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De bouwen met denamen der eijgenaars der huijsen    jaarlijkse huren

Jan Jansz Overdijk een huijs tot de boerderij gebruijkt met
  Omtrent 10 morgen lant soo t moet betaalen bij ons getaxeert
  Waardig in huur        20.-.-
Jan Jansz Heijn de weduwe een huijs geneerende haar met
  Werken bij ons in huur getaxeert     10.-.-
Dirk Heddes een huijs staande sonder inwoonders bekwaam
  Om te boeren bij ons in huur waardig geschat    20.-.-
Dirk Heddes een huijs daar hij in woont bekwaam om 9

morgen lant gebruijkt te worden soo t moet betaalen bij ons
in huur waardig geschat       20.-.-

Jan Tijsen een huijs verhuurt aan 2 partijen weer verhuurt
  Voor 39-2- en omdat het huijs bouvallig is bij ons in huur niet
  Meer waart in huur als       12.-.-

[dit bedrag is doorgehaald en staat vervolgens d:1740   39.-.-]
Engel Knaapsen een huijs boort met 5 morgen lant als het

moet betaalen bij ons waardig in huur getaxeert    22.-.-
Claas en Dirk Willemsz Overbeek een huijs gebruijkende bij
  Het selve omtrent 20 morgen lant soo het moet betaalen bij
  Ons in huur waardig       24.-.-
Jan Willemsz de Boer een huijs gebruijkende omtrent bij het
  Selve omtrent 8 morgen lant sso t moet betaalen in huur
  Waardig geschat       15.-.-
Evert Stroo een huijs bij ons getaxeert op      12.-.-

Willem Thomasz een huijs verhuurt aan twee partijen Weevers
  Voor f 32-:-: maar bij ons met meer waardig    16.-.-

[het bedrag 16 staat doorgehaald, bijgeschreven staat d:1740   32.-.- ]
Pietertje Cornelis Ses een huijs vanden eijgenaar bewoont en
  Bij ons in huur waardig       25.-.-
Ghijsbert Pietersz van t Hof twee huijsen sijnde in malkanderen
  Tot een gemaakt woont bij het selve gebruijkt omtrent 15
  Morgen lant bij ons waardig in huur     24.-.-
Pieter Jansz van t Veer een huijs wort bij het selve gebruijkt
  Omtrent 12 morgen lant sso t moet betaalen in huur waardig
  Getaxeert        26.-.-
Gerrit Claasz Jas een huijs wort bij het selve in huur en
  Eijgen gebruikt 15 morgen lant bij ons in huur waardig   20.-.-
Sijtje Maarten Heijne een huijs wert verhuurt voor 10-10:
  En bij ons ook niet meer waardig     10.10-
Gerrit Cornelisz van t Hof een huijs bij hem selve bewoont
  En in huur waardig getaxeert      20.-.-
Jan Jansz Veenes een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 8 morgen lant soo
  t moet betale bij ons in huur waardig     15.-.-
Dirk Schoone een huijs gebruijkt bij t selve 9 morgen lant soo t moet betale
  bij ons in huur waardig       20.-.-
Maarte Schoone een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 13 morgen lant soo t
  selve moet betaalen bij ons in huur waardig    20.-.-
Cornelis Pietersz Favenier een huijs een weevershuijsie bij ons in huur
  getaxeert waardig       12.-.-



Verponding Assendelft
Assendelft 1733 – Deel 1 van 5

2
Genealogische Bronnen Noord Holland – http://genea-data.phartog.eu

Transcriptie:© Peter Hartog

Gerrit Willemsz Bolle een huijs gebruijkende bij het selve omtrent 20 morgen
  lant soo t moet betaalen bij ons in huur waardig    18.-.-
Maarte Pietersz Oot een huijs een backerij bij ons waardig getaxeert un huur  28.-.-
Maarte Pietersz Oot nog een huijs verhuurt aan Thomas Jacobsz Buijs voor
  20.-.- maar bij ons niet meer waardig als    16.-.-

{bedrag doorgehaald en 20.-.- bijgeschreven]
Cornelis Willemsz van  t Hof een huijs gebruijkende bij t selve 6 morgen lant
  soo t moet betaalen bij ons in huur waardig    16.-.-
Pieter Willemsz Bolle een huijs verhuurt voor 20.-.- maar bij ons niet meer waardig 16.-.-

[bedrag doorgehaald en 20.-.- bijgeschreven]
Jan Claasz Grootzant een huijs gebruijkende bij t selve omtrent 20 morgen lant
  soo t moet betaalen bij ons in huur waardig    26.-.-
Willem Jansz den Boer een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 8 morgen lant soo

t moet betaalenbij ons in huur waardig     16.-.-
Basteijaen Garb een huijs bij ons in huur waardig      8.-.-
Gerrit Willemsz Frantie een huijs verhuurt voor 20.-.- maar bij ons niet meer
  waardig als        13.-.-

[bedrag doorgehaald en 20.-.- bijgeschreven]
Willem Jansz van t Veer een huijs gebruijkende bij t selve 24 morgen lant bij ons
  waardig getaxeerd soo t moet betaalen     24.-.-
Maarte van t Veer een huijs verhuurt op het achterhuijs na voor 10.8.- maar bij
  ons het geheel getaxeert in huur waardig    18.-.-

[bedrag doorgehaald, veranderd in 1740 20.-.-]
Claas Aijk een huijs door den eijgenaar selfs bewoont bij ons in huur getaxeert  18.-.-

[bedrag doorgehaald, verandert in 24.-.-]
Willem Jansz Soldaman een huijs bij ons getaxeert op     16.-.-

[bedarg doorgehaald, verandert in 28.-.-]
Thomas Willemsz Buijs een huijs bij ons getaxeert op     15.-.-

[bedrag doorgehaald, verandert in 19.-.-]
Louris Engelsz een huijs gebruijkt bij het selve ontrent 18 morgen lant soo t moet
  betaalen bij ons in huur getaxeert op     20.-.-
Louris Engelsz een huijs sonder verhuuringe wort bewoont bij sijn soon gebruijkt
  bij hetselve omtrent 10 morgen lant soo t selve moet betaalen bij
  ons in huur getaxeert op      22.-.-
Louris Engelsz een huijs verhuurt aan sijn soon met omtrent 10 morgen lant soo t
  selve meot betaalen bij ons in huur getaxeert op   24.-.-
Pitter Woutersz een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 10 morgen lant soo t selve
  moet betaale bij ons in huur getaxeert op    18.-.-
Claas Jansz Jets, een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 6 morgen lant soo t moet
  betaale bij ons in huur getaxeert op     16.-.-
Aldert Claasz een huijs door den eijgenaar selfs bewoont getaxeert in huur op  12.-.-

[bedrag doorgehaald, verandert in 15.-.-[
Lijsbet Jans Leuk een huijs verhuurt de helft om 16 gulden en bij ons het geheel
  getaxeert in huur waardig om dat een weeve is    16.-.-

[bedrag doorgehaal, verandert in 1740 24.-.-]
Niel Flooren Voogden een huijs verhuuren voor 18 gulden en bij ons ook waardig
  in huur         18.-.-
Gerrit Cornelisz van Sanen een huijs door de weeduwe selfs bewoont bij ons in
  huur getaxeert op       12.-.-

[bedrag doorgehaalt en veranderd in 15.-.-]
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Pieter Cornelisz Bos een huijs gebruijkt bij het selve omtrent 15 morgen lant soo t
  moet betaalen bij ons in huur waardig     20.-.-
Jacob Cornelis Bont een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 12 morgen lant soo t

moet betaalen bij ons in huur waardig     20.-.-
Claas Cornelisz Gooten een huijs bij ons in huur getaxeert op    22.-.-

[bedrag dorgehaald, verandert in 15.-]
Claas Jacobsz een huijs bij ons in huur getaxeert op     12.-.-

[Bedrag doorgehaald, verandert in 15.-.-]
Jan Louwersz een huijs gebruijkt bij t selve 18 morgen lant soo t moet betaalen
  in huur getaxeert op       26.-.-
Sijmon Garb een huijs seer bouvallig bij ons in huur getaxeert op    8.-.-
Pitter Jansz Tavenier een huijs tot de weeverij maar seer slegt bij ons inhuur
  waardig getaxeert op       12.-.-
Jan Jacobsz Leuk een huijs door de weduwe bewoont en seer bouvallig bij ons
  in huur waardig getaxeert op       8.-.-
De weduwe van Jan Cornelisz Bout een huijs bij ons in huur getaxeert op  14.-.-

[bedrag doorgehaal en verandetr in 17.-.-]
Cornelis Ghijsbertsz Schoon een huijs tot de weeverij bij ons getaxeert in huur

waardig op         12.-.-
[Bedrag doorgehaal en verandert in 15.-.-]

Pieter Roelofsz Buur een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 16 morgen lant soo t
  moet betaale bij ons in huur waardig     24.-.-
Gerrit Jansz IJf een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 20 morgen lant soo t moet
  betaale bij ons in huur getaxeert op     24.-.-
Jan Pzn Tavenier een huijs getaxeert in huur waardig te sijn op    16.-.-

[bedrag doorgehaald en verandert in 20.-.-]
Aerent Engelsz Kuijper een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 11 morgen lant bij
  ons in huur getaxeert op      20.-.-
Claas Tijsen een huijs door de dogter verhuurt aan Gerrit Engelsz voor 20.-.-  bij
  ons ook getaxeert op       20.-.-
Claas Tijsen nog een huijs en huurt voor de helft voor 19.-.- bij ons het geheel in
  huur getaxeert op       22.-.-

[bedrag doorgehaald en verandert in 28.-.-]
Jan Maartsz Magtelden een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 13 morgen lant soo
  t moet betaalen bij ons in huur waardig getaxeert op   22.-.-
Ysbrant Maartsz Kleijn een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 13 morgen lant soo t
  moet betaalen bij ons in huur waardig getaxeert op   20.-.-
Willem Huijgen een huijs bij ons getaxeert in huur waardig op    14.-.-

[bedrag doorgehaald en verandert in 17.-.-]
Claas Jas een huijs getaxeert in huur waardig op     10.-.-

[bedrag doorgehaald en verandert in 12.-.-]
Claas Willemsz Koopman een huijs getaxeert in huur waardig op   12.-.-

[bedrag doorgehaald en verandert in 15.-.-]
Claas Pzn Sparreboer een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 8 morgen lant soo t
  moet betaalen bij ons getaxeert in huur waardig op   13.-.-
Cornelis Willemsz de Lange kind een huijs verhuurt voor het selve omtrent 19
  morgen lant soo t moet betaalen bij ons in huur getaxeert op  22.-.-
Sijmon Garbensz een huijs getaxeert in huur waardig op    15.-.-

[bedrag doorgehaald en verandert in d:1740 19.-.-]
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Dirk Dirksz Yperen een huijs getaxeert in huur waardig op    18.-.-
[bedrag doorgehaald en verandert in 22.-.-]

Willem Claasz Koopman een huijs getaxeert in huur waardig op   18.-.-
[bedrag doorgehaald en verandert in 22.-.-]

Cornelis Klaasz een huijs staande leeg getaxeert in huur waardig op   12.-.-
[bedrag doorgehaald en verandert in 15.-.-] + Wout Vierendeel

Claas Joosten een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 9 morgen lant soo t moet
  betaalen getaxeert in huur waardig op     24.-.-
Claas Joosten een huijs getaxeert en in huur waardig op    18.-.-

[bedrag doorgehaald en verandert in 22.-.-]
Jan Gerritsz Yff een huijs gebruijkt bij t selve 19 morgen lant soo t moet betaalen
  getaxeert in huur waardig op      24.-.-
Jan Gerritsz Yff een ent huijs  getaxeert op       8.-.-
Barent Reekman een huijs getaxeert in huur waardig     20.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in d:1740 25.-.-]
Barent Reekman een huijs verhuurt hetselve voor 20 gulden maar bij ons niet
  meer waart als        16.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 20.-.-]
Barent Reekman een huijs daar woont in Jan Coninties sonder gelt te verwoonen
  bij ons getaxeert in huur waardig      8.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 12.-.-]
Heijnderik Willemsz van t Hof een huijs daar hij in boert gebruijkt bij het selve
  omtrent 10 morgen lant getaxeert in huur waardig soo t moet betaalen 18.-.-
Heijnderik Willemsz van t Hof een huijs daar hij selfs in woont getaxeert in huur
  waardig op        20.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 25.-.-]
Heijnderik Willemsz van t Hof 1/2 huijs staande leedig getaxeert in huur waardig op  8.-.-
Floris Heijnderiksz een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 9 morgen lant soo t moet
  betaalen bij ons in huur waardig      22.-.-
Ghijsbert Heijnderiksz een huijs getaxeert bij ons in huur op    15.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 19.-.-]
Pieter Jacobsz Timme een huijs getaxeert in huur waardig op    26.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in d:1740  32.-.-]
Jan Jansz Peet een huijs sijnde voorzien met een grutterij bij ons getaxeert in
  huur waardig op        40.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 50.-.-]
Jan Haviksz een huijs getaxeert in huur waardig op     24.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 30.-.-]
Claas Heijnderiks Toot een huijs gebruijkt bij t selve 8 morgen lant soo t moet

betaalen bij ons getaxeert in huur op     16.-.-
Claas Heijnderiks Toot een huijs verhuurt hetselve aan Dipper voor 10 gulden
  Bij ons ook getaxeert in huur waardig     10.-.-
Gerrit Jansz Ris een huijs getaxeert bij ons in huur waardig    22.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 27.-.-]
Gerrit Jansz Ris een packhuijs groot 9 lasten maar omdat het nooit verhuurt wort
  bij ons getaxeert in huur waardig     15.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 21.-.-]
Pieter Gerritsz kinderen 1/2 huijs bij ons getaxeert in huur waardig op   14.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 17.-.-]
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Engel Pietersz Smit een huijs getaxeert op in huur waardig op    16.-.-
[bedrag doorgehaald verandert in 20.-.-]

Jan Ysaaksz Peet een huijs gebruijkt bij hetselve omtrent 14 morgen lant soo t
  moet betaalen bij ons in huur getaxeert op    24.-.-
Dirk Haviksz een huijs getaxeert bij ons in huur waardig op    20.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 25.-.-]
Huijg Gerritsz de Jong een huijs gebruijkt bij hetselve omtrent 16 morgen lant soo
  t moet betaalen getaxeert in huur waardig op    20.-.-
Huijg Gerritsz de Jong een huijs gebruijkt bij hetselve omtrent 16 morgen lant soo
  t moet betaalen bij ons getaxeert in huur waardig op   20.-.-
Jan Jacobsz Smit een huijs met het lant verhuurt sso t moet betaalen bij ons
  Getaxeert in huur waardig op      20.-.-
Maarte Willemsz Smit een huijs gebruijkt bij t selve omtrent 10 morgen lant
  soo t moet betaalen bij ons getaxeert en in huur waardig  18.-.-
Claas Jacobs Timme een huijs getaxeert in huur waardig op    16.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 20.-.-]
Thomas Jansz Matselaar een huijs getaxeert in huur waardig op   18.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 20.-.-]
Claas Jansz Backer een huijs getaxeert in huur waardig op    14.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 17.-.-]
Jacob Maartsz Kleijn een huijs getaxeert in huur waardig op    16.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 20.-.-]
Gerrit Cornelisz Backer een huijs getaxeert in huur waardig op   16.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 20.-.-]
Maarte Arentsz Poel een huijs getaxeert in huur waardig op    26.-.-

[bedrag doorgehaald verandert in 33.-.-]
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