. Rockjes
een huijs met sijn erf benoorden de kerk
NO
Mues cornelisz. Smit
ZW grietje pieters
nog een stuckje lant groot 66 roeden gelegen inde veen
03-05-1709 blz. 211v
Trijn pouwelsz. wed. van Claes cornelisz. Vos
aan Jan bastiaensz. Ris
een huijs met sijn erf en schuer
NO
Willem cornelisz. van de Laen
ZW de verkopersse
met kustingbrief 212
14-06-1709 blz. 212v
Jan claasz. Keessen
aan Jan jansz. Paertjes
een huijs met sijn erf in de kerkbuurt
NO
de kooper
ZW Jacob davitsz
03-05-1709 blz. 213
Teunis heijndricksz
aan Jan gerritsz. Al
een stuck lant genaemt het Laentje aan de worf groot 862 roeden dog met Condietje dat de
verkoper altijt sijn padt naar huijs toe over het voornt. lant sal mogen houden
NO
Claes Spruijtten
ZW Jan Sparten
noch Noontje ventje in Heijntjes weer groot 1233 roeden

NO
ZW

Claas jansz. Spruijt
Heijndrik jacobsz. de Gang

03-05-1709 blz. 213v
Gijsbert dircksz. Visscher wonende tot Saendam
aan Jan jansz. Paertjes
een stuck lant genaemt Marij Kuijper ventje groot 1095 roeden
NO
Lijsbet pieters Suijkers
ZW
de kooper
10-05-1709 blz. 214
Teunis heijndricksz
aan Gerrit baertsz
een half huijs met sijn erf staende alhier benoorden de kerk
NO
de wed. gerrit sijmonsz
ZW Jan Sparten
met condietje dat de verkoper vrij padt heeft op stuck lant genaemt het Laentje
10-05-1709 blz. 214v
Trijn maertens Banck wed. Pieter claesz
aan Pieter dirksz. Bruijn
een huijs met sijn erf int zuijtent
NO
Jan claasz. Grootzant
ZW Jan bastiaensz
met condietje
10-05-1709 blz. 215
Cornelis cornelisz. Roon
aan Jan willemsz. van de Vliet
een stuckje lant genaemt de Hoogge veen groot 645 roeden
NO
Gerrit heijndricksz
ZW Cornelis roelofsz
10-05-1709 blz. 215v
Cornelis cornelisz. Roon
aan Jocheim jacobsz. Swart wonende tot Nouwertna
een stuck lant genaemt de Twisch groot 1174 roeden
NO
Jan gerritsz. Boet
ZW Arent ijsaack
21-05-1709 blz. 216
Pieter jansz. Adriaans
aan Gijs pietersz. vant Hoff
een stuck lant genaemt Balingen ven groot 1888 roeden
NO
Cornelis adriaensz. Grootzant
ZW Jan bastiaensz
31-05-1709 blz. 216v
Aegte claas wed. Garbrant jansz. Toon

aan Claas sijmonsz. Oosterhoorn wonende op de Koog
een stuck lant genaemt de Bree ven in Willem gerritsz. weer groot 2108 roeden
NO
Aldert pietersz
ZW Aegt cornelis
nog de uijtterven groot 1504 roeden
NO
Claes Suijkerz
ZW Dirk danielsz
met sijn buijtendijk groot 20,5 roeden
31-05-1709 blz. 217
Aegte claas wed. Garbrant jansz. Toon
aan Heijndrik cornelisz. van de Laen
een stuuck lant genaemt de Buijtkaijk in Jaep heijnen weer groot 1872 roeden
NO
Lijsbet pieters Suijkersz
ZW Claas Spijkers
het half made in Willem gerritsz. weer groot 262 roeden
NO
Gerrit heijndricksz. Koning
ZW de zelve
31-05-1709 blz. 217v
Aegte claas wed. Garbrant jansz. Toon
aan Claes willemsz. (Stijkerts)
een stuck lant genaemt het huurlant in Jaep heijnnen weer groot 1374 roeden
NO
Jan claasz. Grootzant
ZW Claas cornelisz. Koppen
31-05-1709 blz. 218
Aegte claas wed. Garbrant jansz. Toon
aan Jan gerritsz. Al
een huijs met sijn erf int Noortent
NO
Lijsbet pieters Suijken
ZW Claas cornelisz. Koppen
31-05-1709 blz. 218v
Aegte claas wed. Garbrant jansz. Toon
aan Barent pietersz. de Jong
een stuck lant genaemt het uijtterent van de buijtkaijk int Dam weer groot 1012 roeden
NO
Jan gerritsz. Al
ZW Bosscher
met sijn buijtendijk groot 22 roeden
31-05-1709 blz. 219
Dirk pietersz. Barend als mondeling last van Louweris claas Kroon sal.
aan Cornelis heijndricksz. Knegt
een huijs met sijn erf int Noortent
NO
Rem jaspersz
ZW Barent tijssen
31-05-1709 blz. 219v

Aegte claas wed. Garbrant jansz. Toon
heeft geven  6-5 aan Pieter cornelisz. vande Laen
met de volgende stuckjes lant het Kousebantje in Jaep heijnenweer groot 87 roeden t Delft
campje in de Nouwesweer groot 178 roeden
daer ten ende aen 114 roeden tgrootte veen met de twee been groot 350 roeden de 2 ackers
groot 121 roeden de groote in Nielen weer groot 224 roeden
31-05-1709 blz. 220
Cornelis cornelisz. Roon
aan Jacob gerritsz. Jongejans
een stuckje lant genaemt de Riet veen in Kruijven weer groot 440 roeden
NO
Dirk pietersz
ZW Aegt engel heijnnen
de Slobbing in Jongelings weer groot 501 roeden
NO
Willem cornelisz. Smit
ZW Jan gerritsz. Boet
met last van  2 jaarliks van Pastorie
07-06-1709 blz. 220v
Teunisje cornelis buurvrijster en voor haar suster Griet cornelis
aan Jan claasz. Groot
een huijs met sijn erf alhier
NO
Cornelis willem Nielen
ZW Claertje heijndriks
kustingbrief 221
07-06-1709 blz. 221v
aan Jan sijmonsz. Groen mede tot Westzanen
Jan claesz. Kleijne wonende tot Westzane
een papier molen met sijn huijssing en erf toebehooren staende alhier aan de Delft met het
campje voor de molen in Claesvaers weer groot 82 roeden
NO
Floris Wil sect.
ZW Gerrit Jacken
voor  950
met kustingbrief 222
07-06-1709 blz. 222v
Ijsbrant gerritsz. mede colega Gerrit pietersz. de Jong als curateurs over de insolvente boedel
van Jan barentsz. de Jong
en voor Maerten jansz. Poel tot Saendam
aan Claas jansz. Tessen
een huijs met sijn erf achter de kerk
NW het school
ZW het schoolhuijs
14-06-1709 blz. 223
Barent Reeckman chirurgijn ende Jan Teune als wettige voogden over de onmondige kinderen
van Claas claasz. Kleijnjanne
aan Pieter Flooren wonende tot Uijtgeest voor de helft en Heijndrik cornelis Heijnen de ander

helft
een stuck lant genaemt de buijtkaijk groot 757 roeden
NO
Aegt cornelis
ZW Jan Jacken
14-06-1709 blz. 223v
Barent Reeckman chirurgijn ende Jan Teune als wettige voogden over de onmondige kinderen
van Claas claasz. Kleijnjanne
aan Geurt jacobsz. Dam wonende tot Akersloot man van de wed. van Sijmon jansz. Wildeboer
een stuck lant genaemt de drie maet groot 1262 roeden
NO
Jan Poel
ZW de koper
14-06-1709 blz. 224
Barent Reeckman chirurgijn ende Jan Teune als wettige voogden over de onmondige kinderen
van Claas claasz. Kleijnjanne
aan Jan broersz
de helft van een stuck lant genaemt de Marken in Claes heijnnen weer groot de helft 621
roeden
NO
Jacob jansz. broeder
ZW Dirk danielsz
14-06-1709 blz. 224v
Cornelis cornelisz. Roon
aan Jan jansz. Paertjes
een stuckje lant genaemt de Worf in Madders weer groot 118 roeden
NO
Jan gerritsz. Boet
ZW Claas Joosten
14-06-1709 blz. 225
Jan jansz. Paertjes
aan Jan gerritsz. Boet
een stuckje lant genaemt de worf in Madders weer groot 118 roeden
NO
de kooper
ZW Claas Joosten
21-06-1709 blz. 225v - 226
Ijsbrant gerritsz. onse collega en Gerrit pietersz. de Jong curateurs boedel van Jan baerentsz. de
Jong en voor Maerten jansz. Poel tot Zaardam
aan Pieter arisz. van Broek op last van Barent huijgen de Jong akte voor Maarten Poel op 9-21709 voor de helft en de ander helft aan Jan bastiaensz. schepen
een stuckje lant in de Kaag groot 1002 roeden
NO
...
ZW ...
21-07-1709 blz. 226v
Maritje louwerens wed. heijndrik willems Sijmons
aan Claes dirksz. Poere
een stuckje lant genaemt de hondert gaerde groot 295 roeden

NO
ZW

Jan cornelisz. Lijken
Dirk baerten

21-07-1709 blz. 227
Maritje louwerens wed. heijndrik willems Sijmons
aan Pieter gerritsz. Veenboer
een stuckje in Mannenweer groot 398 roeden
NO
Bouwen claasz
ZW de kinderen van Johannes Thopas
het lant in Smaijers weer groot 691 roeden
NO
Willem cornelisz
ZW Heijndrik gerritsz. Knegt
de Twisch in Jonge Bouwis weer groot 209 roeden het split campje aan de Delft int selve weer
groot 164 roeden de Zuijer Twisch in Dirk jannenweer 204 roeden de Hennip camp met het
Tuijntje aldaar 200 roeden t korte campje aldaar 79 roeden
NO
Cornelis jaspersz. Kuijper
ZW Jan heijndriksz. Koning
21-07-1709 blz. 227v
Maritje louwerens wed. heijndrik willems Sijmons
aan Jan jacobsz. Meijnder wonende tot Crommenie
het ackertje inde Heijt in de hondert gaerde groot 543 roeden
een diete in de Crommenie heijt 190 roeden
t lant van van Claas roelof sijmons 602 roeden
de Lange acker in de Heijt 120 roeden
de acker op de Heijt 106 roeden
het ackertje van Jan mattijse 124 roeden
het Lammeren veentje 85 roeden
de uijtteracker 112 roeden
het ackertje van Arent pietersz. 140 roeden
21-07-1709 blz. 228
Maritje louwerens wed. heijndrik willems Sijmons
aan Jan heijndriksz. Koning
een huijs met sijn erf int Noort ent
NO
de wed. Maerten Spruijte
ZW Pieter gerritsz. Veenboer
21-07-1709 blz. 228v - 229
Maritje louwerens wed. heijndrik willems Sijmons
aan Gerrit heijndriksz. Knegt buurvrijer
de Boveeg in Pieters weer achter Willem gerrit baerten groot 594
de acker benoorden het voor Dirks lant in Pieters weer 399 roeden
het campje voor Pieter waligjes uijt 242 roeden
het Schaeppe campje 172 roeden
Grauwers veen 239 roeden
een dito van Claas Mommele 117 roeden
het hoek stuck in everts weer 60 roeden

het ackertje ten enden de Tuijn int zelve weer 49 roeden
Heijnnen veentje in Allert gerrit jans weer 251 roeden
de omloop over den Delft 188 roeden
Moeij Guert en veentje 191 roeden
05-07-1709 blz. 229v
Ijsbrant gerritsz. schepen en Gerrit pietersz. de Jong als curateurs over insolvente boedel Jan
baerendsz. de Jong en voor Maerten jansz. Poel wonende te Zaandam
aan Jan bastiaansz. schepen
de helft in een stuck lant genaemt de Sevenmaet groot int geheel 1795 roeden
NO
Jan heijnsz. Koning
ZW Jan maertsz. Machtelden
de helft in een stucklant genaemt Aliden meet in Nielenweer groot 1285 roeden
No
Gerrit heijndricksz. Koning
ZW Engel danielsz
de helft in een huijs met sijn erf
NO
Pieter Floren
ZW Gerrit heijndricksz. Koning
05-07-1709 blz. 230
Ijsbrant gerritsz. schepen en Gerrit pietersz. de Jong als curateurs over insolvente boedel Jan
baerendsz. de Jong en voor Maerten jansz. Poel wonende te Zaandam
aan Maerten jansz. Poel
de helft in een stucklant genaemt Aliden meet in Nielenweer groot 1285 roeden
No
Gerrit heijndricksz. Koning
ZW Engel danielsz
de helft in een huijs met sijn erf
NO
Pieter Floren
ZW Gerrit heijndricksz. Koning
05-07-1709 blz. 230v-231
Neeltje maertens Poel wed. Willem keessen
aan Jan jansz. Machtelden
een huijs met sijn erf met een grutterij
NO
Havick claasz
ZW Floris heijndricks
23-08-1709 blz. 231v
Barent Reekman chirurgijn ende Jan teunisz. als wettige voogden over het kind van Claas
claasz. Klijnjanne
aan Claas cornelisz. Kaman wonende aan de Meerdijk
een huijs met sijn erf staande aan de Meerdijk
NO
Jan bastiaansz
ZW kind van Pieter sijmonsz
25-10-1709 blz. 232
Jan pietersz. de vries
aan Ijsbrant cornelisz. Backer
een stuckje lant genaamt Het Ventie in Jan maerten jansweer groot 1197 roeden

NO
ZW

de kooper
Guert maertens

08-11-1709 blz. 232v-233
Pietertie claas wed. Claas garbrantsz. voor haer selven en Claas cornelisz. Koppen en Claas
Suijkersz. als voogden over de kinderen
aan Pieter cornelisz. van de Laen
een huijs en erf int Noortent
NW Claas cornelisz. Winter
ZO
Claas luijkersz
20-12-1709 blz. 234
Willem willemsz. en Jan gerritsz. Al
aan Willem dirksz. wonende tot Crommeniedijk
een huijs met sijn erf aan den Dam
O
Antie gerrits
W
Cornelis nilen
27-12-1709 blz. 234v
Willem dirksz. wonende tot Crommenie
aan Cornelis nielen wonende aan den Dam in de banne Uijtgeest
een huijs met een erf staende aan den Dam
O
Antie gerritsz
W
Cornelis nielen
24-01-1710 235
Jan heijndricksz. Koning buurvrijer
aan Gerrit cornelisz
een huijs met sijn erf
NO
Griet cornelis
ZW Geurt jacobsz. Dam
24-01-1710 235v
Jan gerritsz. Jongejans als voogt over het onmondige kint van Jan pietersz. geteelt bij Neeltie
jans
aan heijndrik cornelisz. Heijnnen
1/6 part in een stuk groot die 1/6 part 448 1/3 roeden genaamt De Ruijgen ven met sijn
uijtterdijk groot 12 1/2 roeden
NO
Jan gerritsz. Boet
ZW Jan maertsz. Poel
24-01-1710 blz. 236
Jan claasz. Groot
aan Garbrant florisz
een huijs met sijn erf
NO
de onmondige kinderen van Pieter Ouwerijk
ZW Jan cornelisz. Kocken
31-01-1710 blz. 236v

Cornelis louwerisz. Kroon
aan Jean Roos bailjuw en schout
een stuck lant genaemt het uijtterent van Harken ven groot 1230 roeden
NO
Jan maertsz. Poel
ZW de heer van Assendelft
31-01-1710 blz. 237
Cornelis louwerisz. Kroon
aan Jan Buijssant wonende tot Haerlem ende Jan Hoeft docter in de medicine wonende tot
Saerdam als voogden over de minderjarige kinderen van Johannes Thopas
een stuck lant genaemt tOpperent van Harkenven groot 1299 roeden
NO
Jan maartensz. Poel
ZW juffr. Bouchaert
31-01-1710 blz. 237v
Pieter willemsz. Kabel wonende tot Uijtgeest volgens octrooij door staten van Hollant 27-071709
aan Jan jansz. Magtelden
een stuck lant genaemt Het Laentie in Heijndrik ootger weer groot 934 roeden
NO
Neel maartens Poel
ZW Jan ijsaaksz. Peet
31-01-1710 blz. 238-239
Pieter willemsz. Kabel wonende tot Uijtgeest bij testament bij sijn eerder huijsvrouw Aeghje
gerrits op den 13-02-1710 not. Arent Rolleres.
was tot haer eeninge erfgenaem dat de goederen en landerijen tot Assendelft sal moeten gaan
aan des testatrices vrinden en bloeden die naa het lant regt
stuk land genaamt Claas pietersz. Louwen ventie groot 1029 roeden
Het Laentie Heijndrik Ootgersweer groot 934 roeden
Een stucklant van 1142 roeden
Een stucklant genaemt het anderhalf wat int Moddersweer groot 995 roeden
Een stucklant genaemt het zuijder en noorder half wat in Willem atisen weer groot 732 roeden
Een stuklant genaemt de Hem groot 563
Een stucklant genaemt de Hoogeveentie groot 444 roeden
werden alle perceelen lants gebruikt bij Heijndrik Toot tot Assendelft die voor ende van wegen
sijne minderjarige kinderen geteelt bij Maritie gijssen de eennige dogter van wijlen Neeltie
gerrits die eennige suster was van de testatrise was
enz.
14-02-1710 blz. 239v
Jacob louwerisz. wonende tot Zaendam
aan Mr. chirurgijn alhier
een huijs met zijn erf bezuijden de kerk
NO
Jan jansz. Komes
ZW de kooper
14-02-1710 blz. 240
Claas tijssen
aan Gerrit willemsz. Kantie

een stukje lant genaemt het opperhalfmadt groot 378,5 roeden
NO
de wed. Adrieaen Molenaer
ZW Gerrit willemsz. Bolle
14-02-1710 blz. 240v
Dirk pietersz. Blauw houtkoopper tot Westzanen
aan Cornelis pietersz. Dolleman wonende tot Nouwertnae en sijn kint geteelt bij Trijn pouwelis
geassisteerd met sijn broeder Cornelis pietersz. Kieft
De soo danige portie en gedeelte als hij is competerende in de koop en opdragtbrief voor desen
gerecht gepasseert den 4 november 1696 Door Cornelis jansz. Leusch tot Nouwertnaa
aangaande het huijs en erf
21-02-1710 blz. 241
Jacob louwerisz. tot Zaandam
aan Lukas van Breen tot Zaandam
de helft in een stuck lant genaemt Jan ootgers achterven groot 1002 roeden
NO
Jasper arisz. Visscher
ZW de selve
28-02-1710 blz. 241v
Pieter arisz. van broek notaris en procureur tot Westzanen
aan Gerrit pietersz. de Jong
een stucken lant gelegen naast malkanderen groot te saamen 1430 roeden
NO
Tijs sijmonsz. Joosten
ZW sect. Floris Wil
07-03-1710 blz. 242
Jan pietersz. Koonning
aan heijndrik jansz. Koning
de helft in een huijs met sijn erf
NO
Jan bastiaensz. Ris
ZW Jan tamasz
14-03-1710 blz. 242v
Gerrit willemsz. Bollen
aan Cornelis willemsz. Bollen
een huijs en erf alhier
NO
Jan pietersz
ZW Jan jansz
nog met conditie dat de verkooper een oven int selve huijs sal moeten laeten maaken als het de
koopper hebben wil
21-03-1710 blz. 243
Lukas van breen tot Zaandam
aan Jasper arisz. Visser tot Westzaanen
een stuck lant gelegen in onsen banne groot 1002 roeden genaemt Jan ootgersven
NO
de kooper
ZW de kooper

21-03-1710 blz. 243v
Jacob louwerisz. tot Zaandam
aan Jasper arisz. Visser tot Westzaanen
een leeg erf int Zuijtent
NO
de koopper
ZW ...
21-03-1710 blz. 244
Dirk claasz. Lugtig tot Oostzaanen
aan Jan jansz. Paerties
de helft in een stucklant genaemt de Vlietsven groot 1753
NO
Jan maart Machtelden
ZW Grietie joosten
noch de helft in de Twisch in Tammissesweer groot 861 roeden
NO
...
ZW Zijtje jans Peet
21-03-1710 blz. 244v-245
Pieter pietersz. Baes smit als voogt over de minderjarige kinderen van Gerrit pietersz. Busch,
gemagtigt door de schepenen van Crommenie
aan Cornelis maartensz. tot Crommenie ende Cornelis jansz. Kalf cum socij
Een papier moolen genaamt "De Koonning" staende ende gelegen aen de Vaertdijk in banne
Assendelft bij Crommenie
Z
de molen "Het Spinbol"
N
de molen "De Oranjeboom"
met het stuck lant genaemt Koxventies groot 158 roeden met sijn schuur somme van  4200
gereetgeld
28-03-1710 blz. 245v
Pieter van broek nits. tot Westzaannen
aan Cornelis nanningse Boer koopman wonende tot Koog
een Run molen, schuur erf en lant genaemt "De Valk" staende tot Nouwertnaa aan de Vaartdijk
NO
de molen "De Papegaijen"
ZW de molen genaemt "De Pau"
voor  543 gereetgelt
28-03-1710 blz. 246
Sijmon gerritsz. Visser tot Saendijk
aan Cornelis claasz. Schoen tot Westzaan
de geregt een sestiende part in een run moolen schuur erf en lant genaemt "De Valk" staande tot
Nouwertnaa
NO
de molen "De Papegaij"
ZW de molen "De Pauw"
28-03-1710 blz. 246v
Neeltie claas buurvrijster en voor haar suster Wijve claas
aan Jan engelsz. wonende aen de Meerdijk
een stuck lant buijtendijk groot 204,5 roeden gelegen over de noortkant van Bierenmeet

Z
N

Geurt maerten
Willem gerritsz. Veenboer

18-04-1710 blz. 247
Pouwelis jacobsz. Wen tot Alkmaar met procuraetie van Dirk baertsz. mede tot Alkmaar
aan Jacob jacobsz. Zuijden tot Westzaanen
een stuckje lant genaemt de halve buijttenven groot 823 roeden
NO
...
ZW ...
het lant van Maerten dircks aen de Twisch groot 276 roeden
NO
...
ZW ...
27-04-1710 blz. 247v
Trijn dirks wed. Gerrit maertsz. en haar kinderen
aan Louweris pouwelsz. Fijck
een huijsje met erf opt Dampadt
ZO
Claas claasz. Rot
NW het land van Maritie Outhooij
02-05-1710 blz. 248
Jan pietersz. de Vries
aan Claas jansz. tessen
een stukje lant groot 648 roeden
NO
de erfgenamen van Jasper Visser
ZW dogter van Jan jochemsz. Leen
02-05-1710 blz. 248v-249
Jan bastieansz. op last van Jan jansz. Komes
aan Cornelis willemsz. vant Hoff
een stuckje lant genaemt tmadt groot 400 roeden
NO
Heijndrick willemsz. vant Hoff
ZW Pieter Rockjes
kustingbrief
02-05-1710 blz. 249v
Jan bastiaensz
aan Jacob jansz. Broeder
een stukje lant genaemt Gijssen ven groot 2205 roeden
NO
de verkooper
ZW Geurt jacobs Dam
30-05-1710 blz. 250
Guertie pieters wed. Pieter teunisz
aan Cornelis dircksz. Gabben
een huijs met sijn erf
NO
Trijn willems
ZW Pieter willemsz. Mattijssen

30-05-1710 blz. 250v
Cornelis dircksz. Gabben
aan Dirk pietersz
een huijsje met sijn erf
NO
Cornelis Boertie
ZW Anna harmens
13-06-1710 blz. 251
Claas jansz. Spruijt als voogt over kind van Jan jansz. Klauw
aan Jan willemsz. Harn
2/3 part in een stukje lant genaemt De Marken groot in geheel 1918 roeden
NO
Ijsbrant gerritsz
ZW Claas engelsz. Heijten
13-06-1710 blz. 251v
Dirk pietersz. Barende
aan Garbrant pietersz. barende
de helft van een stukje lant genaemt Het ventie groot 779
NO
jr. Bossehaert
ZW Engel dirk Nielen
13-06-1710 blz. 252
Jan jansz. te Roeleven
aan Jan bastiaensz. schepen en Trijn gerritsz. Gooten
2/3 parten in een stuk lant genaemt de Zuijt en Noorthorn aen de Wijmerk sijnde deselde parten
groot 733 1/3 roeden gelegen buijtendijk
NO
Trijn pieters
ZW Claas Outhooij
20-06-1710 blz. 252v
Jan jansz. te Roeleven
aan Jan willemsz. vant veer
een stuckje lant genaemt het Lijk veentie groot 891 roeden
NO
Gerrit bollesz
ZW Jan bastieaansz
27-06-1710 blz. 253
Willem cornelisz. Backer tot Crommenie
aan Dirk gerritsz. Lams en Gerrit Backer tot Wormer als voogden over de kinderen van Tijs
willemsz. Maes
een stuckje lant genaemt Maijken weer groot 1070 roeden
NO
Jan bastiaansz
ZW Dieuwertie willems
01-08-1710 blz. 253v
Jan maertsz. Schoenmaker out schepen
aan Huijg cornelisz. de Jong
een stuck lant genaemt de Buijtkaijk groot 1697 roeden
NO
Sijmon van Assendelft

ZW Willem Smit
nog een stuck lant genaemt de Hoogeven groot 1288 roeden
NO
Maerten arentsz. Poel
ZW de kooper
01-08-1710 blz. 254
Jan maertsz. Schoenmaker out schepen
aan Louweris cornelisz. Tijt
een huijs met sijn erf
NO
Neeltie en Wijve claas
ZW Huijg cornelisz. de Jong
een stuckje lant gelegen achter het huijs groot ... roeden
NO
neeltie en Wijve claas
ZW Jan gerritsz. Jongejans
26-09-1710 blz. 254v
Louweris pouwelsz. Fijk
aan Jan jansz. Paerties
een stuckje lant genaemt Jaep heijnne meet groot 1025 roeden
NI
Guert maertens
ZW Dirk danielsz
de helft in de Osse ven groot int geheel 1585 roeden
NO
de kinderen van Pieter sijmonse
ZW ...
17-10-1710 blz. 255
Jan Barrevelt en de Ijf cornelisz. Knap als gastguijsmr. der stede Beverwijk volgens akte 25-091710
aan Jan bastiaansz. regende schepen
een stuckje lant gelegen inde Binnekaeg alhier groot 473 roeden
NO
de kooper
ZW de kooper
25-10-1710 blz. 255v-256
Jan Barrevelt en de Ijf cornelisz. Knap als gastguijsmr.
aan Jan bastiaansz
een stuckje hoijlant groot 500 roeden
17-10-1710 blz. 256v
Maritje michielen
aan Jan claasz. Groot
de volgende ackers als het uijtterdelft in Gerrit weer groot 168 roeden de noorlijkste vijfcampen
ent groote weer 162 roeden de Suijer twisch ackers in Claas heijnnen weer groot 106 roeden het
buijttendelfje in Gerritjes weer groot 131 roeden, ende paarde camp in Lijk klaassenweer groot
320
24-10-1710 blz. 257-257v
Claas cornelisz
aan Claas claasz.

een huijs met sijn erf int Noortent
NO
het lant ...
ZW Cornelis pietersz. Steeman
kustingbrief
23-01-1711 blz. 258
Jan pouwelisz. Appel wonende Haarlem
aan Trijn gerrits Gooten wed. Arent maarten Poel
een stucklant genaemt t Meetie over de Ouwevliet groot 954 roeden
N
Marie van Florije
Z
Jan bastiaensz
30-01-1711 blz. 258v
Aegt jans wed. Jan maartensz. Klijnne
aan Claas jansz. Kleijnne
de halve meet int vroom.. groot 990,5 roeden
NO
Cornelis gerritsz
ZW Pieter Klock
de omloop op den Delft in Jankemaarts weer groot 200 roeden
NO
Engel gerritsz. Jongejongs
ZW Sijmon cornelisz. Wildeboer
de acker op de Reef in Floren weer groot 136 roeden
NO
Cornelis Floren
ZW Cornelis jansz. Joosten
de acker int Vroom grot 260 roeden
NO
Cornelis gerritsz
ZW Pieter garbrantsz. Keijsser
het Tuijntie op de Reef groot 244 roeden
ZW Cornelis pietersz. Boertie
NO
Sijmon Wildeboer
en de Tuijnen groot 144 roeden
NO
Dirk Water
ZW Cornelis Boeltie
met nog 12 roeden buijtendijk
30-01-1711 blz. 259
Aegt jans wed. Jan maartsz. Kleijnne
aan Jacob davitsz
een stuckje lant genaemt de agterven in Flooren weer groot 1750 roeden
NO
Sijmon gerritsz. Wildeboer
ZW Geurt jacobsz
en nog 12 roeden buijtendijk
06-02-1711 blz. 259v
Gerrit cornelisz. Gooten en Pieter baerentsz. de Jong als armevoogden tot Assendelft
aan Dirk jansz
een huijs met sijn erf int Noortent
NO
Anne harmensz
ZW Cornelis Boerman

06-02-1711 blz. 260
Sijmon Langevelt wonende Hillegont en Claas Langevelt tot Lis en voor andere erfgenamen
van Cornelis huijbertsz. Langevelt volgens akte voor schepen van Sparendam
aan de voogden van Maritie claasz. Langevelt
een stuck lant genaemt de Laen groot 1380 roeden
NO
de kinderen vanStijntie wouters
ZW Dirk jansz
het afterventie groot 893 roeden
NO
de kinderen van Stijntie wouters
ZW Claas jansz. Ijetses
nog een stuckie lantje genaemt het Boveegie van gerrit bouwis groot 858 roeden
NO
Claas claasz. Wijvers
ZW Jan gerritsz. Ijf
06-02-1711 blz. 261
Huijbert Langevelt, Pieter Langevelt, Maeritie Langevelt, Cornelis Heemskerk man Cornelisie
Langevelt alle erfgenamen van Cornelis huijbertsz. Langevelt en voor Maiken sijmon
Langevelt en Claas Langevelt mede testatemaire erfgenamen en als voogden
13-02-1711 blz. 261v
Dirk pietersz. de Jong
aan Claas cornelisz. tot Nouwertna
een stukje lant twee half maden in Willem mattijssen weer groot 710 roeden
NO
Maerten arentsz. Poel
ZW Jacob geritsz. Jongejans
De omloop daer ten enden groot 471 roeden
NO
erfgenamen Pieter willemsz. Gorter
ZW Claas claasz. Wijves
nog Hogeveentie daar ten ende groot 456 roeden
NO
erfgenamen Pieter willemsz. Gorter
ZW erfgenamen Pieter willemsz. Gorter
13-02-1711 blz. 261v
Pieter jaspersz. Bleker ende Cornelis jansz. Joosten als naeste vrinden Jan jaspersz. Bleker
fugatief vertrocken als mede Maerten arentsz. Poel en Gerrit gerritsz. Al diakonen
aan Cornelis pietersz. Hartman
een huijs met sijn erf in den Hoek
NO
Pieter cornelisz
ZW Jan jansz. Stamme
27-02-1711 blz. 262
Jacob maerten Ootgers
aan Pieter bouwisz. alias Pieter jan
een half huijs en erf int Zuijtent
NO
Huijg willemsz
ZW Gijsbert pietersz. vant Hof
27-02-1711 blz. 262v

Heijndrik cornelisz. van de Laan
aan Jan gerritsz. Al
een stucklant genaemt de Buijtkaijk in Jaep heijnnenweer groot 1872 roeden
NO
Lijsbet pieters Suijkers
ZW Claas Spijkemaker
het halfmat in Willem gerritsz. weer groot 262 roeden
NO
Gerrit heijndricksz. Koning
ZW Gerrit heijndricksz. Koning
27-02-1711 blz. 263
Cornelis gerritsz. Decker man van Jacobie pieters dogter eenige erfgenaam van Pieter dirksz.
Ban
aan Maerten claasz. Poel
een stuckie lant genaemt de binnen Delft groot 274 roeden
NO
Jan broersz
ZW Griet Schimmels
06-03-1711 blz. 263v
Claas jansz. Keessen
aan Dirk dirksz. Ijpere
een stuckie lant genaemt de Acker in Engel jan Franken weer groot 100 roeden
NO
Gijsbert pietersz. vant Hof
ZW de erfgenamen van Germent louwerisz
06-03-1711 blz. 264
Claas Spruijten en voor Maritie miggielen heeft geschonken
aan Cornelis heijndriksz
het Schaeppen campie groot 104 roeden
de helft van de vijf campen groot 335,5 roeden
06-03-1711 blz. 264v
Pieter Klock tot Alkmaar
aan Jan claasz. Klijnnen tot Westzaanen
een stuckie lant genaemt t Boveegie in Claasvaers groot 340 roeden
NO
Floris Wil sect.
ZW Floris Wil sect.
20-03-1711 blz. 265
Cornelis jansz. Peet
aan Engel dirksz.
een stuckie lant genaamt de buijtendelft in Petenweer groot 867 roeden
NO
de wed van Cornelis Gooten
ZW Jan gerritsz. Jongejans
20-03-1711 blz. 265v
Cornelis jansz. Peet
aan Sijmon cornelisz. Wildeboer
een stuckie lant genaamt de Drie Laanne in Peetenweer groot 304 roeden
NO
Gerrit heijndriksz

ZW Grietie joosten
het camptie op de Reef int selve weer groot 316 roeden
NO
Grietie joosten
ZW Gerrit heijndriksz
20-03-1711 blz. 266
Gerrit jaspersz
aan heijndrik gerritsz. Knegt
de helft in een stuckie lant genaemt de Ven van Claas jan freriks groot 590 roeden
NO
de kooper
ZW de heer van Assendelft
27-03-1711 blz. 266v
Claas jansz. Keessen
aan Jan rutgersz. Sloot
De Obbe kamp groot 292 roeden
NO
Gerrit gerritsz
NO
Gerrit gerritsz
de ackers int Vroomweer groot 320 roeden
NO
de erfgenamen van Pieter jansz. de Vries
ZW Garment claasz
27-03-1711 blz. 267-267v
Sijmon cornelisz. man van teet jacobsz, Floris Klijnne, Pieter jacobsz. Foor en Willem Heeren
als grootse crediteurs over den boedel van Aefie cornelis wed. Jacob havixsz
aan Willem Huijgen
een huijsie met sijn erf
NO
Claas willemsz. Koopman
ZW Jan maartensz. Magtelde
24-04-1711 blz. 268-268v
Jean Roos bailjuw
aan Huijg jansz. van velsen molenaar tot Heemskerk
een huijs metten erve aan den Dam
NO
Willem willemsz.
ZW Willem jansz
met kustingbrief
01-05-1711 blz. 269-269v
Neeltie cornelis van't Gijn tot Alkmaar
Ijsbrant cornelisz. Backer
een huijs met sijn erf
NO
Dirk Danielsz
ZW het lant van de kinderen van Pieter Ouwerijk
met kustingbrief
08-05-1711 blz. 270
Cornelis de Jong mr. chirurgijn en Sijmon gerritsz. Wildeboer als wettige voogden over de
nagelaten minderjarige dogter van Jan jochemsz. Leen en voor mede voogd Jan maartsz. Poel

aan Claas jansz. Klijn
een stuckie lant genaamt Warnaers ventie met de binnendelft int Kerkweer groot 1541 roeden
NO
Immetje maartens
ZW Heijndrik pietersz. Korver
de binnendelft int Laanties weer groot 203 roeden
NO
de kooper
ZW de kooper
08-05-1711 blz. 270v
Trijn claas wed.
aan Claas bastiaenen
een huijs met sijn staende
NO
Claas cornelis
ZW Jan gerritsz. Al cum socijs
15-05-1711 blz. 271
Cornelis de Jong mr. chirurgijn en Sijmon gerritsz. Wildeboer als wettige voogden over de
nagelaten minderjarige dogter van Jan jochemsz. Leen en voor mede voogd Jan maartsz. Poel
aan Jan bastieansz. mede collega
een huijs met sijn erf staande in de Kerkbuurt met een Klijn huijsie
NO
Jan maarten Poel
ZW Heijndrik pieters Korver
15-05-1711 blz. 271v
Cornelis de Jong mr. chirurgijn en Sijmon gerritsz. Wildeboer als wettige voogden over de
nagelaten minderjarige dogter van Jan jochemsz. Leen en voor mede voogd Jan maartsz. Poel
aan Jan Floren
een stuckie lant genaamt t'uijtterent vant Lange madt int Laanties weer groot 302 roeden
NO
Guurt maartens
ZW Ijsbrant Backer
het Twisch campie int selve weer groot 191
NO
Guurt maartens
ZW Jan Paerties
15-05-1711 blz. 272
Cornelis de Jong mr. chirurgijn en Sijmon gerritsz. Wildeboer als wettige voogden over de
nagelaten minderjarige dogter van Jan jochemsz. Leen en voor mede voogd Jan maartsz. Poel
aan Heijndrik cornelisz. Heijnen
een stuckie lant genaamt de Meet in Steffens weer groot 1017 roeden
NO
Cornelis cornelisz
ZW Trijn pieters
met sijn buijttendijk groot 18 roeden
15-05-1711 blz. 272v
Cornelis de Jong mr. chirurgijn en Sijmon gerritsz. Wildeboer als wettige voogden over de
nagelaten minderjarige dogter van Jan jochemsz. Leen en voor mede voogd Jan maartsz. Poel
aan Cornelis jansz. Gaal
een stuckie lant genaamt de Osse ven groot 1500 roeden
NO
Jan Paerties

ZW Jan jansz. Pit
nog met sijn buijttendijk groot 10 roeden
15-05-1711 blz. 273
Cornelis de Jong mr. chirurgijn en Sijmon gerritsz. Wildeboer als wettige voogden over de
nagelaten minderjarige dogter van Jan jochemsz. Leen en voor mede voogd Jan maartsz. Poel
aan Jan sijmonsz. Koning de oude
een stuckie lant genaemt de ven int Damweer groot 2637 roeden
NO
Luka van Breen
ZW Neeltie jacobs
15-05-1711 blz. 273v
Cornelis de Jong mr. chirurgijn en Sijmon gerritsz. Wildeboer als wettige voogden over de
nagelaten minderjarige dogter van Jan jochemsz. Leen en voor mede voogd Jan maartsz. Poel
aan Jan maartensz. Tijt out schepen
een stuckie lant genaemt de meet in Sijmon tijten weer groot 897 roeden
NO
Jan gerritsz. Al
ZW Jan bastiaansz
met sijn buijtendijk groot 8 roeden
15-05-1711 blz. 274
Cornelis de Jong mr. chirurgijn en Sijmon gerritsz. Wildeboer als wettige voogden over de
nagelaten minderjarige dogter van Jan jochemsz. Leen en voor mede voogd Jan maartsz. Poel
aan Arent ende Bouwe claasz
een stucklantie genaamt de ven achter Roelof sijmons worf groot 839 roeden
NO
Garment claasz
ZW Heijndrik cornelisz. Heijnnen
met sijn buijtendijk groot 9 roeden
15-05-1711 blz. 274v
Cornelis de Jong mr. chirurgijn en Sijmon gerritsz. Wildeboer als wettige voogden over de
nagelaten minderjarige dogter van Jan jochemsz. Leen en voor mede voogd Jan maartsz. Poel
aan Claas pietersz. Korver
een stuckie lant ganaamt het Breetie int Laanties weer groot 442 roeden
NO
Gerrit Gooten
ZW Claas jansz. Keessen
15-05-1711 blz. 275
Cornelis de Jong mr. chirurgijn en Sijmon gerritsz. Wildeboer als wettige voogden over de
nagelaten minderjarige dogter van Jan jochemsz. Leen en voor mede voogd Jan maartsz. Poel
aan Heijndrik pietersz. Korver buurvrijer
een stuck lant genaamt het ventie agter Claas gijssen groot 704 roeden
NO
Claas jansz. Klijnne
ZW de kinderen van Johannes Thopas
15-05-1711 blz. 275v
Cornelis de Jong mr. chirurgijn en Sijmon gerritsz. Wildeboer als wettige voogden over de
nagelaten minderjarige dogter van Jan jochemsz. Leen en voor mede voogd Jan maartsz. Poel
aan Jacob davitsz

een stuckie lant genaamt tussen meeties int kerkweer groot 676 roeden
NO
Lijsie teunnis
ZW Germent florisz
29-05-1711 blz. 276
Cornelis jansz. Peet
aan Sijmon cornelisz. Gooten
een huijs met sijn erf op Woutlaan
NO
Geurt jacobsz. Dam
ZW Gerrit heijndriksz
noch een stucklant genaamt de agter ven groot 1932 roeden
NO
Sijtie jans
ZW Grietie joosten
29-05-1711 blz. 276v
Cornelis jansz. Peet
aan Cornelis de Jong mr. chirurgijn en Sijmon cornelisz. Gooten ieder voor de helft
1/3 part int Santlant met de Horn groot 911 roeden
ZO
de erfgenamen van Dr. Cornelis van der meer
NW Trijntie Kampes
sijn buijtendijk groot 2751/3 roeden
noch van Roelof baarts uijtterdijk ten IJe groot 277,5 roeden
met de uijtterdijk ten IJe over Roelof baartsz. weer groot 44 roeden de uijtterdijk over
Schippers worf groot 7,5 roeden
12-06-1711 blz. 277
Cornelis maertensz. Tijt procuratie vande crediteuren van Jan jansz. sijn comparante
schoonvader
aan Aldert claesz. Kluts
een huijs ende erf
ZW Gijsbert pietersz. vant Hoff
NW Huijgh willemsz
12-06-1711 blz. 277v
Cornelis maertensz. Tijt procuratie vande crediteuren van Jan jansz. sijn comparante
schoonvader
aan Niel floris
een stuck landt genaemt de dijk kamp groot 711 roeden
NO
Jan Louw
SW
Jan maertensz. Keessen
Rietlandt in Jan louwert weer groot 360 roeden
NO
Dirck dircksz
ZW Jan te Roeleven
12-06-1711 blz. 278
Cornelis maertensz. Tijt procuratie vande crediteuren van Jan jansz. sijn comparante
schoonvader
aan Pieter woutersz
een stucklandt genaemt het 1/2 groote madt in Pieter gijs bouwis weer groot 354 roeden

NO
Jan van't Veer
SW
Aegt willems
de dijck veen in Havicken weer groot 685 roeden
NO
Niel floren
ZW de kinderen van Cornelis pietersz. Dolleman
tCrofje in Pieter louwen weer groot 187 roeden
NO
de erfgenamen van Geerit havicksz
SW
de erfgenamen van Maritje mighielen
12-06-1711 blz. 278v
Pieter woutersz.
aan Willem jansz. van't Veer
een stucklandt genaemt het halff groote madt in Pieter gijs bouwis weer groot 354 roeden
NO
Jan van't Veer
SW
Aegt willems
19-06-1711 blz. 279
Gerrit Backer tot Oostsaenen
aan Claes joosten
een stucklant genaemt De Obbe hem met halff madt op de Vliets sloot groot 696 roeden
NO
de kooper
ZW de kooper
07-08-1711 blz. 279v
Jan pouwelsz. Appel tot Haerlem
aan Jan jansz. Paertjes
een stucklandt genaemt Benningen ven groot omtrent 900 roeden
NO
Baefje louris
SW
Jaep veen
07-08-1711 blz. 280
Tijs pietersz. Bigh ende Jan egberts Backer wonende tot Crommenie
aan Pieter jansz. Molenaer tot Crommenie
twee vijfde partte in drije aghte partte in een olij moolen genaemt t Roohardt staende op de
Niwevaert bij Crommenie
21-08-1711 blz. 280v
Louris pouwelsz. Fijck
aan Cornelis pieters Aerende
een huijs ende erff staende op 't Dampath
ZO
Claes claesz. Roth
NW 't Landt van Marijtje Outhoij
28-08-1711 blz. 281
Cornelis jacobs Renger ende Pieter je...sert man van Aegje pieters en voor vroutje rengers,
Heijndrick cornelisz. Haringh man van Guertje jacobs Rengers, Claes Korver man Lijsbeth
jacobs Rengers, Jan maertsz. man Adrijaens rengers, Aefje rengers, Jan maertsz. hij getrouwt
met Jannetje teunis, Marij cornelis Jonas, noch Gerrit wullems Nel en Elbert jacobs Kuijper als
voogden over de onmondige kinderen van Trijntje rengers ende Adrijaen pieters alle

erfgenamen van Gerrit adriaens van Velsen ende Dirckje rengerts tot Westsaerdam overleeden
aan Jan jansz. Paertjes
een stucke landt
NO
de kooper
SW
de erfgenamen van baert gijssen
groot omtrent 846 roeden

