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Archieven gemeente Oud-Beijerland 

1627 - 1927 (1966)  inv. nr. 79  (1627) 

bewerking ir. Jan Paul van der Spek 

2 februari 2010 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Omslag 

 

Quoyer van alle de nieuwe getimmerde huysen staende onder Out-Beijerlant, Zuyt-Beijerlant 

mitsg[ader]s den Hitsert van den jare d´an[n]o 1665 

Eerste blad 

 

Quoyer van alle de nieuwe getimmerde ende meerendeels vernieuwde huysen gelegen in Out-

Beijerlant, Zuyt-Beijerlant, den Hitsert mitsgaders den polder Eendracht ´t seedert den jare 

XVI
C
 vier en vijfftich aff tot op huyden toe, gestelt bij Isack Hendrikxe Boot, Jasper van 

der Landen ende Cornelis Cornelisz. Abbenbroeck als taxateurs daertoe special[ijck] bij de 

Ed[ele]  heeren commissarisen van Hollandt ende Westvrieslant gecommitteert. 

De westsijde van de Voorstraet 

[in de marge: bij affirmatie van de verhuyrder] 

Jacob Ariensz. Metselaer heeft twee huyskens gebouwt ter plaetse daer noyt huysen hebben 

gestaen waervan ´t eersten is bevonden verhuyrt te sijn aen Arijen Abbenbroeck voor de 

somme van achtentseventich gulden ´t jaers, compt voor den gerechten achtsten pen.  

           f  9 - 15 -  0 

 

[in de marge: bij affirmatie van de verhuyrder] 

Den selven Jacob Ariensz. sijn tweede huysken gebout alsvooren daer noyt huysen hebben 

gestaen is bevonden verhuyrt te sijn aen Cornelis van Roijen voor de somme van 

achtentseventich gld. jaers, compt voor den gerechte achtsten pen.   f 9 - 15 - 0 

 

 

Huys en schuyr van Jacob Palingh heeft gedaen inde oude verpondinge seve gld. vijff st. en 

is de schuyr verbetert naer ons oordeel XII gld sjaers compte tegen den suyveren achtsten pen. 

inde verhooginge         f 1 - 10 - 0 

 

 

Huys en schuyr van Thonis Aertz. Verstolck heeft gedaen inde oude verponding vier gld. 

vijff st.  en de schuyr verbetert naer ons oordeel oft in huyre meer waerdich te sijn  thien gld. 

´s jaers compte tegen den suyveren achtsten pen. van de verhooginge  f 1 - 5 - 0 
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Huys en schuyr van de heer Hessel heeft gedaen inde oude verpondinge seve gld. XVIII st. de 

schuyr vernieuwt en naer ons oordeel in huyre meer waerdich vijffentwintich gld. ´s jaers 

compte tegen den suyveren achtsten pen.      f 3 - 5 - 0 

 

 

Jan Pijl sijn huys en schuyr doen inde oude verponding tien gld. tien st. de schuyr verbetert 

naer ons oordeel ses gld. ´s jaers compt naer den suyveren achtsten pen.  f 0 - 15 - 0 

 

Peperstraet 

 

 

Jan Cornelisz. Brammer heeft affgebroocken een oude schuyr en heeft op de selve plaetse 

getimmert drie nieuwe huysken waer van ´t eerste naer ons oordeel in huyr meer waerdich te 

wesen sestien gld.  ´s jaers compt naer den suyveren achtsten pen.   f 2 - 0 - 0 

 

 

Den selven voort tweede huysken alsvooren als sijnde van een accomoditeyt compt mede naer 

den achtsten pen.         f 2 - 0 -0 

 

 

Den selven voort derde huysken alsvooren      f 2 - 0 - 0 

 

Westvoorstraet 

 

Arij Willems de Baen heeft getimmert een nieuwe schuyr en bevindende de selve naer ons 

oordeel van huyr waerdich te wesen dertich gld. jaerlijcks compt volgens den suyveren 

achtsten pen. over de verhooginge       f 3 - 15 - 0 

 

 

Jan Cornelisz. Robbe geeft met sijn huys en schuyr inde oude verponding negen gld. twaelff 

pen. de schuyr verbetert naer ons oordeel acht gld. comt naer den suyveren achtsten penninck 

´s jaers over de verhooginge van de verpondinge     f 1 - 0 - 0 

 

 

Schoolstraet 

 

 

Schoolhuys  memorie 

 

Gerrit Zijdervelt heeft gegeven voor huys en schuyr inde oude verpondinge vijff gld. twaelff 

stuyvers verbetert naer ons oordeel dertich gld. t’ sjaers compt volgens den achtsten pen. over 

de verhooginge         f 3 - 0 - 0 
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De Oostsijde aen de Voorstraet  

 

 

Steven Cornelisz. heeft affgebroocken een out huys en daer of getimmert een nieuw heeft 

inde oude verponding gedaen negentien stuyvers cijns nu verbetert naer ons oordeel sestien 

gld. ’t sjaers compt naer den suyveren achtsten pen. inde verhooginge  f  2 - 0 - 0 

 

 

Arijen Ariensz. Nieuwstraet heeft verbetert een out huys en heeft gedaen inde oude 

verponding ses st. en naer ons oordeel meer waert te sijn ses gld. sjaers compt naer den 

suyveren achtsten pen.        f 0 - 15 - 0 

 

 

Wijnant Cornelisz. Metselaer sijn out huys heeft inde oude verpondinge gegeven ses gld. 

ses st. en heeft het selve verbetert en is getaxeert in huyr meer waerdich te sijn vier gld. ’s 

jaers compt over den achtsten  penningh van de verhooginge   f 0 - 10 - 0 

 

 

Jacob Willemsz. de Baen sijn huys en schuyr heeft gegeven inde oude verponding drie gld. 

tien st. en de schuyr verbetert naer ons oordeel ifte in huyr meer waerdich te sijn 

vierentwintich gld. ’s jaers compt volgens den achtsten pen. van de verhooginge  

           f 3 - 0 - 0 

 

 

Den penninckmr. Visser geeft inde oude verpondinge van huys en schuyr en heeft huys en 

schuyr eenichsints verbetert inde naer ons oordeel met vier gld. ’s jaers compt over den 

suyveren achtsten pen. van de verhooginge       

           f 0 - 10 - 0 

 

 

[in de marge: blijckt bij de huyreed alle  1659] 

Jasper van de Lande cum suis heeft affgebroocken een oude huysinge ende daer of 

getimmert drie nieuwe huyskens waervan het eerste omtrent twee jaren heeft ledich gestaen,  

twelcke oude huysinge in de verpondinge heeft gegeven ses gld. en nu bevonden verhuyrt te 

wesen aen Leendert Dirckxe Luijtenburgh van den 1
e
 Junij 1665 tot Meij 1668 

daeraenvolgende sijn twee jaren elff maenden voor de somme van hondert vijff en vijff en 

vijfftich eens gelt compt ’s jaers te bedragen drieenvijfftich gld. drie stuyvers comt voor de 

verhooginge van de verpondinge sijnde den gerechten achtsten pen.    

           f  4 - 12 - 14 

1659 
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Het tweede van de voors. huyskens word in eygendom gebruyckt bij Jasper van de Lande en 

heeft gegeven voor een derde part inde voors. oude verpondinge twee gld. en bij ons getaxeert 

dat in huyr soude gelden de somme van vier en vijfftich gld ’s jaers comt voor de verhooginge 

in gerechten achtsten pen.        f 4 - 15 - 0 

 

1659 

Het derde van de voors. drie huyskens word in eygendom gebruyckt bij Neeltie Cornelisdr. 

twelck in de oude verpondinge heeft gegeven voor een derde part twee gld. ende bij ons 

getaxeert dat in huyr soude gelden de somme van tien gld. comt voor de verhooginge sijnde 

den gerechten achtsten pen. 

           f 4 - 0 - 0 

 

Ooststraet 

 

1656 

 

De weduwe van Dirck Jansz staet inde oude verpondinge 16 st. en heeft affgebroocken een 

out huys en daer of getimmert een nieuw huys naer oordeel meerwaerdich te sijn in huyr ’s 

jaers acht gld. comt over den suyveren achtsten pen. over de  verhooginge  

           f 1 - 0 - 0  

 

Cornelis Gijsen geeft inde oude verpondinge veertien stuyvers en heeft op den selve plaets 

getimmert een nieuw huysken twelck naer ons oordeel in huyr waerdich is ses gld. ’t sjaers 

comt naer den suyveren axchtsten pen. over de verhooginge      f 0 - 15 - 0 

 

 

De erfgenamen van Cornelis Huijgen van de Kreeck geeft voor sijn huys en schuyr inde 

oude verpondinge drie gld. en is verbetert naer ons oordeel ofte in huyr meer waerdich te sijn 

’s jaers vierentwintich gld. comt over den suyveren achtsten penninck over de verhooginge

           f 3 - 0 - 0 

 

De Suytsijde van de Hoochstraet aent Oosteynde 

 

  

Lijsbet Jans heeft getimmert een nieuw huysken twelck naer ons oordeel in huyr soude 
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waerdich sijn veertien gld. ’s jaers comt over de verhooginge    

           f  1 - 15 - 0 

 

Arijen Arijensz. Metselaers heeft getimmert een nieuw huysken twelck naer ons oordeel in 

huyr soude waerdich sijn veertien gld. ’s jaers comt over de suyveren achtsten pen. van de 

verhooginge van de verpondinge       f 0 - 15 - 0 

 

 

Pieter Cornelis Goutswaerts voorsaet heeft getimmert een nieuw huysken op een ledig erff 

twelck bij ons is getaxeert in huyre soude waerdich sijn veertich gld. ’s jaers comt naer den 

suyveren achtsten pen. over de verhooginge      f 1 - 15 - 0 

 

 

Huijbert van Aerd heeft op een ledich erff getimmert een nieuw huys twelck naer ons 

oordeel in huyr soude mogen waerdich sijn vierentwintich gld. ’s jaers comt over den 

suyveren achtsten pen.  

           f 3 - 0 - 0 

 

 

Pieter Holwagen heeft gegeven inde oude verpondinge van een out huysken twaelff st. heeft 

daer op getimmert een nieuw huysken twelck naer ons oordeel in huyr soude waerdich sijn 

achtien gld. ’s jaers comt over de verhooginge van de verpondinge   

           f 1 - 13 - 0 

 

 

Gerrit Joncker heeft getimmert een nieuw huysken op een ledig erff twelck in huyr is 

doende twintich  gld. ’s jaers comt over den achtsten pen. naer de suyvere huyr  

           f 2 - 10 - 0 

 

De weduwe van Jan Vermeer heeft getimmert een nieuw huysken op een ledig erff twelck 

bij ons is getaxeert op twintich gld. jaers comt over deb suyveren achtsten penninck  

             f 2 - 10 - 0 
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Hermen H. Swaentjensman  heeft een nieuw huysken getimmert op een ledig erff twelck bij 

ons is getaxeert op twintich gld jaers in huyr comt over den suveren achtsten penninck  

           f 2 - 10 - 0  

 

Hoogstraet aen de Noortsijde 

 

Willem Pieters Broeder heeft een nieuw getimmert huysken twelck bij ons is getaxeert op 

acht gld. ´s jaers in huyr comt volgens den achtsten pen.     

           f 1 - 0 - 0 

 

[in de marge: bij affirmatie van de huyrder] 

Thonis Andrieaens Paij heeft getimmert op een ledig erff een nieuwe schuyr twelcke in huyr 

is doende dertich gld jaers comt volgens den achtsten pen.    f 3 - 15 - 0 

 

 

Pieter Portilie sijn schuyr geeft van de oude verpondinge eene gld. tien st. ende nu een 

woonhuys gemaeckt is bij ons getaxeert in huyr meer waerdich te sijn vier gld. compt over 

den gerechten achtsten pen. voor de verhooginge van de verpondinge   

           f 0 - 10 - 0 

 

1665 

Jan Abrams Pijl heeft gecocht en vertimmert de schuyr van Bastiaen Foppen Boeij tot een 

woonhuys twelck in de oude verpondinge heeft gegeven twee gld. tien stuyvers is getaxeert 

dat in huyre naer ons oordeel meer waerdich is achtenveertich gld. compt voor de 

verhooginge van de verpondinge sijnde den gerechten achtsten pen.   

           f 6 - 0 - 0 

 

1665 

Arij Jacobs van Dalem sijn huys is ten deelen vernieuwt twelck in de oude verpondinge 

heeft gegeven vier gld. axhtien st. en word bij hem bewoont is bij ons getaxeert dat in huyr 

naer ons oordeel ´s jaers meer waerdich is tweeenveertich gld. compt over de verpondinge 

sijnden den gerechten achtsten pen.        

           f 5 - 5 - 0 
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De Hoochstraet beginnende ten oosten den Ronduyt 

 

 

Jacob Arents Metselaer heeft een nieuw huys en loots gebouwt twelck noyt verpondinge 

heeft gegeven is bij ons getaxeert in huyr soude waerdich sijn tweeentwintich gld. compt van 

den gerechten achtsten pen. van de verpondinge     f 2 - 15 - 0 

 

Kerckstraet 

 

 

Jan Roelants Lathouder heeft gegeven inde oude verpondinge twee gld. twee st. van sijn out 

huys twelck hij heeft affgebroocken ende een nieuw daer op gebouwt twelck wij oordeelen 

verbetert te sijn en bij ons getaxeert op veertich gld. compt voor de verhooginge volgens den 

achtsten pen. jaers         f 2 - 18 - 0 

 

 

Nobelstraet 

 

 

Hermen Tonisz. heeft sijn huys gedaen inde oude verpondinge eene gld. twelck hij heeft 

affgebroocken en een nieuw in plaets geseth twelcke bij hem werd bewoont en is bij ons 

getaxeert op twaelff gld. jaers compt volgens den 8-en pen. naert tselve in huyr soude gelden 

off doen over de verhooginge 

           f 0 - 10 - 0 

 

Huysen staende te landewaert eerstelijck onder Out-Beijerlant 

 

Thonis Fonckert sijn huys en schuyr heeft gedaen inde oude verponding vijff gld. der selven 

heeft een oude schuyr affgebroocken en een nieuwe getimmert en is bij ons getaxeert verbeter 

te sijn twaelff gld. comt voor den gerechten achtsten penninck van de verhooginge 

           f 1 - 10 - 0 

 

 

Pieter Stevens Heijnhart sijn huys en schuyr heeft gedaen inde oude verpondinge vier gld. 

den selven heeft affgebroocken een oude schuyr en een nieuwe daer op getimmert en bij ons 
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getaxeert in huyr meer waerdich te sijn twaelff gld. compt voor den berechten achtsten pen. 

van de verhooginge 

           f 1 - 12 - 0 

 

 

Jacob Pieters Gout sijn huys en schuyr heeft inde oude verpondinge gedaen drie gld. thien 

stuyvers heeft een oude schuyr affgebroocken en een nieuwe getimmert en bij ons getaxeert in 

huyr meer waerdich te wesen twaelff gld. compt voor den  verhooginge van de verpondinge 

           f 1 - 10 - 0 

 

 

Huijgh Lanthteer sijn huys en schuyr heeft inde oude verpondinge gedaen vijff gld. heeft 

affgebroocken een oude schuyr en een nieuwe getimmert en bij ons getaxeert in huyr meer 

waerdich te sijn twaelff gld. comt voor den gerechten achtsten pen. voor de verhooginge 

           f 1 - 10 - 0 

 

Pieter van der Jacht sijn huys en schuyr heeft gedaen inde oude verpondinge ses gld. heeft 

affgebroocken ene oude schuyr ende een nieuwe daer op getimmert en bij ons getaxeert in 

huyr  meerder waerdich te sijn twaelff gld. compt voor den gerechtes achtsten pen. voor de 

verhooginge          f  1 - 10 - 0 

 

 

De E[dele] heer Berseel sijn huys en schruyr heeft gedaen inde oude verpondinge ses gld. 

heeft daeraen gemaeckt een nieuw huys ende is bij ons getaxeert meer waerdich te sijn XXV 

gld. tjaers compt voor den gerechten achtsten pen.  voor de verhooginge  f  3 - 5 - 0 

 

 

Paulus Arijens Fijnout huys heeft gedaen inde oude verpondinge vijff st. heeft ´t selve 

affgebrocken en een nieuw getimmert is bij ons getaxeert in huyr meerder waerdich te sijn 

twee gld. compt voor de verhooginge van den  gerechten achtsten pen.  f  0 - 5 - 0 

 

 

Phemen Elijassen sijn out huysken heeft gedaen inde verpondinge vijff st. heeft tselve 

affgebroocken en ten deele vernieuwt is bij ons getaxeert in huyr meer waerdich te wesen vier 

gld. comy voor den gerechten achtsten pen.  voor verhooginge   f  0 - 10 - 0 

 

 

Pieter Abramse Cleermaker sijn out huys heeft gedaen on de oude verpondinge vier gld. 
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vijff st. heeft hetselve ten deelen vernieuwt is bij ons getaxeert in huyr meer waerdich te sijn 

twee gld. compt voor den gerechten achtsten pen. voor verhooginge  f  0 - 5 - 0 

 

 

Jan Jacobsz. Eelant sijn huys en schuyr heeft gedaen inde oude verpondinge vijff gld. tien st. 

heeft een oude schuyr affgebroocken en een nieuwe getimmert is bij ons getaxeert in huyr 

meer waerdich te sijn acht gld. comt voor den gerechten achtsten pen. voor de verhooginge

           f 1 - 0 - 0 

 

 

De heer ende meester Raephael Bressij sijn huys en schuyr heeft gedaen in de oude 

verpondings ses gld. heeft oude huys affgebroocken en een nieuw in plaets getimmert is bij 

ons getaxeert in huyr meer waerdich te sijn achtenveertich gld. ´s jaers compt voor den 

gerechten achtsten pen. volgens verhooginge van de verpondinge    

           f  6 - 0 - 0 

 

 

Corenelis van Roeijen heeft in sijn boomgaert getimmert een nieuw huys en schuyr bij ons 

getaxeert in huyr waerdich te sijn drieenvijfftich gld. compt voor den gerechten achtsten 

penninck inde verpondinge        f  6 - 12 - 8 

 

Neeltie Bastiaense de weduwe van Jacob Slickboer heeft inde oude verpondinge gegeven 

ses gld. heeft een out woonhuys affgebroocken en een nieuw getimmert is bij ons getaxeert in 

huyr meer waerdich te sijn  acht gld. compt voor den gerechten achtsten pen. voor de 

verhooginge van de verpondinge       f  1 - 0 - 0 

     

Zuyt-Beijerlant 

 

 

Gerrit Zijdervelt heeft op sijn lant getimmert een nieuw huysken twelck nooyt verpondinge 

en heeft gegeven ´t welck bij ons is getaxeert in huyr waardich te sijn thien gld. compt over de 

verpondinge van den gerechten achtsten penninck     f  1 - 15 - 0 

 

 

Jop Coolen heeft getimmer topt lant van . . . . . een huys en schuyr daer noyt huys off schuyr 

en heeft gestaen en is bij ons getaxeert in huyr waerdich te sijn  tsestich gld. compt over den 

gerechten achtsten pen. inde verpondinge      f  2 - 10 - 0 
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Hitsert 

 

 

mr. Wouter Tromp heeft een out huys en schuyr affgebroocken en daer op een nieuw huys 

en schuyr getimmert is bij ons getaxeert in meer waerdich te wesen als voor desen 

sesentsestich gld. compt over den gerechten achtsten pen. inde verpondinge  

            

           f  8 - 5 - 0 

 

 

Huijch Dirckxe ´t Grijn heeft gegeven voor sijn huys en schuyr in de oude verponding seven 

gld. tien stuyvers en is bij ons getaxeert in huyr meer waerdich te sijn twintich gld. compt 

over deb gerechten achtsten pen. van de verponding    f  2 - 10 - 0 

 

 

Willem Pietersz.  Broeder heeft sijn huys verbetert met een nieuwe camer ende is bij ons 

getaxeert in huyr meer waerdich te sijn ses gld. compt over den achtsten pen. in verpondinge

           f 0 - 15 - 0  

 

 

Hermen Gerritsz. van Lier heeft een nieuw huysken gebouwt twelck bij ons is getaxeert dat 

in huyr soude gelden sestien gld. compt voor den gerechten achtsten pen. van de verpondinge

           f 2 - 0 - 0  

 

 

Pieter Thonisz Greelmaker heeft aldaer een nieuw huys gebouwt twelck bijmons getaxeert 

in huyre soude gelden off waerdich sijn tweeendertich gld. compt voor den gerechten achtsten 

penninck inde verpondinge        f  4 - 0 - 0 

 

 

Pieter Willems Picklap heeft een nieuw huys gebouwt twelck inde oude verpondinge heeft 

gegeven drie gld. is bij ons getaxeert dat in huyr soude gelden oft meerwaerdich sijn sestien 

jld. compt voor den gerechten achtsten pen. inde verhoogingh van verponding   

           f  2 -0 - 0 

 

 

Den selven Picklap heeft noch een nieuw huys en schuyrtie gebouwt  twelck inde oude 

verpondinge heeft gegeven twee gld. 10 st. is bij ons getaxeert dat in huyre soude gelden ofte 
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meerwaerdich sijn vier gld. compt voor den gerechten achtsten pen. in de verpondinge 

           f 0 - 10 - 0 

 

 

Jan Couw heeft een out huysken affgebroocken twelck noyt verpondinge heeft gegeven en 

daer op een nieuw getimmert twelck bij dese selffs naer gelijck weduwe wert bewoont is bij 

ons getaxeert in huyre te gelden off waerdich te sijn achtentwintich gld. compt voor den 

gerechten achtsten pen. in de verpondinge       

           f  3 - 10 - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus gedaen ende getaxeert bij ons onderges[chrevenen] als int hooft van desen actun den 

lesten Septembris anno XVI
C 

vijff ende tsestichh 

 

w.g. 

Isack Heijndricksz. Boot 

C. Cornelisse Abbenbroeck 

J. Lambertsse van de Sanden 

1665 
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