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De bouwen met de namen der eijgenaars der huijsen    jaarlijkse huren

Westwoude
Jacob Cornelis Polsch verhuurt een bouwhuijs met 15 morgen 585 roeden land onder
Westwoude en Hoogcarspel gelegen, getaxeert op      39.-
Willem Brouwer een huijs ten deele verhuurt, in ’t geheel getaxeert op    5.-
De erven van Magteld Cools verhuuren enen bouwhuijs en 8 morgen 450 roeden land
getaxeert op           36.-
Cornelis Fransz gebruijkt zijn bouwhuijs en omtrent 16 morgen eijgen land getaxeert op 39.-
Meijndert Jansz wed. gebruijkt haar bouwhuijs met omtrent 15 morgen eijgen land
getaxeert op           36.-
Jacob Cornelis Biersteker verhuurt een bouwhuijs en 15 morgen 200 roeden landt
getaxeert op           37.-
Meijndert Jansz weduw. verhuurt een huijs voor      15.-
Johannes Dorst een bouwhuijs ten deele verhuurt sonder land in het geheel getaxeert op 34.-
Willem Claasz Prins gebruijkt sijn bouwhuijs met 11 morgen 275 roeden eijgen  landt
getaxeert op           37.-
De wed. Reijnier Hinlopen verhuurt een bouwhuijs en 14 morgen 300 roeden landt
getaxeert op           35.-
Johannes Dorst gebruijkt zijn bouwhuijs met 12 morgen 475 roeden landt getaxeert op
37.-
Lijsbeth Gerrits gebruijkt haar huijs getaxeert op      24.-
’t preekhuijs getaxeert op         60.-
De Hr. Joan de Jong heeft een bouwhuijs en omtrent 10 morgen landt hetgeen hij gebruijkt
dog niet tot bouwerij indien aangeslagen moet worden en getaxeert op    36.-
De Hr. Joan de Jong gebruijkt een huijs en verder getimmerte tot een buijtenplaats
getaxeert op           60.-
Pieter Gorters kinderen gebruijken hun bouwhuijs en 12 morgen 550 roeden eijgen landt
getaxeert op           36.-
Meijns Paulus verhuurt een bouwhuijs met 19 morgen 200 roeden landt getaxeert op  40.-
Anna Claas ’t Lam gebruijkt haar bouwhuijs en 250 roeden erf of landt huurende wel
10 a 12 morgen, indien aangeslagen moet worden getaxeert op     30.-
Cornelis Jansz Raven verhuurt een bouwhuijs en 100 roeden erf indien aageslagen moet
worden ’t huijs getaxeert op          36.-
nu de huurder gebruijkt zijn eijgen landt groot 10 morgen 180 roeden
Claas Hoek gebruijkt zijn huijs getaxeert op       15.-
Claas Fransz Galis gebruijkt zijn bouwhuijs en 3 morgen 50 roeden landt met ongeveer
14 morgen gehuurt landt getaxeert op        36.-
Adriaan Poort gebruijkt zijn bouwhuijs met 6 morgen 12 ½ reijgen en 7 morgen gehuurt
landt getaxeert op          38.-
Claas Schoenmaker gebruijkt zijn bouwhuijs en 3 ½ morgen eijgen  met 12 morgen gehuurt
landt getaxeert op          32.-
Aagt Grooteboer gebruijkt haar bouwhujs met 6 morgen 497 ½ roeden eijgen en 2 1/3
morgen gehuurt landt getaxeert op        38.-
Hr. Burgemeester Mr. Nanning van Foreest verhuurt een bouwhuijs met 18 morgen 555
roeden landt getaxeert op         32.-
Volkert Groen heeft zijn bouwhuijs en omtrent 23 morgen landt selfs gebruijkt dog nie
verhuurt getaxeert op          39.-
Volkert Groen verhuurt een bouwhuijs en 150 roeden erf indien aangeslagenmeot worden
getaxeert op           28.-
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Jan Breg verhuurt een bouwhuijs en 300 b erf ’t huijs getaxeert op 54.- omdat aparte
woning verhuurt worden         54.-
Jan Slagter gebruijkt zijn bouwhuijs met ruijm 14 morgen eijgen landt getaxeert op  39.-
Maarten d’ Haans erven verhuuren een bouwhuijs met 3 morgen 261 ½ roeden landt
getaxeert op           34.-
Jonge Jan Didarna gebruijkt zijn huijs getaxeert op      24.-
Jan Pietersz Kuijper wed gebruijkt haar huijs getaxeert op     24.-
Jacob Jonker verhuurt een huijs en erf, ’t huijs buijten het erf getaxeert op   66.-
Jan Claasz Galis een huijs ende erf, verhuurt het huijs allen getaxeert op   36.-
Pieter Gaar een nieuw geboud huijsje als deselfe veertienjarige vrijdom geacpireert is nu
getaxeert op           18.-
Dirk Nieuweboer een bouwhuijs ten deele verhuurt ende alsoo gebruijkt getaxeert op  30.-
Jan Claasz Galis gebruijkt zijn huijs getaxeert op      30.-
Cornelis Coster gebruijkt zijn bouwhuijs met 6 morgen 150 roeden eijgen en eenig gehuurt
landt getaxeert op          32.-
Harmannis Smit gebruijkt zijn huijs getaxeert op       18.-
Pieter Prins gebruijkt zijn huijsten deele verhuurt getaxeert op     24.-
Broer Themmik gebruijkt zijn huijs ten deele verhuurt getaxeert op    18.-
Jan Wagenmaker gebruijkt zijn huijs getaxeert op      28.-

Aan ‘t Boeker
Claas Roos gebruijkt zijn huijs tot bouwerije en bakkerije getaxeert op    36.-
Jacob Pietersz Coop gebruijkt zijn huijs getaxeert op      63.-
Jacob Cornelis Hogedam gebruijkt zijn huijs getaxeert op     50.-

Bij de kerk
Nanne Bullooper gebruijkt zijn bouwhuijs getaxeert op      24.-
Nanne Bullooper gebruijkt zijn kleijn huijsje om beesten in te setten, indien aangeslagen
moet worden getaxeert op         6.-

Swaagdijk onder Westwoude
Jan Jansz ’t Hooft gebruijkt zijn huijs getaxeert op      15.-

Oudijk
Het dorps school woonhuijs van den schoolmeester zijnde een publijcq gebouw waar van
geen huur genoten word, niet getaxeert volgens d’instructie art:9
Dirk en Pieter Maartensz Coopman gebruijken hun bouwhuijs en 11 morgen 109 1/3 roeden
eijgen landt getaxeert op         36.-
Jan Maat gebruijkt zijn huijs met bijhoorende gebouwen getaxeert op    34.-
Theunis Water gebruijkt zijn bouwhuijs en 1 morgen 410 roeden eijgen en 12 morgen
gehuurt landt getaxeert op         26.-
Pieter Gaar verhuurt een bouwhuijs en 7 morgen landt getaxeert op    36.-
Claas Molenaar en Claas Jacobsz een bouwhuijs en 14 morgen 450 roeden eijgen landt
getaxeert op           32.-
Grietje Ruijter verhuurt een bouwhuijs met 7 morgen 563 roeden landt getaxeert op  32.-
Cornelis Jacobsz Wortel een huijsje getaxeert op      9.-
Sijbrig Claas Engel een bouwhuijs bewoont en gebruijkt bij haar schoonzoon Claas Pietersz
Nan met 7 morgen landt getaxeert op        32.-
Pieter Cornelisz Buijs gebruijkt zijn bouwhuijs en 50 r en huurt landt ’t geene hij noodig
heeft getaxeert op          32.-
Aris en Evert Boedes gebruijkenhun huijs getaxeert op    
9.-
Sijmon Ratman gebruijkt zijn huijs getaxeert op      24.-
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Swaagdijk onder Oudijk
Adriaan Stoppels kinderen verhuuren een bouwhuijs met 13 morgen 76 roeden landt
getaxeert op           20.-
Dirk Smit verhuurt een bouwhuijs met 14 morgen landt waar van 11 2/3 morgen onder
Oudijk getaxeert op          20.-
Neel Volkes verhuurt een bouwhuijs met 8 morgen 500 roeden landt getaxeert op  24.-
Willem Deut kinderen gebruijken een bouwhuijs et 10 morgen landt vanwaar ¼ paart
toebehoort ende d’andere ¾ paarten gehuurt worden getaxeert op    30.-
Claas Gorter gebruijkt zijn bouwhuijs en 6 morgen 71 reijgen landt getaxeert op  28.-
Adriaan Claasz Vet gebruijkt zijn bouwhuijs met 10 morgen 200 roedes eijgen landt
getaxeert op           24.-
Pieter Claasz Swarts kinderen verhuuren een bouwhuijs met 5 morgen 38 roeden landt
getaxeert op           24.-
Adriaan Claasz Vet een huijsje staande aan Swaagdijk getaxeert op    12.-
Pieter Adriaansz wed gebruijkt haar bouwhuijs met 5 morgen 22 roeden eijgen en eenig
gehuurt landt getaxeert op         20.-
Elbert Herksz verhuurt een bouwhuijs met 13 morgen 200 roeden landt getaxeert op  20.-
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