De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384
Bewerking Marianne Teunis

blz. 1., 26-4-1766; Pieter Oostenraad Boon verkocht aan Pieter Schoolhouder een stukje land, groot 14 agele in
verponding 1 mad 10 5/8 zestiende, aan de Oostkant van de Gou tegenover de Noordeindersloot. Koopsom 252,- 18
gld. 't agele.
Bijz: Verhuurd anno 1766 aan pieter Steen tegen 2,10 gld. 't agele.

blz. 2., 26-4-1766; Pieter Oostenraad Boon verkocht aan Cornelis Pietersz. een huis, stalling en hooiberg nr. 135 in
verponding Ÿ 1-5-, Bewesten de Dam aan de Noordzijde der Regtestraat, belend met ten O. Pieter de Wit, ten W. 't
Wagenhuis bij Claas Jansz. gekocht en ten Z. de Regtestraat. Koopsom 240,-

blz. 3., 26-4-1766; Pieter Oostenraad Boon verkocht aan Claas Jorisz. Glas een wagenhuis nr. 136., verponding Ÿ 1-5bewesten de Dam aan de Noordzijde van de Regtestraat belend, met ten O. de stal van Cornelis Pietersz., ten W.
Maarten Bout en ten Z. en N. vaarslooten. Koopsom 61,-

blz. 4., 26-4-1766; Pieter Oostenraad Boon verkocht aan Dirk Vroon een pakhuis met erf nr. 564, over de sloot
Benoorden de Regtestraat nabij de Tilbrug, belend met ten O. het pakhuis van Gerrit van Assum, ten Z. de tweede
Agtersloot, ten N. de derde Agtersloot en ten W. de vaarsloot. Koopsom 150,-

blz. 5., 26-4-1766; Age Agema verkocht aan Dirk Egbertsz. een huis en erf nr. 451, op de Sanct Jacobsbuurt, belend met
ten N. Dominicus Jan Bax, ten Z. Ariaan Cornelis Verwer en ten O. en W. vaarsloten. Koopsom 70,-

blz. 6., 26-4-1766; Isbrand Smit verkocht aan Simon Beets een huis, erf en pakhuis nr. 300, aan de Suidsijde van de
gemeene
straat, belend met ten W. Jacob Keiser en ten O. het Brugpad. Koopsom 480,-

blz. 7., 26-4-1766; Jan Voerman (metselaar) verkocht aan Reinier Reine Hendriksz. (loodgieter) een huis en erf nr. 196,
aan de Suidsijde van de Regtestraat Beoosten de Kralingbrug, belend met ten O. Dominicus van Assem, ten Z. een een
gemeene gang liggende bij de haven of vaarsloot. Koopsom 350,Bijz: Van 28-1-1702 en uitwijzen de opdracht van Trijntje Willems en volgens opdracht aan Joseph Jansz. van 19-41698 behoord die bij dit van Assermaas en Dirk Florisses huis.

blz. 8., 26-4-1766; Jan Koomen verkocht aan Sietse Jans van Veen een huis en erf nr. 541, op de Kralingbuurt, belend
met ten O. Steven Dirksz., ten W. Pieter Kuijperspakhuis en ten N. en Z. vaarslooten. Koopsom 50,-
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Bijz: De gang Bewesten dit huis met Pieter Kuiper gemeen. Lucas veens mag het voor erf gebruiken zo lang hij 't
begeerd.

blz. 9., 26-4-1766; Dirk Molenaar verkocht aan Ariaan de Vries een huis en erf nr. 172, aan de Regtestraat Suidsijde op
het Oosteinde, belend met ten O. de Beemsterringsloot en ten W. Arend Wuijste. Koopsom (? 300,- waarvan 50,contant. Een custingbrief groot 250,- te betalen in 5 termijnen, de eerste 50, betalen op 1 mei 1767 enz.)

blz. 10., 26-4-1766; Arend Cok en Teunis Kat, diaconi‰n van de Mennoniten gemeente als alimenterende persoon en
reddende de boedel van Jacob van 't Veen, verkochten aan Pieter Bastiaan een huis, heekelhof en erf nr. 354, op de
Venbuurt aan de Sluiskant van de gemeene straat belend, met ten O. Age Agema en ten W. Jacob Jantjes. Koopsom (
170,-. Contant 90,-, een custingbrief van 80,- te betalen 1 mei 1767 en 1 mei 1768, telkens 40,-)

blz. 11., 26-4-1766; Aafje Jans, weduwe van Gijsbert Staal, verkocht aan Jan Voerman een huis en erf nr. 30, met
hierbij behorende een Calk en Teegelhokken wagenhuis, paard en koestal met een hooiberg benoorden de Regtestraat,
belend met ten O. Jan Naber, ten W. Grietje de Lange, ten Z. de straat en ten N. de sloot. Koopsom 800,Bijz: Een aandeel in een gang Besuiden de Regtestraat tussen nr's 196 en 197 van Reinier Reine en Pieter Blank wegens
opdracht aan Trijntje Willems van 28-1-1702.

blz. 12., 7-6-1766; Jeronimus Blau en Cornelis Beck, gecommitteerd door de heren mannen van leen van de hoge
vierschaar van Bailliagie van de Nijenburg bij der selver Apostil op het request van de weledel gestrenge heer Baljuw
van de Nijenburg van d.d. 30-5-1766, verkochten aan Dirk Oly een huis en erf en heekelhok nr. 338, op het Venje
Benoorden de straat, belend met ten O. Jacob Hop, ten W. Cornelis Glasekas erfgenamen toebehoord hebbende willem
Mak thans Uitgebannene. Koopsom 65,-

blz. 13., 21-6-1766; Vester Claasz. Vas, koopman tot Wormerveer bij transport van 16 oktober 1755, verkocht aan
Louris Cornelisz. Kokkes een huis, heekelhok en erf nr. 335, op de Venbuurt Benoorden de gemeene straat, belend met
ten W. Trijn Boekjes weduwe van Rein Kuiper, ten O. Klaas bouwensz. op welkers grond het hek met de palen aan de
Oostzijde moet staan. Koopsom 145,Bijz: Volgens opdracht aan Pieter Storm van 16 maart 1736.

blz. 14., 2-7-1766; Jan Cornelisz. Koppersz., verkocht aan Dirk Swart, wonende te Oost Grafdijk een woonhuisje, met
een hokje of klein huisje daar Beoosten bij overschrijving 20-2-1762 nr. 171b, op het Westeinde van de Rijp, Benoorden
de Regtestraat, Bewesten de plaats daar de afgebroken koornmolen nr. 577 heeft gestaan, belend met ten N. en W.
vaarsloten, ten O. 't dorpserf en ten Z. Dieuwer Willems met haar huis nr. 171. Koopsom 68,-

blz. 15., 30-7-1766; Schout en Schepenen als curatoren over de boedel van Aris Wennius, verkochten aan Maartje
Bruin, weduwe van Gerrit Mars, een huis en erf nr. 489, en leif ten laste van de erven van Jan Boon komt aan de
Westzijde van de Middelstraat, belend met ten Z. Jan Boons erve, ten W. de vaarsloot en ten N. Cornelis Beck. Koopsom
148,Bijz: Het onderhoud van de Lodengoot volgens opdracht d.d. 18-4-1722.
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blz. 16., 30-7-1766; Schout en Schepenen als curateurs van de boedel van Aris Wennius, verkochten aan Simon Mienes
een pakhuisje en erf op de Kralingerbuurt nr. 55, belend met ten O. Sietse van Reen, ten Z. de haven, ten N. Claas Liet
en ten W. het Luijendijksbrugpad. Koopsom 42,-

blz. 17., 30-7-1766; Pieter de Wit en Jan Olij als voogden over minderjarig kindskind van Lourens Huigen en na hem
overleden vrouw Jannetje Klinker, verkochten aan Tames Holling een huis en erf nr. 12, aan de Noordsijde van de
Wijde Regtestraat belend met ten W. Juriaan Sandwisch en ten O. 't Dorpswijk. Koopsom 614,-

blz. 18., 16-8-1766; Simon Prins Bakker verkocht aan Claas Harmensz. Backker wonende in Broek in Waterland een
huis zijnde een Bakkerij, schuur, leif en erf op het Ried nr. 367, belend met ten Z. de gemeene straat en voorts Floris
Valter, ten O. de vaarsloot, en ten W. en N. Schipper Dirk Melk. Koopsom 2300,Bijz: Behorende bij dit huis nr. 266 van Floris Valter volgens opdracht aan Pieter Teunisz. van 5-3-1689 een derde in
de gemeene gang en waterstoep, Benoorden de Nieuwelandsbrug enz. De koop gaat niet door, wegens onvermogen van
de koper.

blz. 19., 16-8-1766; Pieter van Petten, verkocht aan zijn vader Dirk van Petten een huis, heekelhof en erf nr. 379, op de
Lievelandsbuurt, belend met ten O. Pieter de Vos, ten W. Jacob Kramer en ten N. en Z. vaarsloten. Koopsom 50,Bijz: Aan de Oostsijde een eigen vrije gang.

blz. 20., 30-8-1766; Teunis Kat en Claas de Boer, voogden over de 3 kinderen van Cornelis Jantjes en Maartje Teunis
Bles, erfgenamen van Lijsbet Pieters voor overleden vrouw van wijlen Claas Olij, verkochten aan Dirk Olij de
wederhelft in een huis, heekelhok en erf nr. 366, waarin hem als zoon en erfgenaam van Claas Olij de helft reeds
toebehoord op de Keizersbuurt belend, met ten W. Willem Sasschersz., ten O. Jacob Bortsens weduwes huis en de gang
daar Beoosten en ten N. sloten. Koopsom 55,Bijz: Voor verdere bepalingen zie akte.

blz. 21., 30-8-1766; Simon Prins Backer, wonende te Wormerveer, verkocht aan Benjamin Broertjes een huis zijnde een
Bakkerij, schuur, leif en erf op het Ried nr. 267, belend met ten Z. de geemene straat en voorts Floris Valter, ten zO. de
vaarsloot en ten W. en N. Schipper Dirk Melk. Koopsom 1500,- (Bakkerij 1200, het gereedschap 300,-. 900,- contant.
Een hypotheekbrief van 600,- tot 3 ten 100 intresse.

blz. 22., 28-9-1766; Pieter de Vos, wonende in De Rijp, Teunis de Vos, wonende in Alkmaar, Jacob Cramer, wonende in
De Rijp en Hendrik Hondius, wonende in Graft, de 1e en 2e als kinderen, de 3e en 4e als getrout aan Maartje en Aagje
de Vos, alle erfgenamen van Pieter de Vos de oude en door uitkoop over de kinderen van Jacob de Vos, gewezen
voorzoon van de overleden Pieter de Vos ten deze bevoegd, verkochten aan Claes Lambertsz., 4/5 in een huis,
achterhuisje en erf, waarin de koper als getrout aan Duifje de Vos, mede dochter en erfgename als voren, reeds 1/5 had
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op de Lievelandsebuurt nr. 378, belend met ten O. Pieter de Vos en 5 kinderen, ten W. Dirk van Petten en ten Z. en N.
vaarsloten. Koopsom 144,-

blz. 23a., 28-9-1766; Pieter de Vos, wonende in De Rijp, Teunis de Vos, wonende in Alkmaar, Claas Lambertszn.,
wonende in De Rijp en Hendrik Hondius wonende in Graft, de 2 eerste uit eigen hoofde, de 2 laatste uit hoofde van hun
vrouwen Duifje en Aagje de Vos, volgens opdracht 2-2-1754 ten deze bevoegd, verkochten aan Jacob Cramer 4/5 in een
huis en erf, waar de koper uithoofde van zijn vrouw Maartje de Vos reeds 1/5 in had op de Lievelandsbuurt nr. 377,
belend met ten O. Z. en N. de vaarsloten en ten W. 't huis nr. 378 van Claas Lambertsz. Koopsom 160,-

blz. 24., 25-10-1766; Christoffel Iserman, verkocht aan Pieter Vogel een boomgaard groot 4 zestiende deel, belend met
ten W. de Gou, ten N. Grietje de Lang, ten Z. Arend de Jong en ten O. Michiel Glazekas. Koopsom 25,Bijz: Bij opdracht van 22-2-1744 heeft Jacob Eenhoorn het recht om uit desselfs pakhuis Bewesten de Dam overzicht te
hebben naar de prutterij Beoosten de Gou.

blz. 25., 8-11-1766; Dominicus van Assema wonende in Graft, verkocht aan Reinier Reine Hendriksz., Mr. Loodgieter,
een huis en erf nr. 195, aan de Regtestraat Suidsijde Beoosten de Kralingbrug, belend met ten O. Dirk Floriss, ten W. de
koper en ten Z. een gemeene gang. Koopsom 440,Bijz: Zie voor verder condities de akte. Ook het huis van Pieter Blank nr. 199 wordt genoemd evenals 't huis van Jan
Voerman nr. 30, 't huis van Grietje de Lange nr. 31. Volgens opdracht aan Josep Jansz. van 19-4-1698 en aan Trijntje
Willems van 28-1-17??. Dirk Flores heeft de gang achter de huizen nr. 196 en 197 en 195 afgestaan aan Reinier Reine
Hendriksz. d.d. 22-11-1766. Dirk Florisz. nr. 194.

blz. 26., 22-11-1766; Dirk Florisz. en Reinier Reine Hendriksz. dragen aan elkander over om niet.
Dirk Florisz. als eigenaar van huis nr. 194: zijn 1/3 aan de gang agter de 2 huizen nr. 195 en 196, alsmede zijn 1/5 in
de gang tussen huis nr. 196 en het huis van Pieter Blank nr. 197.
Reinier Reine Hendriksz. : eigenaar van nr. 195 en 196, draagt zijn 2/3 in de gang agter nr. 194 over aan Dirk Florisz.
Vroeger gepasseerd: aan Dirk Florisz. dd. 29-4-1747 en aan Reinier Reine Hendriksz. van 26-4-1766 en 8-11-1766.

blz. 27., 3-1-1767; Alder Boon, boekhouder en participant voor meerdere participanten, verkocht aan Hendrik
Hendriksz. Pranger een stukje land waar een traankokerij op geweest is nr. 571, belend met ten O. het land van Arend
de jong, ten Z. het land van Cornelis Cos C.S. en ten N. de vaarsloot. Koopsom 15,-.
Bijz: De ondergeschrevene Fedde Teunisz. de Wit, weduwnaar van Grietje Pranger kinderloos overleden ter eenne en
Hendrik Pranger vader, Pieter Pranger, Broeder en instaande voor zijn uitlandige broeder Jacob Pranger, de 3 laatste
als erfgenamen van Grietje Pranger, komen overeen dat Teunisz. de wit afziet van zijn gewezen vrouw moeders erf 't
welk haar vader Hendrik Pranger nog bezit en verder alle pretensien op des vaders boedel in het bijzonder 1/12 desselfs
huis nr. 356, 1/12 van een Boomgaard Besuiden de Venbuurt en 1/12 in een gewesen traanlandjes. (Voor verdere
condities zie de akte.) Geteekend 7 oktober 1767 Secretaris: Corn. Beck.

blz. 27b., 20-1-1767; Simon Beek, verkocht aan Pieter en Jan Blauw een Buisschip genaamd Boonevelt groot 26 lasten.
Koopsom 300,-
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blz. 28., 22-1-1767; Grietje Schaen, wed. van Seeger Eenhoorn, verkocht aan Jan Boon, koopman, een tuintje of
boomgaardje, Beoosten de Gou over de tweede Agtersloot, belend met ten O. den koper, ten W. Pieter de Boer, ten Z. de
gemelde tweede Agtersloot. Koopsom 22,-

blz. 29., 31-1-1767; Simon Mienes en Jacob Bouwensz. van Petten, verkochten aan Jan Lambertsz. een stukje land groot
4 aggelen, 22 roede, 11 voeten, in lasten 11 zestiende Mad, belend met ten Z. het Oudijk, ten W. de Cogsloot en ten N.
en O. Jacob van Tongeren. Koopsom 45,13 - 8 tien gulden per agele.

blz. 30., 31-1-1767; Louris Rutsz. Verwer, getrouwd met Welmoet Dirks dochter en erfgenaam van Dirk Luits ten deze
bevoegd, verkocht aan Simon Mienes, koopman, een gedeelte groot 10 agele, 21 roede, 3 voeten, in lasten 13 3/4
sestiende in een stuk land dat groot is 16 agele, 14 roede en 15 voeten - in Rijperban 10 agele, 21 roede en voeten en in
Schermerhorn 5 agele, 33 roede en 12 voeten aan de Oostdijk -, belend met ten Z. Pieter Jantje, ten N. Jan Olij en ten
W. de Oude Dijksloot. Koopsom Rijperban 326.8.6 1/2. Koopsom Schermerhorn 181.3.2

blz. 31., 31-1-1767; Louris Rutz. Verwer gehuwd met Welmoed Dirks Dogter, erfgenaam en voogd van Dirk Luits,
verkocht aan Abraham Wennius en Jan Grijp een stukje land groot 3 agele, 17 roede en 10 voeten Bewesten de Gou,
belend met ten Z. de Boekels. Koopsom 72,- 5 stuivers per agele 21,-

blz. 32., 31-1-1767; Tames Holling verkocht aan Pieter de Clerq, wonende te Amsterdam, een huis en pakhuis agter op
de wal en erf nr. 54, aan de Regtestraat Noordsijde, Beoosten de dam, belend met ten O. Dirk Muis, ten W. Jan Oudman
en ten N. de vaarsloot. Koopsom 255,Bijz: Aan hem gekomen bij transport 24-7-1762.

blz. 33., 12-2-1767; Seger van Hoorn, koopman, verkocht aan Adriaan Appel een woonhuis en erf nr. 515, op de
Tuinbuurt, belend met ten O. Lodewijk Bijl, ten W. den koper en ten Z. en N. havens. Koopsom 6,Bijz: Voor verdere condities zie akte.

blz. 34., 28-2-1767; Dirk Oly, verkocht aan Grietje Claas, weduwe van Jan Plugger een huis, erf en Keekelhok nr. 338,
op het Venje Benoorden de straat, belend met ten O. Jacob Hop, ten W. Cornelis Glasekas erggenamen en ten N. de
vaarsloot. Koopsom 68,Bijz: De armen voogden Clais de Boer en Sijmen Poest ontvangen 129-9-12 voos de arme wagens 80ste penning over
verkochte goederen 17-3-1766 tot heden 15-4-1767.

blz. 35., 18-4-1767; Pieter Oostenraad Boon, verkocht aan Jan Plaat twee huisjes met hun erf nr. 250, aan de Suidsijde
van de Regtestraat Beoosten de Tilbrug, belend met ten N. de Regtestraat, ten O. den koper, ten Z. de vaarsloot en ten
W. Claas Jorisz. Glas. Koopsom 28,blz. 36a., 18-4-1767; Jan Reekers, verkocht aan Harmen Alberts een huis en erf nr. 291, op de Riedbuurt, belend met
ten O. Wouter de Jong, ten W. Pieter Blank, ten Z. de sloot en ten N. de straat. Koopsom 20,= blad 5 =
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Bijz: De gang met Pieter Blank gemeen met verplichtingen aan Jacob Sijgers van dato 24-3-1696.

blz. 36b., 25-4-1767; Pieter Oostenraad Boon, verkocht aan Heer Burgemeester Pieter Spaander, wonende te
Medemblik, een koopvaardijschip genaamd "de Sibert en Nicolaa" met Schipper Cornelis Jansz. Koopsom 15,-

blz. 37., 2-5-1767; Helena Kelman, weduwe van Juriaan
Sandwisch , gewezen wagenmaker, voor haar zelf en haar minderjarig kind, alsmede Pieter de Wit en Ariaan Valk als
voogden over de twee voorkinderen bij publieke verkoping 11-4-1767, verkochten aan Hendrik Poppen en Cornelis
Visser een huis en erf gebruikt als wagenmakerij nr. 13, Benoorden aan de Wijde Regtestraat, belend met ten O. Tames
Holling en ten W. Cornelis Visser. Koopsom 393,Bijz: Bij het huis behoort een erf Besuiden aan de Regtestraat, Beoosten het pad naar 't hoofd op welk erf Dirk Muis een
stal en woning gebouwd heeft. Ook is er een erfpacht bij protocol dd. 26-2-1746. (Voor nadere bijzonderheden zie akte).

blz. 38., 2-5-1767; Teunis Lijkelsz., verkocht aan Jacob Ruiter eeo pakhuis nr. 369 met erf, op de Keisersbuurt, belend
met ten O. Pieter Sneeboer, ten W. Cornelis Swan en ten N. en Z. de sloten. Koopsom 25,-

blz. 39., 2-5-1767; Cornelis Ootjes, verkocht aan Pieter Kuiper, wonende te Crommenie, een huis en erf, heekelhok nr.
296, op het Ried Bezsiden aan de gemeene straat, belend met ten O. Pieter Boelen en ten W. Jacob Haring. Koopsom
155,-

blz. 40., 2-5-1767; Cornelis Tuinman, verkocht aan Gerrit Barendsz. Bosch een huis en erf nr. 158, aan de Regtestraat
Bewesten de Tilbrug, belend met ten O. Barend Bosch en ten W. een dorpserf. Koopsom 25,-

blz. 41., 2-5-1767; Pieter Blank, verkocht aan Age Agema een huis, schuurtje en erf nr. 347, op de Venbuurt, belend met
ten O. Pieter van Meppelen, ten W. Jacob Plugger en ten N. de straat. Koopsom 52,blz. 42., 16-5-1767; Simon Beets en Jan de Wit, kooplieden mede voor de overige participanten, verkochten aan Pieter
Hendriksz. Pranger een huis, pakhuis en erf nr. 359, op Vlaander belend, met ten O. Willem Hakket, ten W. Maarten
Borsjen en ten Z. de sloot. Koopsom 120,-

blz. 43., 12-9-1767; Wouter de Jong, als man van Jannetje Hoogstraten die weduwe en boedelhoudster gebleven is van
wijlen Pieter Berg, wonende te West-Saandam, verkocht aan Hendrik Brandhorst een huis en erf nr. 464, op de
Meelsaksbuurt, Bewesten aan de gemeene straat, belend met ten Z. Ariaan van Masken, ten N. Jacob Woutersz. Smit en
ten W. de sloot. Koopsom 50,Bijz: (Zie voor verdere condities de overeenkomst van 8 maart 1749).

blz. 44., 10-10-1767; Jeronimus Blauw, verkocht aan Cornelis Relk en Claas van Tiel wonende te Noordeinde, 3/32 part
in de Hennipmolen "De Liefde" Besuidwesten het dorp. Koopsom 5.5,Bijz: Drie twee en dertigste.
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blz. 45., 10-10-1767; Jeronimus Blauw, verkocht aan Cornelis Relk en Claas van Tiel, wonende te Noordeinde, 1/16
part in Hennipmolen "De Reiger" aan de Suiddijk Besuiden het dorp. Koopsom 5.5,Bijz: Een sestiende part.

blz. 46., 24-10-1767; Barend de Geus, verkocht aan Hendrik Brandhorst een huis en erf nr. 466, op de Meelsaksbuurt,
belend met ten O. de straat, ten W. de sloot, ten Z. een gang, die bij dit huis alleen behoort en over de selve Jan
Welboren en ten N. Arien van Maken. Koopsom 9,-

blz. 47., 19-12-1767; Cornelis Relk, wonende te Noordeinde, voor hem zelfs en instaande voor zijn behuwd zoon Claas
van Tiel, verkocht aan Claas Jorisz. Glas, 1/32 in de Hennipmolen "De Liefde" Besuidwesten het dorp. Koopsom 5.5,Bijz: Een twee en dertigste part.

blz. 48., 19-12-1767; Maartje Mop, huisvrouw van Pieter Windig en mits zijn absentie in 't tucthuis tot Alkmaar, de
zaken waarnemende, verkocht aan Pieter Windig de Jonge een mosterdmolen nr. 576 en erf met twee akkers, daar
annex aan de Oostzijde van de Gou, belend met ten Z. een uitgedolven akker van de polder, ten N. Pieter Jantjes en ten
W. Barend Bosch. Koopsom 100,Bijz: Met alle gereedschappen.

blz. 49., 2-1-1768; Jan Olij en Jan de Wit als diacenen der hervormde gemeente alimentatie van Antje Lodewijks
weduwe Jacob Gerrtisz. Bijl, verkochten aan Simon Deurman een huis en erf nr. 80, aan de Regtestraat Noordeinde
Beoosten de Dam, belend met ten O. de erfgename van Adriaan de Langes, ten W. Grietje Schagen en ten N. de
vaarsloot. Koopsom 89,Bijz: Een gang tussen 't huis van Jan van der Mark en 't Bleekveld. (Zie akte voor nadere condities.

blz. 50., 16-1-1768; Jan Bont voor zijn vrouw Stijntje Prins, Klaas de Boer en Maarten Bruin als voogden over de
kinderen van Dirk Prins en instaande voor Maarten Koning als man van Guurtje Prins, alle erfgenamen van Jannetje
Prins weduwe van Arend Prins, verkochten aan Jacob Bergman een huis en erf nr. 507, op de Tuinbuurt belend, met ten
O. Cornelis Jansz. Roelen en ten W. Guurtje Teunis, weduwe van Hein de Vries. Koopsom 100,Bijz: Aan de Oostzijde een gang gemeen met Cornelis Roelen. Een bleekveld, wal en gevoeghuisjes Besuiden Mein de
Vries weduwe erf.

blz. 51., 16-1-1768; Claas Baertsz Dubbeld, man van Trijntje Cornelis Appel en erfgenaam van Neeltje Claas, verkocht
aan Jan Grijp een huis en erf met een pakhuis daar agter en een erfje oversloot nr. 68, aan de Noordsijde van de
Regtestraat Beoosten de Dam, belend met ten O. Willem de Boer en Willem Hofman, ten W. Jan van de Lijn en hierbij
nog het bleekveld voor 't huis Besuiden de Regtestraat. Koopsom 700,Bijz: (Zie verdere condities van 19 juli 1721 en 6 augustus 1675 de akte.)
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blz. 52., 30-1-1768; Simon Deurman, verkocht aan Simon Beets een huis en erf nr. 264, op het Nieuweland, belend met
ten O. Marten Beets erve, tegen wiens pakhuis de leif van dit huis is aangebouwd dd. 16-2-1737, ten N. en W. vaarsloten
en ten Z. een gemeene gang. Koopsom 80,Bijz: (Voor verdere condities zie akte.)

blz. 53., 27-2-1768; Claas de Boer en Cornelis Fred Eriksz.?, voogden over de kinderen van Jan Niers en de na hem
overleden vrouw, verkochten aan Pieter Gerritsz. Quadijk een huis en erf nr. 388, op de Lievelandsbuurt, belend met ten
O. en W. dorpserven, ten N. de vaarsloot en de Z. de gemeene straat. Koopsom 10,-

blz. 54., 9-3-1768; Floris Jansz. Spits, wonende te Saandijk, verkocht aan Cornelis Maartensz. Muis, veerschipper op
Alkmaar een jacht, oud 8 jaar, groot 7,5 last, lang 43,5, voor wijd 11 1/4 voet met mastgiek, 2 zeilen, 3 fokken, 2 hakeo,
2 bomen en voorts touwwerk en gereedschap. Koopsom 1150,Bijz: Ontvangen 39.10,- voor de gemeene armen betaald aan de secretaris Jan Boon.

blz. 55., 2-4-1768; Dirk Egbertsz., verkocht aan Barend Grijp, wonende te Graft een huis en erf nr. 451, op de
Jacobsbuurt, belend met ten N. Dominicus Jan Bax zijn weduwe, ten Z. Ariaan Cornelisz. Verwer, ten O. en W.
vaarsloten. Koopsom 80,-

blz. 56., 23-4-1768; Andries van der Lijn, verkocht aan Pieter 't Lam, schepen en vroedschap twee huizen nr. 220 en
221, aan de Regtestraat aan de Suidsijde Beoosten de Dam, belend met ten O. over de gang met Jacob Ruiter, ten W.
Claas Glasekas en ten Z. de voorhaven. Ook nr. 72 van Willem Hoogstraten en nr. 73 van Maarten Muis worden
genoemd. Koopsom 300,Bijz: (Voor verdere condities zie akte.)

blz. 57., 28-4-1768; Cornelis Kiere, wonende te Amsterdam, verkocht aan Cornelis Dirksz. Boekjes een huis en erf nr.
45, aan de Regtestraat aan de Noordsijde Beoosten de Dam, belend met ten O. over de gang met Pieter Kan Mars en ten
W. Jacob Arentsz. Jantjes. Ook het huis van Pieter Jansz. Mars wordt genoemd evenals nr. 204 van Juriaan Wieldreijer
en nr. 205 van Geertje Klaas aan de Regtestraat tot aan de haven. Koopsom 100,blz. 58., 29-4-1768; Cornelis Kiere, wonende te Amsterdam, verkocht aan Claas Aamsz. een stolphuis en erf nr. 17,
Benoorden de Wijde Regtestraat naar het Oosteind, belend met ten O. Harmen Alberts en ten W. Aef Jans weduwe van
Gijsbert Smit. Koopsom 300,-

blz. 59., 7-5-1768; Cornelis Beck, secretaris, verkocht aan Barend Bosch een akker land Beoosten de Gou, bij de
watermolens, belend met ten Z. Pieter Overs zijn weduwe, ten N. Seger Eenhoorns zijn weduwe of erve en ten O. de
Dijksloot. Koopsom 5.5,-
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blz. 60., 7-5-1768; Maarten Bout, Simon Taanman en Jan van Tongeren als voogden over de kinderen van Jacob van
Tongeren en Maartje Maartens Beets., verkochten aan Jan Buisman een koestal, hooiberg en erf nr. 286, op het
Westeind van 't Ried, belend met ten N. Jan Olij's zijn weduwe, ten Z. een gemeene gang en over de selve het oude
weeshuis heekelhok, ten O. de gemeene straat, ten W. de vaarsloot met ten N. een gang gedeeld met Jan Olij's weduwe.
Koopsom 55,-

blz. 61., 7-5-1768; Maarten Bout, Simon Taanman en Jan van Tongeren als voogden over de kinderen van Jacob
Tongeren en Maartje Maartens Beets, verkochten aan Cornelis Bout een huis en een huisje agter op de wal met een tuin
Bewesten daaraan nr. 276, Benoorden en aan de gemeenestraat, belend met ten O. Pieter Blank en Jan Buisman, ten W.
Jacob Rijkens zijn weduwe en ten N. de vaarsloot. Koopsom 105,-

blz. 62.,7-5-1768; Jan Buisman en instaande voor Pieter Blank, verkocht aan Garbrand Vergai een huis en erf nr. 400,
op de Heikesbuurt, belend met ten O. dorpserf en ten W. Pieter Hendriks zijn weduwe. Koopsom 12,-

blz. 63., 7-5-1768; Teunis Kat, koopman, verkocht aan Jannetje Dirks weduwe van Claas de Boer, wonende in de
Beemster een huis en erf nr. 492, Bewesten en verdere gegevens omtrent de ligging aan de Middelstraat, belend met ten
N. de Dam en ten Z. en W. Cornelis Beck. Koopsom 213,-

blz. 64., 7-5-1768; Pieter Muusz., koopman, wegens zijn vrouw Trijntje Beets, mitsgaders Lucas Veen, Mr. metselaar
van beroep, verkocht(en) aan Claas Bruin een huis en erf nr. 349 op de Venbuurt aan de Suidkant van de gemeene
straat, belend met ten O. Jacob Pau, ten W. Pieter Jansz. Ot en ten Z. de vaarsloot. Koopsom 120,blz. 65., 2-7-1768; Claas Appel, wonende alhier, Pieter Sinderhof (of Suikerhof), wonende te Amsterdam als procuratie
van Dirk van der Plaats, mede wonende te Amsterdam. Gepasseerd 27-6-1768 voor Jan Rijpland, notaris aldaar, als
erfgenaam voor 2/3 van Maarten Cornelis Borsjen volgens desselfs testament voor Pieter Schoolhouder, verkochten aan
Jan Vlugt, wonende te Amsterdam, 2/3 in een huis en erf nr. 35, waar hij als erfgenaam al in woont, aan de suidsijde
van 't Vlaander, belend met ten O. Pieter Hendriksz. Pranger en ten W. Maarten Mak. Koopsom 90,Bijz: Met alle het recht volgens de laatste opdracht van 12-1-1692

blz. 66., 30-7-1768; Ariaan Valk en Pieter de Wit, voogden over de armen en redders der bij hun gealimenteerde Anne
Maartens, weduwe van Claas Valk, verkochten aan Jan Vlasblom een huis en erf nr. 319, op het Vlaander belend met
ten O. 't dorpserf, ten W. Jan Jansz. Groot en ten N. en W. vaarsloten. Koopsom 27,Bijz: Met een eigen vrije gang wz.

blz. 67., 30-7-1768; Claas de Boer, wonende te Rijp, Michiel de Groot en Simon Prins, wonende te Wormerveer als
voogden over de kinderen van Neeltje Cornelis Makkis en haar man Willem Prins, nog Simon Prins voor hem zelf,
verkochten aan Cornelis Pauw een pakhuis, soomerhuisje en erf nr. 375, op de Keisersbuurt, belend met ten O. Simon
Ootjes zijn weduwe, ten W. Cornelis Borts en ten N. en Z. vaarsloten. Koopsom 155,-

blz. 68., 28-8-1768; Bartelmeus de Rode voor de helft en vermits de afstand van sijn suster Hester de Rode van haar
vaders nalatenschap getekend in de rol der regtspleging 9-8-1768?, verkochten aan Jan van Petten een huis en erf nr.
345, op de Venbuurt, belend met ten O. Jacob Plugger, ten W. Huig Bloks zijn weduwe, ten N. de straat en ten Z. de
sloot. Koopsom 35,Bijz: Aan de oostzijde een eigen vrije gang.
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blz. 69., 10-9-1768; Jan Jansz. Groot, weduwnaar van Trijntje Claes Slooten, voor de helft benevens Ariaan Valk, Claas
Glasekas en Pieter de Wit als voogden representeerende de voorkinderen van Trijntje Slootens en haar man Pieter
Tijmen voor de wederhelft, verkochten aan Simon Huigen een huis, heekelhok en erf nr. 27, op de Agteromsbuurt
Benoorden de Regtestraat, belend met ten O. Pieter Blanks erven en ten W. Jan Olij. Koopsom 160,Bijz: De gang Bewesten dit huis gemeen met Jan Olij Besuiden de Regtestraat tussen de huissen en erven van Dirk
Florisz. en Louris Verwer.

blz. 70., 10-9-1768; Cornelis Pauw, verkocht aan Claas Arisz. Groen een huis en erf nr. 307, op het Nieuwland, belend
met ten N. Ernst Hendriksz., ten Z. de vaarsloot, ten W. Pieter Windig en ten O. het gemeene brugpad. Koopsom 224,Bijz: Met portie in het bleekveld en waterstoep Beoosten het brugpad. Prijs 112,- te betalen op 4 maijdagen. Er is een
custingbrief van gelijke somme.

blz. 71., 8-10-1768; Elias Vastewijk, wonende te Warder en Ariaen Valk wonende alhier als voogden over 2 kinderen
van Willem Vastewijk en na hem overleden vrouw Marijtje Arts, verkochten aan Ariaan Valk en Lucas Veen een huis en
erf nr. 3, Benoorden aan de Regtestraat bij het Oosteind, belend met ten O. 't Pakhuis van Jan Kostelijk, ten W. een
ledig erf en ten N. een vaarsloot. Koopsom 185,-

blz. 72., 8-10-1768; Elias Vastewijk, wonende te Warder en Ariaan Valk wonende alhier als voogden over de 2 kinderen
van Willem Vastewijk en zijn vrouw Marijtje Arts, verkochten aan de erfgenamen van Theodoris Storm wonende te
Amsterdam een ledig erf nr. 4, belend met ten O. Ariaan Valk en Lucas Veen, ten W. Theodoris Storm, ten N. de Wijk en
ten Z. de Regtestraat. Koopsom 33,-

blz. 73., 8-10-1768; Jan Vergai en Cornelis Pau, voogden over Trijntje Jans Olij minderjarige dochter, nog Cornelis
Frederiksz. getrouwd met Grietje Jans Olij en nog Stijntje Jans Olij meerderjarige dochter voor de 3 kinderen van Jan
Olij en de na hem overleden vrouw Meinsje Simons Pool, verkochten aan Jan Bijl een huis, erf en heekelhok nr. 285, op
het Ried,
belend met ten N. Cornelis Pip, ten W. de vaarsloten en ten Z. de stal van Jan Buisman. Koopsom 61,-

bzl. 74., 17-10-1768; Aafje Jans Weduwe van Gijsbert Staal bevoogd voor haar dochter, verkochten aan Jan Soestman,
Mr. Smid, een woonhuis en smederij van een hoefsmid travalje en smidshuis op de Heerenstraat en smidsgereedschap
aan de Noordsijde van de Wijde Regtestraat, belend met ten O. 't Woonhuis. Koopsom 1625,Bijz: In huis nr. 16 van Harmen Alberts is nooit een hoefsmederij geweest evenmin mag daarvoor een travalje worden
gemaakt. Andries Heijer is overleden op 14-09-1807. Een testament is verleden 18-08-1776 voor Notaris C. Beek. Zijn
huisvrouw Epke Ellens voor 3/4 aandeel, haar enige zoon Jurian Heijer 1/4 aandeel. Aldus geregistreerd 10-09-1808.
1625,- waarvan 1000,- in geld en 625,- hypotheekrentebrief.

blz. 75., 19-11-1768; Maarten Bout en Willem Bek, diaconen van de Mennoniten gemeente als redders der boedel van
Jan Hendriksz. Paus en Lijsbet Jans, verkochten aan Pieter Danielsz. een huis en erf nr. 314, op het Oosteind van 't
Vlaander, belend met ten W. het Brugpad, ten N. en O. vaarsloten, en ten Z. het bleekvelt van Ariaan Vijselaar.
Koopsom 8,-
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blz. 76., 19-1-1768; Maarten Bak, verkocht aan Dirk van Petten een huis, erf en heekelhok nr. 357, op het Vlaander,
belend met ten O. een gang die bij dit huis alleen behoord en ower deselve Jan Vlugt, ten W. Hendrik Pranger, ten N. de
straat en ten Z. de vaarsloot. Koopsom 25,-

blz. 77., 3-12-1768; Jacob Arentsz. Jantjes verkocht aan Gerrid van Assum, koopman, een erf of moestuin Benoorden de
Rijp, Bewesten de Gou, belend met ten O. de koper, ten W. Dirk Vroons pakhuiserf, ten Z. de kamp of tweede Agtersloot
en ten N. de Baansloot. Koopsom 18,-

blz. 78., 3-12-1768; Cornelis Lourisz., verkocht aan Maarten Bout en Willem Bout een huis en erf nr. 303, op het Ried,
belend met ten W. Pieter Marsmans weduwe, ten O. Cornelis Beck, ten N. de straat en ten Z. de sloot. Geen koopsom
Bijz: Een vrije opscheping moet onderhouden worden bij de eigenaars van dit huis, Claas Beets, marsmans Wed. en
Cornelis Bek.

blz. 79., 9-12-1768; Gerrit Slot voor sijn vrouw, Cornelis Haan voor hem self, Leendert Wit, Jan Korf en Claas de Boer
als voogden over de kinderen van Dirk Haan, de eerste tot Schermerhorn woooachtig, de anderen in de Rijp, verkochten
aan Klaas Visser een huis en erf genaamd "het Schippershuis" nr. 234, Bewesten en aan de Kleine Dam, belend met ten
Z. het pad van de Sluis en ten N. en W. Mr. Pieter Kaagman. Koopsom 360,Bijz: Met opdragt aan Dirk Joghemsz. Haan van 11-01-1749 en volgens contract tussen Jan Rijksz. en Willem Beets
voor Cornelis Bek, Notaris tot Rijp van dato 16-5-1739. (Voor verdere condities zie akte.)

blz. 80., 9-12-1768; Gerrit Slot, wonende te Schermerhorn wegens sijn vrouw, Cornelis Haan voor hem zelfs, Leendert
Wit, Jan Korf en Claas de Boer als voogden over de kinderen van Dirk Haan, verkochten aan Willem Bout een huis en
erf nr. 97, nog een bleekveld agter over de sloot Beoosten de Dam, Benoorden de Regtestraat aan het Schermerpad,
belend met ten Z. het huisje van de Storm, ten N. Zeger van Hoorn en Jacob Eenhoorn, ten O. Stijntje Pieters, ten W. het
Schermerpad waaraan een waterstoep. Het bleekveld belend met ten O. en N. de koper, ten W. de Gou en ten Z. de
sloot. Koopsom 18,Bijz: Genoemd worden 't opdragtsprothocol dd. 9-4-1724 en 12-7-1744.

blz. 81a., 17-12-1768; Simon Mienes, verkocht aan Arend de Wilde een huis, huisje daar Bewesten op de wal met erf nr.
500, op het Westeind van de Tuinbuurt, belend met ten O. Pieter Tuinsbleekveld, ten Z. Cornelis Tuins huis nr. 501, ten
N. de gang van Pieter Tuins bakkerij nr. 499 en Gerrit Lakemans huis nr. 502 en ten W. de Kerksloot. Koopsom 120,-

blz. 81b., 28-12-1768; Pieter Schoolhouder, verkocht aan de gebroeders Stumphuis, wonende te Rotterdam, een
haringboot groot 27 lasten, genaamd "De Witte Pau". Koopsom 2350,-

blz. 82a., 2-1-1769; Aafje Jans Weduwe Gijsbert Staal, verkocht aan Luitje Brugt, schipper, een obligatie groot 625,tegen 3%, gepasseerd voor schout en schepenen den 17-10-1768 bij Jan Soestman, Mr. smid, onder hipotheecq van sijn
woonhuis, smederijhuis, stal, erven en smidsgereedschap. Koopsom 600,= blad 11 =
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blz. 82b., 2-1-1769; De erfgenamen van Elisabet Caars, weduwe van Marten Beets, verkochten aan Aldert en Jan Boon
1/16 aan 't buisschip en tuig, genaamd " 't Witte Paard", groot 28 lasten. Koopsom 150,-

blz. 83., 28-12-1768; De erfgenamen van Elisabeth Caars, verkochten aan 1) Pieter Muusz. 1/16 part aan 't buisschip,
genaamd " 't Wapen van de Rijp". Koopsom 160,-, 2) Pieter de Wit 3/32 part aan 't buisschip, genaamd " De Unie".
Koopsom 60,-, 3) Age Agema 1/32 part aan 't buisschip " De Beets". Koopsom 31,- en 4) Simon Beets 1/32 aan 't
buisschip " De Rijp". Koopsom 20,-

blz. 84., 14-1-1769; Neeltje Cornelis Makkis, weduwe van Willem Prins als voogd over haar zoon, verkocht aan Claas
Appel 1) een woonhuis erf en halve bleekveld daar Besuiden nr. 456, 2) een huis over de sloot nr. 482 Benoorden 't
voorhuis met erf ten W. gebruikt tot een lange helling en 3) nog een erf nr. 481 liggende Beoosten de vorige, belend met
1) ten W. de vaarsloot, 2) mede verkocht een timmerwerf en dwarshelling Beoosten 't gemelde huis met een timmerhuis
nr. 457, belend met ten Z. gedeeltelijk met 't huis nr. 455. Koopsom 775,Bijz: Genoemd wordt volgens opdragt 21-4-1698. De eerste twee percelen liggen op de Jacobsbuurt en de 2 anderen op
de Meelsaksbuurt.

blz. 85., 14-1-1769; Simon Taanman, verkocht aan Teunis Kat 1/16 part in de hennipkloppersmolen, genaamd " De
Reiger" , staande aan de Suiddijk. Koopsom 15,-

blz. 86., 14-1-1769; Wouter de Jong, wonende te Saandam, verkocht aan Isbrands Jansz. Pronk een huis en erf nr. 292,
op het Ried Besuiden de gemeene straat, belend met ten O. de kinderen van Floris Garbrandsz. en ten W. Harmen
Alberts. Koopsom 48,-

blz. 87., 14-1-1769; Cornelis Beck, secretaris alhier met procuratie van Dirk Wiggersz. en zijn vrouw Aaltje Jacobs
Snijders, te voren vrouw van Jacob Obdam onder hun handtekening van dato 28-11-1768, verkochten aan Ariaan Valk
een huis en erf nr. 257, op het Nieuwland, belend met ten Z. de gemeene straat, ten N. de vaarsloot, ten O. Willem Beck
en ten W. de weduwe van Dominee Bax Doms. Koopsom 14,Bijz: Met condities volgens speciale opdragt aan doctor Claas Toornburg van dato 20-8-1720

blz. 88., 14-1-1769; Dirk melk, wonende te Wormer verkocht aan Jan Bout en Dirk van Petten, twee huizen en erven op
de Riedbuurt nr. 268 aan de Noordkant van de gemeene straat, belend met 1) ten O. nr. 268 Benjamin Broertjes en ten
Z. de gemeene straat en 2) het ander nr. 269 ten Z. het eerst gemelde, ten N. Willem Kriek en ten O. de vaarsloot.
Koopsom 100,-

blz. 89., 14-1-1769; Claas Jorisz. Glas, verkocht aan Jan Plaat een wagenhuis met erf nr. 136, Bewesten de Dam aan de
Noordsijde van de Regtestraat, belend met ten O. Cornelis Pietersz., ten W. Maarten Bout en ten Z. en N. de vaarsloten.
Koopsom 36,-
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blz. 90., 14-1-1769; Gerrit Sas wegens sijn vrouw Trijntje Meijer, nog voor hun selve Hendrik en Maartje Meijer,
kinderen van Ernst Hendriksz. Meijer. Nog Pieter Poest en Cornelis Fredriks voogden over de kinderen van Antoni
Nieuwboer gewesen zoon van Maartje de Wit die getrouwd is geweest met Ernst Hendriksz. Meijer, de eerste wonende
in Knollendam en de anderen in de Rijp, verkochten aan Stoffel Meijer een huis en erf nr. 306, op het Nieuweland,
belend met ten Z. een gang en over de selve Claas Arisz. Groen, ten N en W. Maartje Mop en ten O. de straat. Koopsom
74,-

blz. 91., 14-1-1769; Hendrik Willemsz. de Jong, verkocht aan Hendrik Brandhorst een huis en erf nr. 477, op de
Meelsaksbuurt, belend met ten Z. Ariaan Valk en ten N. Teunis Lijkelsz. Koopsom 86,Bijz: Een gang gemeen met Teunis Lijkelsz.

blz. 92., 14-1-1769; Teunis Lijkelsz. verkocht aan Simon Beets een huis en erf nr. 478, op de Meelsaksbuurt, belend met
ten N. Age Agemaes Baan, ten Z. Hendrik Willemsz. de Jong, ten O. de vaarsloot en ten W. de gemeene straat. Koopsom
3,Bijz:Volgens opdragt aan Barend van Petten, van 2-5-1693 aan de Noordsijde een eigen gang. Aan de Suidsijde een
deurgaande gang met Hendrik Willemsz. gemeen.

blz. 93., 28-1-1769; Simon Poest en Isbrand Windig, voogden over de kindskinderen en erfgenamen van Guurtje Teunis,
en Jan Maas, meerderjarig kindskind en mede-erfgenaam, verkochten aan Claas Banning en Dirk Pondman, wonende
in de Rijp en de Beemster, een huis en erf nr. 88, aan de Regtestraat Noordsijde Beoosten de Dam, belend met ten O.
Claas Banning en ten W. Cornelis van Petten. Koopsom 90,Bijz: 1/12 deel in het Loijersbuurtpad en wallen, beginnende Beoosten het huis van Albert Roleeuw. Van de voorhaven
af Noordaan dwars over de Regtestraat. Bewesten Grietje Schagens huis langs tot op de Agtersloot, alsmede 1/12 in het
gemakshuisje aldaar. Ook een gang van agter dit huis op het Looijerspad, en een bleekveldje agter over sloot.

blz. 94., 28-1-1769; Simon Poest en Isbrand Windig, voogden over de kindskinderen en erfgenamen van Guurtje Teunis
en Jan Maas minderjarige kindskinderen en mede-erfgenamen, verkochten aan Jan Addekes een huis en erf nr. 496,
Bewesten aan de Grote Dam, belend met ten N. Cornelis Beck Willemsz. en ten Z. Willem Voortsz. Koopsom 105,Bijz: Hebbende een gedeelte van de gang tussen 't erf van Willem Hoogstraten en Willem Voortsz. huis tot de gemeene
straat toe van dit erf af en een gedeelte in de waterstoep en het Vlaanders brugje.

blz. 95., 28-1-1769; Claas Appel met procuratie van Jan Vlugt, gepasseerd voor Kier van der Peet, Notaris tot
Amsterdam dd. 9-12-1768, verkocht aan Jacob Bouwensz. van Petten een huis en erf nr. 358 aan de Suidsijde van 't
Vlaander, belend met ten O. Pieter Hendriksz. Pranger en ten W. Dirk van Petten. Koopsom 150,Bijz: Met opdragt van 12-1-1692. 150,- met veertig aan geld en een kustingbrief van 90,-. Totaal 230,-.
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blz. 96., 28-1-1769; Simon Beets voor hem selfs, Pieter Muusz. wegens sijn vrouw Trijntje Beets. Nog Maarten Bruin en
Pieter de Wit als voogden over Pieter 't Lam, tesamen erfgenamen van Elisabeth Caars, weduwe van Marten Beets,
verkochten aan Dirk Muis een tuinhuisje agter op de Wal en erf nr. 47, aan de Regtestraat Noordsijde Beoosten de
Dam, belend met ten O. Jacob Arendtz. Jantjes en ten W. Ariaan Valk. Koopsom 650,Bijz: Behorende hierbij ook een erf of tuintje in omgeld, niet belast leggende agter of Benoorden het agterhuisje over de
vaarsloot. Belend met ten N. en W. de boomgaard van de heer Kiere en ten O. de sloot.

blz. 97., 28-1-1769; Pieter Muusz. voor sijn vrouw Trijntje Beets, nog Maarten Bruin en Pieter Wit als voogden over
Pieter 't Lam, erfgenamen voor twee derde wijlen Elisabeth Caars weduwe Marten Beets, verkochten aan Simon Beets,
tweederde in een stuk land groot 14 aglen, 11 roede, 2 voeten waar koper alsmede erfgenaam een derde had in het
Rijperban, belend met ten N. de Rijpsloot, ten O. de Mekkelandssloot, ten W. Grietje Schagen en ten Z. Pieter Poest.
Koopsom 209.8.4
Bijz: a 22 gld. de agele.

blz. 98., 28-1-1769; Simon Beets voor hemzelf, Pieter Muusz. wegens sijn vrouw Trijntje Beets, nog Maarten Bruin en
Pieter de Wit als voogden over Pieter 't Lam te samen van Elisabeth Caars weduwe Marten Beets, verkochten aan Jan
Boon, vier aan ‚‚n gedane stukken land, groot 18 agele, 37 roede en 8 voeten in de Rijperban Benoorden het Oudijk,
belend met ten O. Cornelis Cos, ten N. Jacob van Tongerens erver, ten W. Frederik Beets erve en ten Z. Cornelis Bek
Willemsz. Koopsom 643.17.8.
Bijz: Met portie aan de staartmolen en verplichting aan het Molencontract.

blz. 99., 28-1-1769; Teunis kat en Willem Bek, diaconen van de Mennoniten gemeente in alimentatie hebbende Jantjen
Simons weduwe van Pieter Hendriksz., verkochten aan Simon Heinis een huis, heekelhok en erf nr. 401 op de
Heikesbuurt, belend met ten O. Garbrand Vergay en ten W. Jan Dollebutter. Koopsom 25,-

blz. 100., 11-3-1769; Willem Bout procuratie hebbende van Maarten Dullaart, wonende in Vriesecoop, gepasseerd voor
Abraham Vossius, Notaris tot Leimuiden dd. 10-2-1769, verkochten aan Ariaan Valk een huis en erf nr. 232, aan de
Suidsijde van de Regtestraat Beoosten de Dam, belend met ten O. Willem Bout en ten W. 't Raadhuis. Koopsom 179,Bijz: Hebbende met Cornelis Klinkers weduwe en Willem Bout tussen dit huis en het huis van Willem Bout, een gang
gemeen en heeft dit huis een portie in de gang Beoosten het huis van Cornelis Klinkers weduwe tot de Gou toe, protocol
dd. 12-7-1744. Mitsgaders een portie in het gemakshuisje staande agter de leijf van Cornelis Klinkers weduwe op de
Wijk.

blz. 101., 28-1-1769; Jan Lambertsz., verkocht aan Hendrik Brandhorst een stukje land, groot 4 agele, 22 roeden en 11
voeten, belend met ten Z. het Oudijk, ten W. de Cogsloot en ten N. en O. Jacob van Tongerenskinderen. Koopsom
20.11.3/4 van een penning sijnde per agele 4 gulden en 10 stuivers.
blz. 102., 28-1-1769; Jacob Bouwensz. van Petten, verkocht aan Helena Kelmans een huis en erf en heekelhok agter op
de wal nr. 289, op het Ried, belend met ten O. Pieter Blanks erfgenamen, ten W. Jan Lamberts, ten N. de gemeene straat
en ten Z. de vaarsloot. Koopsom 77,Bijz: Aan de Oostzijde een gang met Pieter Blanks erve gemeen.
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blz. 103., 28-1-1769; Schepen en regeerders van de Rijp, verkochten, het huis en erf die hebben toebehoord aan de
kinderen van Pieter de Wolf aan Pieter Teunisz. Plugger een huis en erf nr. 339, op de Venbuurt, belend met ten Z. de
straat, ten N. de sloot, ten O. Grietje Claes en ten W. Claas Appel. Geen koopsom.
Bijz: Op 14-1-1769 verlaten.

blz. 104., 11-3-1769; Jacob Arendsz. Jantjes, verkocht aan Jan de Goede een moestuin in de ban van de Rijp Bewesten
de Gou, belend met ten O. Jacob van der Beets weduwe, ten W. Anselmus Hartsen en ten Z. de derde agter of Baansloot.
Koopsom 3,Bijz: Ontvangen voor de gemeene armen Ÿ 129.14.6 wegens den 80 sten penning voor verkochte en getransporteerde
goederen van 29-3-1768 tot heden 24-3-1769. Pieter de Wit en Ariaan Valk.

blz. 105., 22-4-1769; Ariaan Valk, Mr. Timmerman, en Lucas Veen, Mr. Metselaar, verkochten aan Johannes Mercator,
Apothecar, een huis en erf nr. 3, Benoorden en aan de Rechtestraat bij het Oosteind tot Rijp, belend met ten O. 't
pakhuis van Jan Kostelijk, ten W. een ledig erf en ten N. een vaarsloot. Koopsom 400,-

blz. 106., 22-4-1769; Simon Dubbeld wonende te Uitgeest, verkocht aan Willem Dirksz. Hartog een huis en erf nr. 468,
op de Meelsaksbuurt, belend met ten O. de straat, ten W. de sloot, ten Z. Aldert Plugger en ten N. over de gang 't huis
van Jan Welboren. Koopsom 41,-

blz. 107., 22-4-1769; Claas Appel, Mr. Scheepemaker, verkocht aan Jan Glaasz. Vos een huis pakhuisje agter op de wal
en erf nr. 340, op de Venbuurt aan de Noordsijde van de straat, belend met ten O. Pieter Teunisz. Plugger en ten W. de
weduwe van Dirk Gerritsz. Wever. Koopsom 150,Bijz: Wiens huis volgens opdragt aan haar eerste man Jacob Beets van dd. 22-4-1730 aan de Westsijde van dit huis
heeft het vrije gebruik of de overgang aldaar, van de gang tot 4 voeten voorbij het huis van Dirk Gerritsz. Wever. Voor
de koopsom is een custingbrief ontvangen, te betalen in 6 jaarpartijen van 25,-, waarvan de eerste op 1 meij 1770.

blz. 108., 22-4-1769; Jan Beverwijk, getrout met de weduwe, en door 't sterven van haar kind, erfgename van Jan
Addekes, verkocht aan Christoffel de Lange, wonende te Alkmaar, een huis en erf nr. 61, aan de Noordsijde van de
Regtestraat Beoosten de Dam, belend met ten W. en N. Simon Beets, ten O. een gang gemeen bij dit huis en andere
welke gang is strekkende van de voorhaven tot agter aan de voorsloot. Koopsom 500,Bijz: Dit huis agter de tuin van heer Beets een vierde en Abraham Doreen, eigenaar van nr. 59 3/4 in een gemakshuisje.

blz. 109., 22-4-1769; Dieuwer Willems, weduwe van Cornelis de Boer, verkocht Ms. Hendrik Brandhorst een huis en erf
nr. 171, op het Westeinde van de Regtestraat aan het Westerse deel, belend met ten O. over de gang dorpserf welke
gang Beoosten dit huis tussen het selve en het huisje van Dirk Swart daar Benoorden gemeen is. Koopsom 55,-
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blz. 110., 22-4-1769; Benjamin Broertjes, Arend Snijder, Paulus Klok en Gerrit Blank als mans van Guurtje, Caatje,
Duifje en Neeltje Poest nog Teunis Poest, dus kinderen van Maartje Poest gewesen weduwe van Jan Poest gewesen
weduwe van Jan Poest, verkochten aan Simon Poets 5/6 in een huis sijnde een bakkerij, erf en zageles schuur voor over
straat op 't Suid nr. 433, waarin de koper alsmede soon van Maartje Poest reeds 1/6 deel in had, belend met ten Z. een
gang en over de selve Paulus Klok en ten N. Cornelis Houthuis. Koopsom 666,14

blz. 111., 20-5-1769; Trijntje Bobeldijk, weduwe en boedelhoudster van Pieter Blank, verkocht aan Pieter Molenaar een
huis en erf nr. 26, op de Agterbuurt Benoorden de Regtestraat, belend met ten O. de erfgename van Lolle Pietersz., en
ten W. Simon Huigen. Koopsom 30,-

blz. 112., 17-6-1769; Claas de Boer en Claas Visser, armvoogden met alimentatie van Jan Vet, verkochten aan Ariaan
Valk een huis, heekelhok en erf nr. 474, op de Meelsaksbuurt, belend met ten W. de gemeene straat, ten O. de sloot, ten
Z. Jan Jacobs Wit en ten N. dorpsledig erf. Koopsom 15,Bijz: Met regt tot de gang Benoorden dit huis, opdragt van 11-1-1730 aan Dirk Heertjes.

blz. 113., 17-1-1769; Arend Cok, verkocht aan Hendrik Witting een woonhuis, erf, werf en timmerhuis/schuur nr. 548,
en een hok nr. 551, op de Kralingbuurt, belend met ten W. Rut Verwers erfgename, ten N. de Voorhaven, ten O. de
Beemsterringsloot en ten Z. Dirk Janses erve en de koper. Koopsom. (zie bijz.)
Bijz: Met alle timmergereedschappen en houtwaren op of bij de werf, ook alle pramen, schuitjes en andere vaartuigen.
Inplaats van kooppenningen een jaarlijkse lijfrente van 175,- voor hem self oud 69 jaar en sijn vrouw Dieuwer Claas
Swaan oud 70 jaar, of wel een lijve van de langstlevende tot hun sterfdag toe.

blz. 114., 26-8-1769; Jacob Cales, verkocht aan Juffrouw Christina Axcens vrouw van Harmanus Elderkamp, Mr.
Timmerman, wonende te Haarlem, een huis en erf nr. 534, op de Tuinbuurt, belend met ten O. Marten Beets weduwe
erfgemanem, ten W. Simon Mienes en ten Z. en O. de havens. Koopsom 360,-

blz. 115., 9-9-1769; Teunis Kat, verkocht aan Teunisz. Vredenvoort een pakhuis, heekelhok en erf nr. 397, welks
onderhoud volgens overeenkomst in schepenen resolutieboek dd. 9-1-1753 is tot laste van het dorpserf Benoorden de
straat voor de helft en dit pakhuis voor de wederhelft op de Lievelandsebuurt Besuiden de gemeene straat, belend met
ten O. Francijntje Simons en ten W. Ariaan Jobsz. Koopsom 95,Bijz: Jan Maas gekocht hebbende van Simon Heines een huis op de Heikesbuurt is door onvermogen van den koper om
de kooppenningen te voldoen de koop sonder dat opdragt gepasseert is verbroken dus van de kooppenningen tot 50,-
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blz. 116., 1-11-1769; Claas van Petten, verkocht aan sijn behuwde soon Claas de Boer, 1) een akker land groot 3/4
sestiende deel, 2) nog een akker groot 6 sestiende en 3) een akker groot 9 1/4 sestiende, 1) liggende Beoosten de Gou,
Benoorden en aan de Meelmolensloot en 2) liggende Bewesten de Gou, 1) belend met ten W. de Gou, ten Z. 't
Polderkerkshof, ten N. Michiel Willems Boer en ten O. een domeinakker, 2) belend met ten O. de Oostdijksloot en ten W.
een domeinakker en 3) belend met ten Z. de Hartogsloot, ten N. Jan Vlasblom, ten O. Gerrit Pietersz. en ten W. een
vaarsloot. Koopsom 10,-

blz. 117., 2-11-1769; Pieter Fiers als erfgenaam van Pieter Schoolhouder, verkocht aan Pieter Heines een boomgaard
met een huisje Bewesten het Ried, belend met ten O. Pieter Carman, ten W. Maartje en Aagje de Vos, ten Z. een
vaarsloot en ten N. Jan Boons erfgenamen. Koopsom 38,Bijz: Volgens opdragten van 5-5-1701 en 4-5-1709, een vrije aanvaard aan de Noordsijde van Jan Boons erfgenamens
erf Bewesten het pakhuis.

blz. 118 was niet aanwezig. Reden onbekend.

blz. 119., 18-11-1769; Ariaantje Jacobs, weduwe van Jan Foppen, verkocht aan de Gereformeerde Diaconie een huis en
erf nr. 246, Bewesten de Dam aan de Suidsijde der Regtestraat, belend met ten O. Teunis de Boer, ten W.
Brandspuithuisje nr. 3 en ten Z. de vaarsloot. Koopsom 20,Bijz: Met een portie aan de gang tussen dit huis en het spuithuis in.

blz. 120., 18-11-1769; Simon Beets, koopman, verkocht aan Pieter Kortrijk een huis en erf nr. 63, Benoorden en aan de
Regtestraat, met een erf daarvoor Besuiden de Regtestraat Beoosten de Dam. Koopsom 600,-

blz. 121., 29-11-1769; Guurtje Glasekas, weduwe van Adriaan Appel, verkocht aan haar vader Michiel Glasekas,
vroedschap en oud scheepen, twee huissen en erven naast elkander, het Westerse met een pakhuis daar agter nr. 514,
het Oosterse nr. 515, op de Tuinbuurt, 1) belend met ten W. Grietje Schagen en 2) belend met ten O. Lodewijk Bijl en
ten N. en Z. de havens Het Oosterse. Koopsom 400,Bijz: De straat doorstrekt 't erf van 't Westerse huis, voor wijt 21 en agter 20 voeten blijkens opdragt aan Adriaan Appel
van 13-8-1740.
blz. 122., 2-12-1769; Anna Gorters, weduwe, Maarten Bont en Claas Appel, diaconen van de Mennoniten gemeente, als
alimenterende de moeder en instaande, voor de ter zee, minderjarige Willem de Vries broeder, nog Dirk Kriek, als man
van Dieuwertje de Vries suster en instaande voor Trijntje de Vries, ook suster, allen van wijlen Ariaan de Vries,
verkochten aan Arend Wuiste een huis met een kolfbaan daar agter en erf nr. 172, aan de Regtestraat Suidsijde op het
Oosteind tot Rijp het Oosterse aldaar, belend met ten O. de Beemster ringsloot en ten W. Arend Wuiste. Koopsom 325,-

blz. 123., 2-12-1769; Dirk Slinger, wonende te Oostsanen met procuratie van schepenen gepasseerd 8-11-1769 voor
Robertus de Vries, Notaris tot Oostsanen en getuige van Juffr. Jeltje Allers Brouwer, weduwe van Arend Tuin,
verkochten aan de Heeren Mul en Noome en compagnie, wonende te Saandam een twaalfde in een prutkokerij huis nr.
565 en in 10 1/2 sestiende land, Bewesten de Gou Benoorden het dorp, belend met ten N. Seger van Hoorn en andere.
Koopsom 25,-
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blz. 124., 2-1-1770; Isaak Groet, wonende te Nieuwendam, verkocht aan Willem van Reen een huis en erf nr. 233,
Besuiden en aan de Regtestraat Beoosten de Dam, belend met ten O. de erfgename van Grietje de Lange, ten Z. de
voorhaven en ten W. een gemeene gang waar dit huis mede portie in heeft en over de selven de weduwe van Jan Groot.
Koopsom 100,-

blz. 125., 13-1-1770; Aafje Jans, weduwe van Gijsbert Staal en bij scheidingen met desselfs dochter ter weeskamer,
verkocht aan Harmen Alberts een stukje land, groot in lasten 14 sestiende mad, buiten dijk in 't Rijperland, belend met
ten N. Maarten van Beeks Koornmolen, ten O. de Beemster ringsloot, ten Z. de heer Storm en ten W. de Oostdijk.
Koopsom 40,-

blz. 126., 13-1-1770; Duifje Poest, erfgename en testamento van haar man Paulus Klok en bij deling van haar moeders
nalatenschap ten deze bevoegd, verkocht aan Gerrid Lakeman een huis en erf nr. 413, met desselfs henne, eende en
varkenshokken, op de Princebuurt. Koopsom 45,-

blz. 127., 13-1-1770; Helena Kelmans, weduwe van Juriaan Sandwisch, verkocht aan Jan Bout een huis, erf en
heekelhok nr. 289, op de Suidsijde der Riedbuurt, belend met ten O. Pieter Blanks weduwe, ten W. Jan Lambertsz., ten
N. de gemeene
straat en ten Z. de sloot. Koopsom 61,Bijz: Aan de Oostsijde een gang gemeen met Pieter Blanks weduwe.
blz. 128., 13-1-1770; Ariaan Valk en Klaas Visser als voogden oves de gemeene armen en alimentatie van de weduwe
Jacob Spek, verkocht aan Jan Casparsz., wonende in de Beemster, een huis en erf nr. 117, aan de Noordsijde van de
Regtestraat Bewesten de Dam, belend met ten O. Cornelis Cos, ten W. Aldert Boon en ten Z. de Regtestraat. Koopsom
67,-

blz. 129., 27-1-1770; Maarten Bout en Claas Appel, diaconen van de Doopsgezinde gemeente met alimentatie van Jacob
Keiser, verkochten aan Claas Jorisz. een pakhuis en leif daaraan en erf nr. 279, Besuiden op het Ried Benoorden de
gemeene straat, belend met ten Z. Anna Poest erf, ten O. diaconen der Doopsgezinde gemeente, ten N. een gemeene
gang en wal, waar dit pakhuis 1/3 in heeft en ten W. met een gemeene gang en waterstoep van de sloot af Suid aan tot
de gemeene straat toe, waarin dit pakhuis 1/4 in heeft, en daarover Anna Poest. Koopsom 32,Bijz: Alles volgens opdragt aan Jacob Keiser van 19-4-1749.

blz. 130., 27-1-1770; Maarten Bout en Claas Appel, diaconen van de Doopsgezinde gemeente, met alimentatie van
Jacob Keiser, verkochten aan Isbrand Windig een huis, huisje op de wal en erf nr. 299 op het Ried aan de Suidsijde van
de gemeene straat, belend met ten O. Simon Beets, ten W. de koper en ten Z. de vaarsloot. Koopsom 190,-

blz. 131., 10-1-1770; Guurtje Vrouwen, weduwe van Cornelis Kromsvelt voor haar self, Pieter Scharn en Jan de Wilde
als voogden over Maartje Simons Paus, dochter van Maartje Vrouwen en als voogden over Trijntje en Maartje Jans
dochters van Jan Amsterdam, de eerste pupil wegens haar moeder, de twee laatste wegens hun vader, benevens
voornoemde Guurtje Vrouwen, erfgenamen van Aaltje Vrouwen, verkochten aan Willem Saskersz. de helft van een huis,
heekelhok en erf nr. 365, waar de koper reeds een helft in had, op de Keisersbuurt, belend met ten W. over het brugpad
Ariaan Rentenaar, ten O. Dirk Olijs weduwe en ten Z. en N. waarsloten. Koopsom 31,-
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blz. 132., 14-2-1770; Teunis Simon en Duifje Poest, nog Benjamin Broertjes, Arend Snijder en Gerrit Blank, als
getrouwd aan Guurtje, Caatje en Neeltje Poest, kinderen en behuwd kinderen en erfgenamen van Maartje Poest en haar
voor overleden man Jan Poest, verkochten aan Simon Beets en Jan de Wit, vier aan een gedane stukken land, groot in
lasten, 5 mad 10,5 sestiende deel, in de Rijperban Besuiden het Oudijk, belend met ten W. Claas Glasekas, ten N. het
Oudijk, ten O. Cornelis Houthuis en ten Z. Dirk Purmerends erfgenamen. Koopsom 840,Bijz: Koopsom voor 40 agele, tegen 21,- per agele.
blz. 133., 24-2-1770; Pieter de Wit en Jeronimus Blau, voogden over het minderjarige kindskind van Geertje Jans Ruts,
verkochten aan Neeltje van der Lijn, de helft in een huis, waarin sij als dochter van Geertje Jans Ruts, de andere helft
reeds had met de helft in 't pakhuis agter op de wal huisje voor over de straat en erf nr. 439 op het Suid, belend met ten
Z. Claas Visser, ten N. over de gang Pieter Poest en ten O. en W. vaarsloten. Koopsom 25,50

blz. 134., 24-2-1770; Jan Boon, kindskind van Jan van Hoorn en bij deelinge bevoegd, verkocht aan Cornelia Houthuis
twee huissen naast elkanderen met hun erf nr. 488, Bewesten en aan de middelstraat, belend met ten Z. het
Keizersbuurtsbrugpad, ten N. Cornelis Beck en ten W. Maartje Bruin en de vaarsloot. Koopsom 300,Bijz: Met verplichting volgens opdragt aan Jan van Hoorn van 22-4-1722 om de looden goot, tussen het Noorderste van
deze twee huissen en het huis van Maartje Bruim bekwaam te houden, het water van beide huissen te vangen en weg te
leiden.

blz. 135., 24-2-1770; Cornelis Houthuis, getrouwd met Trijntje Simons, dus erfgenaam van haar twee susters Neeltje en
Grietje Simons, verkocht aan Jan Boon een huis, pakhuis daar agter eo erf nr. 64, aan de Regtestraat Noorsijde
Beoosten de Dam, belend met ten O. Pieter Cortrijk en ten W. over de gang Gerrit van Assum. Koopsom 600,-

blz. 136., 24-2-1770; Benjamin Broertjes, getrouwd aan de weduwe van Dirk de Goede, verkocht aan Jan Michielsz.
Kleeremaker een huis en erg aan de Regtestraat Noordsijde Beoosten de Dam, belend met ten O. Maarten Muijs en ten
W. Pieter Muisz. (Muusz.) Koopsom 300,Bijz: Hebbende mede een portie in de gemeene gang en wal Bewesten en Besuiden het overhuisje van Maarten Muijs
van de Regtestraat af Suid aan tot de voorhaven en bij de havens langs tot de Kralingbrug toe. Koopsom betaald met
een custingsbrief van gelijke somme, 1 meij 1770-1771-1772-1773 telkens 50,- en 1 meij 1774 100,-

blz. 137., 24-3-1770; Jan Bout en Dirck van Petten, verkochten aan Willem Jacobsz. Swaan te Nieuwendam 2 huissen
en erven naast elkaar nr. 268 en 269, op de Riedbuurt aan de Noordkant van de gemeene straat, belend met ten O. het
1e huis Benjamin Broertjes en ten Z. de gemeene straat en ten tweede belend met het 2e huis van Willem Kriek en ten O.
de vaarsloot. Koopsom 130
Bijz: In de kantlijn: Jacob Swaan door trouwen mondig geworden verklaart: dat hij algeheel erfgenaam is geworden
van zijn moeder wijlen Grietje Visscher en dat zijn vader W.J. Swaan door deling alleen eigenaar is geworden van de 2
huissen dd. 7-4-1779 op dezelfde blz. verklaren Arian Valk en Claes de Boer, armenvoogden van Rijp ontvangen te
hebben 87 gld. 18 st. 14 penningen wegens de 80e penning van verkochten goederen dd. 9-4-1770.
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blz. 138., 28-4-1770; Barend Grijp, Kaarsemaker wonende te Graft, verkocht aan Klaas Cornelisz. Vink een huis en erf
nr. 451 op de Jacobsbuurt, belend met ten N. Dominus Vreedenduin, ten Z. Adriaan Cornelisz. Vervaer (Verraer) en ten
O. en W. vaarsloten. Koopsom 50,-

blz. 139., 5-5-1770; Claas de Boer en Claas Visser voogden over de gemeene armen en redders der boedel van Gerrit
Pietersz., verkochten aan Jacob Hopman, een huis, pakhuisje en erf nr. 342 op de Venbuurt Benoorden en aan de
gemeene straat, belend met ten O. Jacob Beets weduwe en ten W. de verkopers. Koopsom 40,Bijz: Dit huis belast met het poldergeld van 6 sestiende land leggende Bewesten de Gou even Besuiden Seger van
Hoorns prutkokerij. Belend met ten Z. de Hartogsloot, ten N. Grietje Schagen en ten W. Claas de Boer. Het poldergeld
is van dit huis af, vermits die akker door JB. Sap is getransporteerd aan Benjamin Broertjes dd. 9 febr. 1779.

blz. 140., 5-5-1770; Jan Plaat, verkocht aan Cornelis Pietersz. een wagenhuis met doorgaand erf nr. 136, Bewesten de
Dam aan de Noordsijde van de Regtestraat, belend met ten O. den koper, ten W. Maarten Bout en ten Z. en N.
vaarsloten. Koopsom 42,Bijz: Blijvende het bleekveld Besuiden de Regtestraat aan de verkoper en sijn tegenwoordige vrouw tot het overlijden
van de langst levende toe in vrij gebruik.

blz. 141., 5-5-1770; Isbrans Windig, getrouwd aan de weduwe van Antoni Nieuweboer, verkocht aan Teunis Prins een
huis, hooiberg, hok en erf nr. 298, op het Ried Besuiden de gemeene straat, belend met ten O. een gang, die dit huis
alleen toekomt en over de selve den verkoper en ten W. Pieter Boel. Koopsom 225,-

blz. 142., 5-5-1770; Harmen Alberts, verkocht aan Willem Huibertsz. en Dirk Huibertsz., wonende in de Rijp en de
Beemster, een huis en erf nr. 291, op de Riedbuurt, belend met ten O. Isbrand Pronk, ten W. Pieter Blanks weduwe, ten
Z. de sloot en ten N. de straat. Koopsom 45,Bijz: De gang tussen beide gemeen met Pieter Blanks weduwe. Met opdragt aan Jacob Sijgers dd. 24-3-1696.

blz. 143., 9-5-1770; Schepenen en Regeerders tot Rijp verkopen van wijlen Gerrit Pietersz. op dezer geabandoneert aan
Jacob Hop een huis, hok en erf nr. 343, op de Venbuurt, belend met ten O. de koper, ten Z. de gemeene straat en ten W.
en N. vaarsloten. Geen koopsom genoemd.

blz. 144., 19-5-1770; Cornelis Pietersz. verkocht aan Cornelis Boekjes een stukje land in 't Rijperban Beoosten de Gou,
belend met ten N. Simon Mienes en ten Z. en O. Doctor Jacob Groen. Koopsom 2,-
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blz. 145., 23-5-1770; Anna Poest, grutteresse en weduwe van Willem Jantjes heeft het boedelhouderschap en instaande
voor hun meerder en minderjarige kinderen verkocht aan Pieter Jantjes voor 1580/4700ste, Pieter Carman voor
380/4700ste, Dominus Albertus Vrededuin wegens sijn vrouw Maartje Beets voor 9991/4700ste, Simon Beets voor
990/4700ste, Jacob Jantjes voor 380/4700ste en Aagje Jantjes weduwe van Jan groot voor
380/4700ste 1) een huis en pakhuis sijde een gorterij nr. 132 met erf en 2) nog een pakhuis nr. 280 met de erven en
verplichtingen met opdragt aan Anne Poest van 6-5-1758, 1) aan de Regtestraat Noordsijde tot Bewesten de Dam en 2)
op de Riedbuurt, met verplichtingen volgens opdragt van 6-5-1758, 1) belend met ten O. Pieter Boon, ten W. de weduwe
van Jan Jacobsz. Visser en Jacob Wiel. Met een bleekveld huisje en gang voort huis Besuiden de Regtestraat en een
tuintje en hennehok agter oversloot mitsgaders een wagenhuis en turfschuur aan de Westkant van dit erf dat met
goedvinden tegen het huis daar Bewesten aangetimmerd is voorts met de winkelsakken gaande werken,
eestgereedschappen, 2 paarden, sleeperskruijwagen, schuitje en alles bij de paarden en bij de gorterij behorende alles
volgens opdragt 2 mei 1739. Nog een ackerland leggende voor een klein gedeelte in 't grafter en voor 5,5 sestiende in 't
Rijperban benevens de Gou, belend met ten N. de rijgveter, ten O. Jan Meijer en ten Z. en W. vaarsloten. Koopsom
4700,Bijz: Al haar huisraad, bedden, dekens, koper is er tin, aard en ander werkimboel en roerende goederen.

blz. 146., 14-7-1770; Michiel Glasekas, vroedschap en oud schepen, verkocht aan Sietse Barents, schipper, twee huissen
en erven naast elkaar, op het Westerse, staat een pakhuis daar agter, nr. 514, op de Tuinbuurt, 1) belend met ten W.
Grietje Schagen en 2) belend met het Oostersehuis nr. 515, ten O. Lodewijk Bijl, en ten N. en Z. de havens. Strekt de
gemeene straat door de erven heen. 1) Koopsom 650,Bijz: 'T erf van 't Westerse huis voor wijt 21 en agter 20 voeten. Blijkens opdragt aan Adriaan Appel van 13-8-1741.
Tweehonderd gulden aan geld en een hypotheek brief van 450,-

blz. 147., 14-7-1770; Jannetje lamberts weduwe van Teunis Aartsz., Dirk Melx voor sijn vrouw Annetje Teunis, nog
trijntje en Eefje Teunis, de eerste voor 4/8ste de laatste voor 1/8 samen 7/8ste, verkochten aan Aert Teunisz. Kuiper,
zoon van de eerste comparante en broeder en behuwd Broeder van de drie laaste, Dirk Melx, is afwezig, wonende in de
Wormer, een huis met kuiphuis en erf nr. 373, met kuipersgereedschappen, op de Keijsersbuurt, belend met ten O.
Cornelis Bortsz. ten W. Pieter Sneeboers weduwe, en ten Z. en N. vaarsloten. Steekt de gemeene straat door het erf
heen. Koopsom 26.5 stuivers

blz. 148., 22-9-1770; Pieter Muusz., getrout aan de weduwe Jan Huigen en procuratie hebbende dd. 3-9-1770 onder de
hand van Cornelis Noomen als weduwnaar, en sijn kinderen, van Guurtje Huigen, Pieter de Boer, man van Neeltje
Huigen, wonende tot Rijp, Oost Saandam en op de Beets, verkochten aan Pieter Fiers, wonende op de Beets de helft in
een pakhuis waar de koper de andere helft reeds had nr. 561, Bewesten de Gou Benoorden de Rijp, belend met ten O. de
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weduwe Jan Swart, ten W. Cornelis Coster, ten N. de Baansloot en ten Z. de Camp of tweede Agtersloot. Koopsom
57.10 stuivers.

blz. 149., 22-9-1770; Pieter Fiers, wonende op de Beets, verkocht aan Maarten Bruin, een achtste deel in de
hennipklopper de Liefde en het erf, ten Suidwesten van het dorp. Koopsom 8,-

blz. 150., 22-9-1770; Gerrit van Assum, koopman, verkocht aan sijn behuwde broeder Jan Blau, koopman in 't
Noordeinde, een stuk land groot 20 agele, in de Rijperban in de Weere Besuiden en aan de Suiddijk, belend met ten O.
Cornelis Bek Willemsz. en ten W. Ariaantje Ruts. Koopsom 800,Bijz: Met onderhoud aan de brug daar 't Overtoom geweest is, volgens overeenkomst 1-07-1750 in 't
starmeercontractboek geinsereert. Ook met betrekking tot de staartmolen.

blz. 151., 20-10-1770; Maarten Molenaar, timmerbaas in de Beemster, verkocht aan Sijn soon, Pieter Molenaar,
wonende alhier, een huis en erf nr. 25 op de Agteromsbuurt, belend met ten O. Jan Kievit, ten W. des kopers stallinge en
erf, ten Z. de Wijk en ten N. de vaarsloot. Koopsom 50,Bijz: Dog strekt het gemeene pad voort huis over het erf heen, met recht enz. volgens opdragt van Lolle Pietersz. dd 175-1732.

blz. 152., 20-11-1770; Scheepenen en Regeerders tot Rijp dragen over aan Ariaan Valk, Mr. Timmerman, een huis en
erf nr. 337, op de Venbuurt, belend met ten O. over de gang alleen bij dit huis behorende Trijn Boekjes, ten W. Grietje
Claas en ten Z. de gemeene straat. Koopsom 58,Bijz: Door Jacob Hopman den 12 mei 1770 geabandonneert. Schepenen hebben niets bedongen, docht 58,- toegegeven.

clz. 153., 29-12-1770; Dirk Schuurmans met procuratie van sijn behuwde moeder Maartje Willems en sijn vrouw Lijsbet
Kat gepasseert voor Cornelis Beck, Notaris tot Rijp dan 29 sept. 1770 verkocht aan Teunis Lijkelsz. 1/16 part aan de
Hennipkloppersmolen genaamd "De Reiger" staande Besuiden de Rijp aan de Suiddijk. Geen koopsom ontvangen.

blz. 154., Geen datum gegeven; Pieter Fiers verkocht aan Jan en Pieter de Wit 1/8 in 't Buisschip "De Unie" voor 45,en aan Simon Beets 5/12 achtste aan Fluitschip Weltrevreden en vleet gedestineert ter walvisvangst voor 170,- af voor 't
vaatwerk. 93,15. Blijft over 76.5 stuivers.
Bijz: Ontvangst over de 40e penning van de schepen in 't jaar 1771.

blz. 155., 8-1-1771; Annetje van der Beek, weduwe en erfgename van Arend de Jong, verkocht aan Maarten Bruin 1/8 in
de hennipkloppersmolen "De Liefde" en het erf Besuidenwesten het dorp. Koopsom 8,-
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blz. 156., 12-1-1771; Trijntje Jacobs Bobeldijk, weduwe en boedelhoudster van Pieter Blank, verkocht aan Aldert Boon,
Jan Boon en Willem Bout een pakhuis en erf nr. 290, op het Ried, belend met ten N. de gemeene straat, ten Z. de
vaarsloot, ten O. een gang gemeen met Willem en Dirk Huibertsz. in een lengte tot 3,5 voet Besuiden hun huis, en ten W.
een gang gemeen met Jan Bout in de lengte van de gemeene straat af 5 voeten voorbij desselfs huis tot aan de Suidsijde
van sijn poort toe volgens opdragt 26-4-1698. Koopsom 150,-

blz. 157., 12-1-1771; Claas de Boer en Claas Visser, voogden over de gemeene armen uit hoofde van allimentatie,
redders der boedel van Grietje Feddes, weduwe van Jan Jacobsz. Visser, verkochten aan Isaak Pit, het voorend van een
huis en erf van de straat af tot de halve stam van de schoorsteen incluis nr. 133, Benoorden en aan de Regtestraat
tussen de dam en tilbrug, celend met ten O. de gorterij, welks wagenhuis bij toelatinge tegen dit huis aan staat en ten W.
een gang aan welke dit voor eind geen portie heeft en over de selve Pieter de Wit. Koopsom 45,Bijz: Hebbende dit vooreind een erf met een huiske daarop en een pad daar in voor over de strat, ten W. de gang van
Pieter de wit en Jan Plaat.

blz. 158., 12-1-1771; Claas de Boer en Claas Visser, voogden over de gemeene armen uit hoofde van alimentatie en
redder der boedel van Trijntje Jacobs weduwe Jacob Borts, verkochten aan Claas Jobsz. Dubbelt een huis en erf nr.
367, op de Keisersbuurt, met een huiske voor op de wal, belen met ten O. Dirk Olijs weduwe met haar gang en over de
selve Cornelis Schwan, ten W. en N. mede met Dirk Olijs weduwe en ten Z. de vaarsloot. Koopsom 38,-

blz. 159., 12-1-1771; Docter Jacob Groen, Cornelis Cos en Pieter de Wit, mede schepenen en Regeerders tot Rijp,
verkochten aan Claas Cornelisz. de Boer, twee akkers land voorheen wegens de Rijperpolder gekogt tot herstellinge van
de Rijperbansdijk, bij contract der gemeenschap van dijken aan de Rijperpolder in eigendom gebleven, Beoosten de
Gou beiden, de een groot 8,5 sestiende deel, de ander 6,5 sestiende deel, 1) belend met ten Z. Cornelis Cos en ten N. de
Mostertmolen en 2) belend met ten Z. de Meelmolensloot en ten N. de koper. Koopsom 41,Bijz: Reeds ontvangen door de secretaris.

blz. 160., 12-1-1771; Claas Claasz. Prins, verkocht aan sijn behuwd soon Garbrand de Boer een huis en erf nr. 38 aan
de Noordsijde der Regtestraat Beoosten de Kralingerbrug, belend met ten O. een gang gemeen met dit huis en anderen,
ten W. Maarten Muis, hebbende een bleekveld voor over de straat en een tuintje agter over sloot, ten Z. de eerste
Agtersloot, ten N. de tweede Agtersloot, ten O. Pieter Muusz. en ten W. Jan Maartensz. Smits weduwe. Koopsom 30,Bijz: Wesende dit huis den 1 mei 1688 aan sijn comparants vader Claes Arentsz. Prins getransporteert.

blz. 161., 23-1-1771; Jacob Sloof, vroedschap en oud schepen, verkocht aan Pieter de Jager, Burgemeester tot
Wormerveer, 1/3 in 6 mad 11,5 sestiende land, gemeten 47 agele, 10 roede en 12 voete, waarin de koper wegens sijn
vrouw Ariaantje Ruts, weduwe en erfgename van Pieter Braak reeds 2/3 toebehoord, leggende aan drie stukken
elkander, Annex in de Rijperban en Weeren, Besuiden en met een brug aan de Suiddijk, belend met ten O. Alberd
Roleeu, cum socus en ten W. Aldert Boon. Koopsom 140,Bijz: Met 't regt en verplichtinge daartoe specterende; soon lopende de polder vereniging volgens 't contract onder de
hand van 1 juli 1750 in 't Starmeer Contractboek geinsereert als andersins.
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blz. 162., 26-1-1771; Jan Addekes, Mr. Schoenmaker, verkocht aan Jan Beverwijk een huis en erf nr. 496, Bewesten en
aan de grote Dam, belend met ten N. Cornelis Beck Willemsz., ten Z. Willem Voorst, hebbende een gedeelte van de gang
tussen 't erf van Willem Hoogstraten en Willem Voorst, sijn huis van dit erf af tot de gemeene straat toe, en een gedeelte
in de waterstoep bij het Vlaandersbrugje. Koopsom 126,-

blz. 163., 26-1-1771; Cornelis Roelen, instaande voor sijn indispooste suster Jannetje Jans weduwe en erfgename van
Dirk Florisz. nog Grietje Floris weduwe Pieter 't Hart en nog Jan Vergai als volmagt dd. 24-12-1770 onder de hand
van Garbrand Florisz., Schoolmeester tot Velsen, welke Jannetje, Grietje en Garbrand Florisz. kinderen en erfgename
van Floris Garbrandsz. en Maartje Dirks sijn de selve, verkocht aan Jan Vergai en Isbrand Windig een huis, erf en
pakhuis agter op de wal nr. 293, op het Ried Besuiden en aan de gemeene straat, belend met ten O. Jan Dirksz. Teel, ten
W. Isbrand Pronk behoorende hier ook bij een erf voor Benoorden en aan de gemeene straat, ten O. de doopsgezinde
diaconie huis, ten N. Anna Poest en ten W. een gemeene gang, daar dit erf mede portie in heeft. Koopsom 63,-

blz. 164., 23-2-1771; Claas de Boer en Claas Visser als wesevaders der gemeene arme weesen en uithoofde van
alimentatie redder der boedel van wijlen Maartje Cornelis, weduwe van Cornelis de Jager, verkochten aan Adriaan
Valk een huis en erf nr. 281 op het Ried Benoorden en aan de gemeene straat, belend met ten W. Maarten Bout, ten N.
Pieter Jantjes en compagnie, en ten O. een gang, waar in en in de waterstoep aan 't Noordeind van die gang dit huis een
deel heeft. Koopsom 45,Bijz: Dit heeft 1/4, Jan Vergaai en Isbrand Wendig 1/4, Claas Jorisz. 1/4 en Jantjes cum socius 1/4.

blz. 165., 26-2-1771; Pieter Cortrijk verkocht aan Pieter Windig een huis en erf met een luif op pakhuisje, mitsgaders
een erf daar voor Besuiden de Regtestraat nr. 63 Beoosten de Dam agter op de Wal Benoorden en aan de Regtestraat,
belend met ten O. Simon Beets, ten W. Jan Boon strekkende van de voorhaven tot aan Agtersloot dog gaat de gemeene
straat door erf heen. Koopsom 300,-

blz. 166., 9-3-1771; Adriaan Valk, Mr. Timmerman, verkocht aan Maartje Gerrits Wortel, weduwe van Pieter Steen, een
huis en erf nr. 281, op het Ried Benoorden en aan de gemeene straat, belend met ten W. Maarten Bout, ten N. Pieter
Jantjes en compagnie, en ten O. een gang waarin en in de waterstoep aan 't Noordeind van die gang dit huis: heeft 1/4,
Jan Vergai en Isbrand Windig 1/4, Claas Jorisz. 1/4 en Jantjes cum socius 1/4. Koopsom 50,-

blz. 167., 23-3-1771; Aldert Boon met procuratie van Lijsbetje Gelis, weduwe en erfgenaam van wijlen Seger van Hoorn
en van wijlen haar soon Seger van Hoorn gepasseert voor Cornelis Beck, Notaris en getuigen 4 februari 1771, verkocht
aan Jacob Eenhoorn de helft in een huisje weleer gebruikt tot een prutkokerij en in desselfs landje groot 3,5 sestiende
deel, belend met ten O. de Gou, ten N. Simon Mienes, ten W. Pieter de Wit en ten Z. de comparant. Koopsom 100,-

blz. 168., 30-3-1771; Claas Berkhout en Claas Cornelisz. Velserboer, wonende in de Beemster, met procuratie aan
schepenen vertoond gepasseert den 19-3-1771 voor Claas Schoorl, Notaris tot Purmerend, en getuigen, representanten
en erfgenamen van Jan Kasperz. Kessing, verkochten aan Jan Ottens een huis en erf nr. 117, aan de Noordsijde van de
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Regtestraat Bewesten de Dam, belend met ten O. Cornelis Cos, ten W. Aldert Boon en ten Z. de Regtestraat. Koopsom
100,Bijz: De ondergeschreven voogden over de gemeene armen en de Secretaris tot Rijp Ÿ 101.16.12 bij hen voor den
armen. Van 9 april 1770 tot 30 maart 1771. Van Simon Beets den 30 juni 1771 te veel ontvangen en 18 mei 1771 aan
hem weder uitgekeerd.

blz. 169., 18-4-1771; Trijntje Jacobs Bobeldijk, weduwe en boedelhoudster van Pieter Blank, verkocht aan Jan Addekes
een huis, pakhuis en erf nr. 188, Besuiden en aan de Regtestraat Beoosten de Kralingbrug, belend met ten O. over de
gang met Pieter de Wit, ten W. de weduwe Sibo Holling en ten Z. de haven of vaarsloot. Koopsom 700,Bijz: Een gang Beoosten dit huis gemeen met Pieter de Wit en Jan Groot of Grietje de Wit ieder voor 1/3 van de
Regtestraat tot de haven. De comparante heeft vrije bewoning so lang zij leeft.

blz. 170., 4-5-1771; Cornelis van Petten, verkocht aan Willem van Reen een huis, pakhuis daar agter en erf en bleekveld
voort huis nr. 324, op het Vlaander, belend met ten O. de weduwe Dirk Haan, ten W. Jan van Tongeren, en ten Z. en N.
vaarsloten. Koopsom 245,blz. 171., 4-5-1771; Simon Beets en Dirk Vroon met procuratie van de weduwe en ergename van Pieter Jantjes,
verkochten aan Adriaan Valk een huis, pakhuis en erf nr. 524, op de Tuinbuurt, belend met ten O. over de gang Hendrik
Willems de Jong, ten W. Louris Verwer en ten N. en Z. de havens. Koopsom 30,Bijz: Behorende hier bij de Suiderste helft in 't leedige erf hier Bewesten. Voorts na opdragt van 13-11-1728 ingevolge
van welke de gang tussen dit huis en 't huis van Hendrik Willemsz. de Jong gemeen is van de vooreinde der twee huisen
Suidaan tot de poort toe 5 voet voor bij dit huis. Welke poort en hek is geset door Maarten Claasz. Beets op de grond
van Hendrik Willemsz. tot wederseggen toe. De gang Beoosten de schoeideel behoord aan Hendrik Willemsz.

blz. 172., 4-5-1771; Simon Beets, verkocht aan Pieter 't Lam jr. een huis, pakhuis en erf nr. 300, op het Ried aan de
Suidsijde van de gemeene straat, belend met ten W. Isbrand Windig en ten O. het brugpad. Koopsom 400,-

blz. 173., 4-5-1771; Dirk Schuurmans met procuratie van sijn behuwd moeder Maartje Willems en sijn vrouw Lijsbet
Cat gepasseert voor Cornelis Beck, Notaris tot Rijp en getuigen 29 september 1770, verkocht aan Maarten Bruin 1/32
aan de hennipmolen "De Liefde" en desselfs erf, met 1/32 wegens de selve molen onder de boekhouder berustende daar
onder begreven, Besuidwesten de Rijp. Koopsom 2,-

blz. 174., 18-5-1771; Jan Vergai en Isbrand Windig, verkochten aan Claas Pau Arisz. 1) een huis, erf en pakhuis agter
op de wal nr. 293 en 2) een hierbij behorend erf, 1) gelegen op het Ried Besuiden en aan de gemeene straat en 2)
Benoorden en aan de gemeene straat, 1) belend met ten O. Jan Dirksz. Teel en ten W. Isbrand Pronk en 2) belend met
ten O. de doopsgezinde diaconie huis, ten N. Pieter Jantjes cus socius en ten W. een gemeene gang, daar in dit erf mede
portie in heeft. Koopsom 80,Bijz: Tot 1-5-1775 heeft comparante vrije verhuizingen van het vooreind van 't huis, sonder enige lasten, reparatie, huur
of iets anders verschuldigd te sijn. Betaald met een custingbrief van deselfde som in 4 jaartermijnen te betalen ieder van
20,-. De eerste op 1 mei 1772.
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blz. 175., geen datum vermeld; Cornelis Cos en Maarten Bruin, als executeurs van het testament van Jacob Sloof,
overleden 4-5-1771, met procuratie en erfgenamen van sijn voor overleden vrouw Dieuwertje Pietersz. ook instaande
voor hun mede executeur Dr. Jacob Groen, thans indespoost sijnde 't gemelde testament den 4-9-1769 en de procuratie
9-5-1771 voor Cornelis Beck, Notaris tot Rijp en getuigen gepasseert, verkochten aan Pieter de Jager, Burgemeester tot
Wormerveer, de helft tot 500 guldens den overleden Jacob Sloot toebehoord hebbende en in de te goed sijnde rente van
een custingbrief gepasseert voor 't geregt van Graft den 18-7-1767 door en ten lasten van Dirk Pietersz. Dekker wegens
hypotheecg van sijn koormolen aldaar. Nog een derde tot 100,- mede aan Jacob Sloof toebehoorde tegoed sijnde renten
van een custingbrief gepasseert voor schout en schepenen tot Landsmeer door en ten laste van Jacob Slingerland dd.
24-4-1756 als onderpand sijn huis huis en koornmolen tot Landsmeer. Koopsom 505,Bijz: Prijs het eerst gemelde tegen 85,- percent 425,- en het tweede 80,- te samen 505,Deze overdracht is per abuis in de Rijp ingeschreven maar had moeten geschieden voor het gerecht van Graft volgens
de ordernantie van de 40e penning 9-5-1744.

blz. 176., 10-8-1771; Pieter de Jager, Tomes Holling en Heertje Dekker, ieder getrouwd aan een dogter van Rut
Verwer, Nog Jacob Water en Abraham Wennius diaconen der gereformeerde gemeente in alimentatie van Louris Rutz.
Verwer, geweesen soon van Rut Verwer, wonende de eerste te Wormerveer en de overige alhier en publicq verkocht te
hebben 30 juli 1171, aan Louris Dikrsz. Verwer, 10 een huis met pakhuis en erf nr. 193 en 2 een huisje en erf, 1)
gelegen aan de Suidsijde van de Regtestraat Beoosten de Kralingbrug en 2) op de Kralingbuurt nr. 547, 1) belend met
ten O. Isbrand Smit en ten W. Dirk Florissens weduwe en 2) belend met ten Z. Luitje Brugts pakhuis nr. 552, ten O.
Hendrik Witting met 548, ten W. Luitje Brugts pakhuis nr 546. Nog daarbij een gedeelte in 't erf Besuiden Luitje Brugts
pakhuis nr. 546. Koopsom 1000,Bijz: 1) Louris Rutsz. Verwer gebruikt tot een verwerij, met de perssen koperen, tinne en lode ketels en verder verwerij
gedeerschappen. 2) Volgens opdragt 20-8-1748 betaalt koper jaarlijks 1/4 in de verponding.

blz. 177., 24-8-1771; Stoffel Meijer, weduwnaar en erfgenaam van de weduwe van Pieter Jantjes, verkocht aan Jan
Soske, 1) een huis en erf nr. 180 en 2) hebbende met Gerrit Siewertsz. gemeen een bleekvelt, Beoosten en aan 't gemeene
pad na 't hoofdt Besuiden de Regtestraat, 1) belend met ten N. Gerrit Siewertsz. Capitein, ten Z. 't dorps ledig erf en ten
O. de heer Storm en 2) belend met ten O. en N. 't bleekveld behoorende bij 't gemelde dorps ledig erf, ten Z. het water en
ten W. het voorschreven gemeene pad. Koopsom 60,blz. 178., 7-9-1771; Liefje Claas, weduwe en erfgename van Pieter Poest, verkocht aan Willem Haseven een stal en erf
op 't Suid, belend met ten N. Simom Poest, stal nr. 425, ten Z. een van de dorps ledige erven en over het selve de stal nr.
423 van Jeronimus Blau en ten O. en W. de sloten. Koopsom 40,Bijz: Met alle regt en verplichtingen volgens opdragt van 8 juni 1735.

blz. 179., 5-10-1771; Jan de Wit en Jacob Water, diaconen van de hervormde gemeente met alimentatie van Teunis
Bles, verkochten aan Pieter Muusz, vroetschap en koopman, een huis en erf nr. 202, aan de Suidsijde van de Regtestraat
Bewesten de kralingbrug, belend met ten O. Lucas Harmen en Barend Bruining en ten W. over de gang die voor de helft
bij dit huis behoord met de heer Kiere. Koopsom 12,-

blz. 180., 30-11-1771; Simon Poest, verkocht aan Aris Boon een huis sijnde een bakkerij en erf en sagelesschuur nr.
433, voor over de straat op 't Suid, belend met ten Z. een gang en over de selve Paulus Kloks weduwe en ten N. Cornelis
Houthuis. Koopsom 2200,-
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blz. 181., 28-12-1771; Jan Buisman en Trijntje Bobeldijk als weduwe Pieter Blank, verkocht aan Levij de Jode een huis
en erf nr. 21 sijnde twee woningen onder ‚‚n dak, Beoosten de Kralingbrug aan de Regtestraat Noordsijde, belend met
ten o. een gemeen pad daar dit huis portie in heeft en over de selve Cibo Hollings weduwe en ten W. het speelhuis van
Dirk Nagtegaal, 't speelhuis heeft de muus met dit huis gemeen. Koopsom 40,-

blz. 182., 1-1-1772; Pieter de Jager, wonende te Wormerveer, getrouwd aan Ariaantje Ruts Verwer, weduwe en
erfgenaam van Pieter Braak. verkocht aan Cornelis Albertsz., Schoenmaker alhier, een huis en erf nr. 237, aan de
Regtestraat Suidsijde Bewesten de Dam, belend met ten O. over de gang met Adriaan Groet, ten W. met het bleekveld
van desleve Groet en Pieter Kaagman, ten Z. het pad bij de sluis langs. Koopsom 226,-

blz. 183., 11-1-1772; Jacob Water en Dirk Vroon, diaconen van de hervormde gemeente, verkochten aan Adriaan Valk
een huis en erf nr. 246, Bewesten de Dam aan de Suidsijde der Regtestraat, belend met ten O. Teunis de Boer, ten W. 't
spuithuis nr. 3 hebbende mede portie in de gang tussen dit huis en het spuithuis in. Koopsom 70,-

blz. 184., 11-1-1772; Isaak Oostenraad Boon, Aris Boon, Cornelis Jantjes wegens sijn vrouw Grietje Boon, nog Willem
Bek en Reijer Groot, voogden ower Annetje Maarten, Leendert en Aaltje Boon, kinderen en erfgenamen van Pieter
Boon, verkochten aan Pieter de Wit en Dirk Vroon een huis, erf, agterhuis en oversloot een boomgaard nr. 131,
Benoorden en aan de Regtestraat, belend met ten W. Pieter Jantjes cum socius en ten O. Jan Corf met een bleekveld
voor over de Regtestraat alles Bewesten de Dam. Koopsom 300,Bijz: De 3 uitsigten in de oostmuur der gorterij van Jantjes cum socius nr. 132, mogen nooit betimmerd worden volgens
overeenkomst met Pieter Oostenraad Boon en Anna Poest dd 26-1-1761, ter sijden de opdragt aan Jan Claasz.
Noordeind, vorige eigenaar van dit huis dd. 5-4-1687.

blz. 185., 11-1-1772; Izaak Oostenraad Boon, Aris Boon, Coroelis Jantjes wegens sijn vrouw Grietje Boon, Nog Willem
Bek en Reijer Groot, voogden over Annetje, Maarten, Leendert en Aaltje Boon, kinderen en erfgenamen van Pieter
Boon, verkochten aan Sijtje Jacobs, wonende in de Beemster, 1) 15,5 agele grasland, 2) nog de helft in een riedakker
waar de weduwe van Pieter Jantjes de andere helft heeft, groot 2 agele 31 1/4 roede, 1) gelegen Beoosten de Gou aan
de Oostdijk en 2) Beoosten de Gou, 1) belend met ten Z. de tweede Agtersloot, ten W. Pieter de Jager, en ten N. Pieter
de Jager en Isaak Oostenraad Boon en 2) belend met ten O. Remmer Wiel. Koopsom 728.10 stuivers voor 15,5 agele,
tegen 47,- 't agele voldaan te sijn.

blz. 186., 11-1-1772; Izaak Oostenraad Boon, Aris Boon, Cornelis Jantjes wegens sijn vrouw Grietje Boon, Nog Willem
Bek en Reijer Groot, voogden over Annetje, Maarten, Leendert en Aaltje Boon, kinderen en erfgenamen van Pieter
Boon, verkochten aan Aldert Boon, 1/2 8ste part aan 't taanhuis, Bewesten de Gou. Koopsom 122,-

blz. 187., 11-1-1772; Izaak Oostenraad Boon, Aris Boon, Cornelis Jantjes wegens sijn vrouw Grietje Boon, Nog Willem
Bek en Reijer Groot, voogden over Annetje, Maarten, Leendert en Aaltje Boon, kinderen en erfgenamen van Pieter
Boon, verkochten aan Cornelis Cos een achte en twintigste part aan 't taanhuis, Bewesten de Gou. Koopsom 130,-
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blz. 188., 11-1-1772; Trijntje Molenaar, weduwe van Jan Kostelijk, verkocht aan Isaak Oostenraad Boon, een huis en
koestal met erf nr. 2, Benoorden en aan de Regtestraat op het Oosteinde, belend met ten O. Pieter Remmen, ten W.
Johannes Mercator en ten N. de Overtoomsloot. Koopsom 190,Bijz: De schoeideel tussen dit erf en 't erf daar Beoosten is ten lasten van het laatste volgens opdragt van 29-4-1747 aan
Jan de Rolder.

blz. 189., 11-1-1772; Jan Vergai, Cornelis Pau en Cornelis Boelen, voogden en adminstrateurs over Jannetje Jans
weduwe en erfgename van Dirk Florisz., verkochten aan Pieter Muis een huis, timmerhuis daar Beoosten en erf samen
nr. 194, aan de Suidsijde van de Regtestraat Beoosten de Kralingerbuurt, belend met ten O. over de gang waar in het
timmerhuis mede portie had Louris Dirksz. en ten W. Reinier Reine. Koopsom 460,Bijz: Hebbende dit huis niet meer portie in de gewesen gang langs de Suidkant van de erve van Reinier Reine volgens
opdragt van 22-11-1766.

blz. 190., 11-1-1772; Simon Poest en Claes Glasekas, voogden over de gemeene armen en reddinge der boedel van Jan
Welboren, wiens kinderen sij alimenteren, verkochten aan Ariaan Valk een huis en erf nr. 467 op de Meelsaksbuurt,
belend met ten O. de straat, ten N. Hendrik Brandhorst en ten Z. Willem Dirksz. Hartog. Koopsom 10,-

blz. 191., 25-1-1772; Dirk Nagtegaal, als man van Guurtje Tames Schoenmaker, verkocht aan Cornelis Blank een huis
en erf nr. 191, aan de Regtestraat Suidsijde Beoosten de Kralingbrug, belend met ten O. een gang waar in dit huis mede
portie heeft en over de selve Jan Evertsz. Groot, die in de selve gang volgens opdragten van den 27-2-1717 en 29-81721 2/3 heeft, ten W. Isbrand Smits weduwe. Hebbende dit huis een speel of klein huisje voort selve Benoorden ene aan
de Regtestraat, belendingen hiervan: ten O. Levij de Jodes huis nr. 21 met volgens opdragt van 17-6-1730 een muur
tussen beide gemeen, ten W. de verkopers huis nr. 22. 'T speelhuis blijft in gebruik van de verkoper tot mei 1773 sonder
iets te betalen. Volgens opdragt 29-8-1721 is de portie in de gang verkocht. Volgens opdragt van 1 februari 1714
behoort bij dit huis een bierstal. Koopsom 525,-

blz. 192., 25-1-1772; Claes van de Berg, verkocht aan Jan Grijp 1) een huis en erf kohienr. 23 en 2) een tuin agter over
de sloot, Agteromsbuurt het Oosten, belend met ten O. en Z. sloten en ten W. Jan Kievit. Koopsom 250,Bijz: Bij dit huis hoort een bruggetje doch de gang Bewesten het kaarsenmakerijhuis nr. 19 is gemeen met Jan Groot.
31-1-1772 verkocht Sijmon Huigen aan Dirk Krook een huis nr. 27. De koop is niet doorgegaan wegens onvermogen
van de koper. De koopsom was 550,-

blz. 193., 8-2-1772; Schepenen en regeerders na voorgaande waarschouwinge tot bekominge der agterstallige
omgelden op den 25-1-1772, verkochten aan Cristiaan en Anthonie Deurman een huis, stal en kapberg nr. 231 en 320
met de selve erven, op het Vlaander, belend met ten O. Jan Vlasblom, ten W. Floris Swol, ten Z. vaarsloten doch strekt
de gemeene straat door 't erf heen, toebehoor hebbende Jan Jansz. de Groot. Koopsom 26,Bijz: 26,- aan kooppenningen in handen van onsen secretaris on na aftrek der omgelden verdere kosten te verstrekken
aan Pieter Oudejans in mindering van sijn hupotheecqbrief van 10-5-1766. 16 gld. 2 stuivers overschot die betaald sijn
op 11-4-1772. Levertijd met de handtekening van Pieter Jans Oudejans.
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blz. 194., 8-2-1772; Maarten Bruin en Ariaan Rood, wegens sijn vrouw Maartje Bruin, wonende in de Rijp en Oost
Grafdijk, verkochten aan Maarten Jantjes en Jacob Water, wonende tot Graft en Rijp, een huis en erf nr. 308, Besuiden
en aan de Nieuwlandsstraat, belend met ten O. Willem Bek, ten W. Dominus Albertus Vredenduin. Koopsom 90,-

blz. 195., 8-2-1772; Simon Poest en Claas Glasekas, voogden over de gemeene armen met alimentatie der kinderen van
Neeltje van der Lijn, verkochten aan Cornelis Jacobsz. Dekker, wonende in Graft, een huis, pakhuis agter op de Wal en
erf nr. 439 op het Suid, belend met ten Z. Klaas Visser, ten N. over de gang Pieter Poest en ten O. en W. vaarsloten.
Koopsom 72,-

blz. 196., 8-2-1772; Pieter Bout, verkocht aan Claas Visser een huis, hok en erf nr. 114, Bewesten de Dam aan de
Noordsijde van de Regtestraat, belend met ten N. de vaarsloot, ten O. een gemeene gang, waar in dit huis mede portie
heeft, ten W. Cornelis Cos en ten Z. 't pakhuis van Simon Beets. Koopsom 117,-

blz. 197., 8-2-1772; Jan de Wit, koopman, procuratie hebbende van de executeurs van de boedel van Pieter Ploeger,
gepasseert voor Notaris Mr. Arnoldus de Ridder, te Amsterdam dd. 20-12-1771. verkocht aan Cornelis Oudejans,
wonende in de Beemster, 1) een huis en erf nr. 255 en 2) een erf, 1) gelegen Benoorden de Nieuwelandstraat en 2)
Besuiden de Nieuweland, 1) belend met ten O. Jan de Wit en ten W. Willem Beck en 2) belend met O. Liesje Claes
weduwe van Pieter Poest en ten W. Willem Beck. Koopsom 134,-

blz. 198., 22-2-1772; Maarten Jantjes en Jacob Water, wonende te Graft en Rijp, verkochten aan Jan Vergai een huis en
erf nr. 308, Besuiden en aan de Nieuwlandstraat, belend met ten O. Willem Beck en ten W. Domius Albertus
Vredenduin. Koopsom 140,-

blz. 199., 22-2-1772; Claas Visser, verkocht aan Claas
Baartsz. Dubbelt een huis, hok en erf nr. 114, Bewesten de Dam aan de Noordsijde van de Regtestraat, belend met ten
N. de vaarsloot, ten O. een gemeene gang, ten W. Cornelis Cos en ten Z. 't pakhuis van Simon Beets. Koopsom 127.10
stuiver.
Bijz: Ontvangen wegens de 80ste penning van 30-3 tot 6-4-1772 de somma van 107.9.18 ste penning. De voogden van
de gemeene armen Simon Poest en Claas Glasekas.

blz. 200., 18-4-1772; Johannes Mercator, Apothecer, verkocht aan Cornelis Geugjes, wonende in de Beemster een huis
en erf nr. 3, Benoorden en aan de Regtestraat bij het Oosteind, belend met ten O 't pakhuis van Isaak Boon, ten W. 't
ledig erf van Maurits Storm en ten N. een vaarsloot. 'T hek daartussen behoort beiden. Koopsom 400,Bijz: Met 133 1/3 contant en een custingbrief van 266. 2/3 gulden.
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blz. 201., 2-5-1772; Annetje van der Beek, weduwe van Arend de Jong, verkocht aan Jacob Bouwensz. van Petten een
pakhuis, stal en hooiberg nr. 332, op het Venje, belend met ten O. Pieter Scharn, ten W. Claas Jorisz. Glas, ten Z. de
gemeene straat, en ten N. de vaarsloot. Koopsom 80,-

blz. 202., 2-5-1772; Docter Jacob Groen, verkocht aan Willem Haseven een pakhuis gebruikt als stal met hooiberg en
erf nr. 143, aan de Regtestraat, Bewesten de Til, belend met ten O. Aldert Boon cum suis, ten W. Harmen Jansz.
strekkende van de ene vaarsloot tot de andere. Koopsom 170,-

blz. 203., 2-5-1772; Cornelis Visser voor de helft en Hendrik Poppens een vierde, verkochten aan Jan Grijp, drie vierde
in een huis gebruikt tot een wagenmakerij en 1) erf nr. 13, 2) nog 3/4 in een erf daar tegenover, ook bij dit huis
behorende Besuiden en aan de Regtestraat. Beoosten en aan 't plein na 't hoofd op welk erf Dirk Muis een stal en
woning heeft gebouwd Benoorden en aan de Wijde Regtestraat, belend met ten O. Tames Holling en ten W. Cornelis
Visser. Koopsom 360.10
Bijz: Met 2,- erfpacht volgens opdragt van 2-5-1767. Er mag geen smederij gevestigd worden. Koper heeft reeds een 1/4
als erfgenaam van sijn moeder gewesen vrouw van Hendrik Poppens. Prijs Cornelis Visser met 262.10 en Hendrik
Poppens met 98,-

blz. 204 en 205., 2-5-1772; Aldert Boon en Maarten Bout met procuratie gepasseert 15-3-1772 voor Cornelis Beck,
Notaris en getuigen van Gerrit van Assum, koopman en leerlooijer bij publieke verkoping van 22-4-1772, verkochten
aan Alder Boon en Jan Boon, noch Cornelis Boon en Meindert Jansz. Schaap, wonende in Amsterdam, ieder voor een
vierde, 4 huizen en erven met een ledig erf:1) namelijk een huis en erf sijnde een leerloijerij met kuipen nr. 124,
Besuiden en aan de tweede Agtersloot tussen de Dam en Til, belend met ten W. Maarten Molenaar, ten Z. de eerste
Agtersloot. De gang gemeen tussen de huisen en erven van nr. 126 en 127 van Simon Swol en Jan Nomes van de
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Regetestrat af tot de sloot toe. Met een brugje over sloot op de boomgaard van Jan Plaat en Maarten Molenaar erf
langs tot op dit erf. 2) Nog een drooghuis erf en kuipen bewesten de Gou Benoorden de Rijp, belend met ten Z. de kamp
of tweede Agtersloot, ten N. de baansloot, ten W. Dirk Vroons pakhuis erf. Met vrij gebruik van dit erf van Jacob
Arentsz. Jantjes. 3) Een huis en erf geschikt tot een touwerij met erf en huisje daar agter nr. 139 aan de Regtestraat
Noordsijd Bewesten de Tilbrug, belend met ten O. 't dorps ledig erf en ten W. en Z. mede een ledig erf. 4) Nog een huis
en erf geschikt tot een zouterij met stenen bakken huisje over straat. Huisje agter op de wal met kuipen, wagenhuis nr.
142 mede aan de Regtestraat even Bewesten de Tilbrug, belend met ten O. 't gemelde ledig erf en 't huis nr. 139 en ten
W. de stal nr. 143 bij Willem Haseven gekogt. Koopsom 1450,-

blz. 206., 2-5-1772; Lijsbetje Gelis, weduwe en erfgename van haar man Zeger van Hoorn en haar zoon Jan van Hoorn,
verkocht aan Aldert eo Jan Boon, kooplieden, een stenen huisje met grond Bewesten de Gou, belend met ten Z. de Camp
of tweede Agtersloot, ten N. de Baansloot, ten O. 't pakhuis van Aldert en Jan Boon en ten W. de tuin en 't lange pakhuis
van de transportante. Geen koopsom.

blz. 207., 2-5-1772; Aldert Boon en Maarten Bout met procuratie gepasseert, 15-3-1772 voor Cornelis Beck, Notaris en
getuigen van Gerrit van Assum, verkochten aan Willem Beck een huis en erf, huisje voor over straat, huisje agter op de
wal mitsgaders een boomgaart en tuinhuisje agter over sloot nr. 65, aan de Regtestraat Beoosten de Dam, belend met
ten O. Jan Boon en ten W. Docter Jacob Groen. Koopsom 785,-

blz. 208., 16-5-1772; Jan Bout, verkocht aan Cornelis Jansz. Pelgrim een huis, erf en heekelhok nr. 289, op de Suidsijde
der Riedbuurt, belend met ten O. Aldert Boon cum suis, ten W. Jan Lambertsz., ten N. de gemeene straat en ten Z. de
sloot. Koopsom 76,Bijz: Aan de Oostsijde van dit huis een gang met Aldert Boon, cum suis gemeen.

blz. 209., 16-5-1772; Trijntje Dirksz. Swart, weduwe van Jan Maartens Smit den 11 juni 1761 alhier overleden, verkocht
aan Jacob Water een tuin met het huiske daarop, Benoorden de Regtestraat over sloot, Beoosten de Gou, belend met ten
Z. de eerste Agtersloot, ten O. Gerbrand de Boer en ten W. over de sloot Cornelis Kiere. Koopsom 28,-

blz. 210., 16-5-1772; Pieter Windig, verkocht aan Jan Boon, koopman, het regt van oversigt in 't des verkopers huis nr.
64, op en afscheeping, schuit legging, gebruik en beheering van sijn comparants erf, Leggende Besuiden en aan de
Regtestraat voor sijn comparants huis nr. 63 staande Benoorden de Regtestraat. Koopsom 50,Bijz: In de kantlijn een aantekening van Jan Boon dd 14-4-1781 waarin Pieter Fraa wordt genoemd.

blz. 211., 11-7-1772; Pieter Molenaar, verkocht aan Tames Holling een huis en erf nr. 26, op de Agteromsbuurt
Benoorden de Regtestraat, belend met ten O. den verkoper en ten W. Simon Huigen. Koopsom 86,-

blz. 212., 25-1-1772; Hendrik Brandhorst, verkocht aan Hendrik Hemme, wonende in de Beemster, een huis en erf nr.
417, op de Meelsaksbuurt, belend met ten Z. Arian Valk, ten N. dorpserf en ten W. de straat. Koopsom 80,Bijz: Met aan de Noordsijde over het huis, strekt de gang

met het dorpserf gemeen.
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blz. 213., 22-8-1772; Jacob Eenhoorn, koopman voor 0,5 eigenaar en instaande voor Juffrouw Lijsbetje Gelis, weduwe
en erfgename van Zeger van Hoorn voor de andere helft, verkocht aan de heeren Mul, Noomen en compagnie 1) een
stukje land groot 3,5 sestiende deel en 2) nog een huisje op selve land staande gebruikt tot een prutkokerij met alle
gereedschappen en toebehoren, Bewesten de Gou, belend met ten O. de Gou, ten N. Simon Mienes, ten W. Pieterde Wit
en ten Z. Aldert Boon. Koopsom 660,-

blz. 214., 22-8-1772; Jacob Eenhoorn, koopman mede participant en met goedvinden der overige participanten,
verkocht aan de heeren van Hoorn en Eenhoorn een stuk land groot 10,5 sestiende staande volgens transport van 14
november 1765 ten name van de heeren Mul, Noomen en compagnie, Bewesten de Gou, belend met ten Z. Zeger van
Hoorns weduwe en anderen. Koopsom 80,-

blz. 215., 26-9-1772; Jacob Eenhoorn, koopman voor de heeren van Hoorn en Eenhoorn, ingevolge van ruiling,
verkocht aan Cornelis Cos een stuk land groot 10,5 sestiende deel, Bewesten de Gou, belend met ten Z. de baansloot of
derde Agtersloot en ten N. de vierde Agtersloot. Koopsom 80,Bijz: Getaxeert op 80,-. En met een stuk land op heeden door de heer Cos aan de heeren van Hoorn en Eenhoorn
opgedragen.

blz. 216., 26-9-1772; Cornelis Cos, vroedschap en oud schepen, ingevolge van ruiling, verkocht aan het
Compagnieschap van van Hoorn en Eenhoorn, een stukje land groot 12 sestiende, Beoosten de Gou, belend met ten N.
de traankokerij d'Ojevaar en ten Z. Michiel Willems boedel. Koopsom 80,Bijz: Getaxeert op 80,- voldaan met een stuk land op heeden door de heer Jacob Eenhoorn voor en vanwegen van
Hoorn en Eenhoorn aan hem comparant getransporteert.

blz. 217., 17-10-1772; Simon Heines, verkocht aan Dirk Ariaansz. Pels een huis en erf nr. 401, op de Heikesbuurt,
belend met ten O. Garbrand Vergaai, ten W. Jan Dollebutter. Koopsom 22,-

blz. 218., 17-10-1772; Tames Holling, verkocht aan Dirk Kerkhof een huis en erf nr. 26, op e Agteromsbuurt Benoorden
de Regtestraat, belend met ten O. Pieter Molenaar en ten W. Simon Huigen. Koopsom 147,Bijz: Dog strekt het gemene pad voort huis over het erf heen. De comparant mag sijn vee opstal in 't huis te houden en
sijn hooi uit de berg laten op eeten tot in de maand mai 1773.

blz. 219., 31-10-1772; De eerwaarde heer Albertus Vrededuin, predikant van de hervormde gemeente, verkocht aan
Claas Verlaten, een woonhuis, gedeeltelijk ook een stal nr. 260 met erf, op het Nieuwland, belend met ten N. Jan van
Rossen, ten O. en Z. de straat en ten W. de sloot. Met mede portie in het bleekvelt leggende Besuiden en aan de
Nieuwelandstraat. Het selve bleekvelt ten O. met een gang ten W. 't pad na 't Vlaander, ten Z. de sloot. Koopsom 180,Bijz: In de kantlijn: volgens opdragt dd. 18-4-1682 is dit huis afkomstig van Adriaan Groet.
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blz. 220., 14-11-1772; Cijntje Dirks Boels weduwe en erfgename van Lodewijk Bijl, verkocht aan Jan Piers, wonende in
Sneek, een huis, pakhuis en erf nr. 516, op de Tuinbuurt, belend met ten N. Cornelis Tuin, ten O. Ariaan Vijselaar en ten
W. Zietze Barends. Koopsom 30,Bijz: Met alle regt volgens opdragt aan Dirk Jacobsz. van 8 maart 1710.

blz. 221., 14-11-1772; Pieter de Wit en Dirk Vroon, vroedschappen alhier, verkocht aan Cornelis Duin, commandeur
ter walvisvangst, een huis, erf agtershuis en oversloot en een Boomgaard, Benoorden en aan de Regtestraat, belend met
ten W. Pieter Jantjes, com sucius, ten O. Jan Corf met een bleekvelt voor over de Regtestraat, alles Bewesten de Dam
nr. 131. Koopsom 300,Bijz: De drie uitsigten in de oostermuur of weeg der gorterij van Jantjes, cum suis. nr. 132 sullen nooit betimmert
mogen worden enz. volgens overeenkomst tussen Pieter Oostenraad Boon en Anne Poest genoteerd den 26 jan 1761, ter
sijden van de opdragt aan Jan Claasz. Noordeint, vorige eigenaar van dd. 5 april 1687 welke overeenkomst van kragt
blijft.

blz. 222., 11-12-1772; Christoffel de Lange, wonende te Alkmaar, verkocht aan Simon Poest een huis en erf nr. 61 aan
de Noordsijde van de Regtestraat Beoosten de Dam, belend met ten W. en N. Simon Beets, ten O. een gang gemeen bij
dit huis en andere en is strekkende van de voorhaven tot agter aan de vaarsloot, met agter de tuin van Beets een vierde
en Abraham Dorees erfgenamen als eigenaars van 't huis nr. 59, de overige 3 vierde in een gemakshuisje. Koopsom
270,Bijz: Nog heeft dit huis het regt om agter de tuin van Beets aan desselfs wal een schuitje te leggen, zoals voor desen is
gedaan, Pieter Fraai doet afstand ten behoeve van Simon Poest van sijn aandeel 3/8 in het gemakshuisje bij opdragt van
s ijn stal of timmerhuis nr. 60 van 6 februari 1773 welk aandeel voortaan behoren zal bij 't huis nr. 61 dat aan Simon
Poest is getransporteert dd. 11 december 1772. Dog behoord bij de tuin van Beets aan Hendrik Visser. Actum 27 juli
1778.

blz. 223., 2-1-1772; Neeltje Claas weduwe van Dirck Claasz. Bulloper voor haar selve en instaande voor haar 3
kinderen, verkocht aan Hendrik Hemme een huis en werf nr. 574, in de Oostervenne, nevens en aan de krom van de
Suiddijk, belend met ten Z. Jeronimus Blau, ten N. Claas Visser, ten O. de eilandsdijk tegenover de Beemsterringsoot en
ten W. de Suiddijksloot. Koopsom 50,Bijz: Welke werf het overpad van menschen en beesten als mede het onderhoud van 't brugje over de dijksloot subject is.

blz. 224., 9-1-1773; Cornelis Houthuis, schepen en vroedschap, verkocht aan Dirk Vroon en Willem Beck, kooplieden 1)
een houtsagersmolen "De Haas" nr. 280 met werf groot 1 5/8 sestiende woonhuis en 2 houtschuren daarop Besuiden en
2) Nog een woonhuis met desselfs erf en wagenhuis nr. 434, en nog twee houtschuren en 't huisje daar tussen in , en 't
erf nr. 437 mede op 't Suid tussen de huisen van Jacob de Vos weduwe en Claas Visser, 1) gelegen Bewesten de
Suiddijk met een brug over de dijksloot en 2) op Suid tussen de huisen van Aris Pau en Aris Boon. Koopsom 5500,-
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blz. 225., 9-1-1773; Simon Mienes, verkocht aan Dirk Muis een gedeelte groot 10 agele, 21 roede, 3 voeten in lasten, 1
mad 13 3/4 sestiende in 't Rijperban in een stuk land groot, 16 agele, 14 roede, 15 voeten leggende het overige gedeelte
door voor tot 5 agele, 33 roede, 12 voeten in 't Suid-Schermerban alles aan de Oostdijk, belend met ten Z. Pieter Jantjes
erfgenamen, ten N. Jan Oli sijnde subject tot het overpad na Suid Schermer. Nog een stuk land groot 11 agele, 5 roede,
1 voete in lasten op 1 mad 9 sestiende 't gemelde overpad mede subject. Ten W. de Gou, ten N. de Banscher scheiding
tussen Suid Schermer, ten Z. Jacob van Mijsens erfgenamen en ten O. 't eerst gemelde stuk en met een driepost over de
sloot aan 't selve ontrokken. Koopsom 671.6.14.
Bij{; Op de kaart staat in de kantlijn bij het gedeelte over de Rijperban : Tegen 31,- de agele en een koopsom van
181.3.2

blz. 226., 9-1-1773; Jan de Wit en Dirk Vroon, diaconen hervormde gemeente met alimentatie van Haasje Teunis
Kleenman weduwe van Jan Cornelisz. Bijvoet, boeder redders, verkochten aan Ariaan Sluis een huis en erf nr. 153, aan
de Regtestraat Bewesten de Tilbrug, belend met ten O. Aldert en Jan Boonstal en ten W. Pieter Hartog. Koopsom 35,-

blz. 227., 9-1-1773; Grietje Bouwers weduwe van Pieter Lucasz. Verveen, verkocht aan Pieter Fraai, Timmerman, een
huis en erf nr. 215, aan de Regtestraat Suidsijde Beoosten de Dam, belend met ten O. Maartje Jans de Vries en ten W.
Pieter Windig over wiens erf tot sijn of sijn successie wederzeggen toe de glazenraam aan de Westsijde van dit huis bij
toelatinge overslaat so lang die toelatinge duurt. Koopsom 86,-

blz. 228., 9-1-1773; Dirk Muis, verkocht aan sijn behuwd soon Willem van Reen een huis, huisje agter op de op de wal
en erf nr. 47, aan de Regtestrat Noordsijde Beoosten de Dam, belend met ten O. Jacob Arentsz. Jantjes en ten W. Ariaan
Valk, Koopsom 700,Bijz: Prijs voldaan met een hypotheecqbrief van gelijke somme, interest 3%.
Behoorende de gang en poort Benoorden de Regtestraat, tussen dit huis en 't huis van Ariaan Valk aan die twee huissen
ieder voor de helft, en aan de gang en wal Besuiden de Regtestraat tot de Voorhaven toe tussen het pakhuis van Pieter
Muusz. en 't bleekveld van Ariaan Valk heeft dit huis een vierde, behoorende hier bij ook een erf of tuintje leggende
agter of Benoorden het agterhuisje over de vaarsloot. Belend met ten N. en W. de boomgaard van Kiere en ten O. de
sloot.

blz. 229., 23-1-1773; Willem Bout, Claas Pau en Jan Boon als weesvaders van 't doopsgezinde weeshuis,verkochten aan
Cornelis Houthuis, vroedschap en president schepen, een stuk land Benoorden en met een draaipost aan de kaas en
broodsdijk, belend met ten O. de koper, ten W. docter Jacob Groen en ten N. Simon Beck en Jan de Wit. Koopsom
598.13.10,5
Bijz: Groot 26 agele, 1 roede, 3 voeten. Voorts op de conditie en onder de verplichtinge nopens de staartmolen conform
the contract. Prijs 23,- oer agele.

blz. 230., 23-1-1773; Willem Bout, Claas Pau en Jan Boon als weesvaders van 't doopsgezinde Weeshuis, verkochten
aan Dirk Muis een stuk land met een brug aan de Suiddijk en Beoosten de selve, in de Oostervenne, belend met ten Z.
Claas Visser, ten N. de boedel van wijlen Willem Pietersz. Lakeman en ten O. eilandspolderwijk. Koopsom 569.2.2.
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Bijz; Groot 12 agele, 14 roede, 14 voeten voorts onder de conditie en verplichtinge ten opsigte der staartmolen, soals 't
contract dicteert. Prijs tegen 46,- per agele voldaan te sijn.

blz. 231., 23-1-1773; Ariaan Valk, vroedschap, verkocht aan Jacob Laan, dorpsbode, een huis en erf nr. 232, aan de
Suidsijde van de Regtestraat Beoosten de Dam, belend met ten O. Willem Bout en ten W. 't Raadhuis. Koopsom 225,Bijz: Hebbende met Cornelis Klinkers weduwe en Willem bout tussen dit huis en het huis van Willem Bout een gang
gemeen en heeft dit huis een portie in de gang Beoosten het huis van Cornelis Klinker tot de Gou toe. Volgens protocol
dd. 12 juli 1744. Met een portie in een gemakshuisje agter op de luif van Cornelis Klinkers weduwe op de Wijk.

blz. 232., 23-1-1773; Harmen Jansz. Wever, verkocht aan Jan de Wit, koopman, een huis en erf nr. 144 aan de
Regtestraat Bewesten de Til, belend met ten O. Willem Hasevens stal, ten W. Bastiaan Levant (Leriant?) en ten Z. en N.
vaarsloten. Koopsom 15,-

blz. 233., 6-2-1773; Pieter Fraaij, erfgenaam van Abraham Doree, verkocht aan Welmoed Dirks Luits de helft in een
huis en erf nr. 59, Beoosten de Dam aan de Noordsijde van de Regtestraat, belend met ten O. Pieter Vogel, ten N. de
stal van Abraham Dorees erven, ten W. een gemeene gang, strekkende van de Voorhaven tot op de Agtersloot met een
tuintje of erfje agter over sloot. Ten N. en Z. vaarsloten, ten O. Pieter Carmans Capberg en erf met 3/8 aan een
gemakshuisje Bewesten gemelde gang agter het erf van Simon Beets. Koopsom 125,-

blz. 234., 6-2-1773; Albertus Vrededuin, predican gereformeerde gemeente, voor sijn vrouw, nog Welmoed Claas
weduwe Cornelis Klinker, en Lobbrig Claas weduwe Jacob Pauw en nog Arisz. Smit wonende in West Saandam, de drie
eerste voor de helft en de laatste voor de andere erfgenamen van Jacob van Mijsen, verkochten aan Zijtje Jacobs,
wonende in de Beemster, twee stukken land met een Dam aan elkaar, Beoosten de Gou in deze Banne, belend met ten N.
Dirk Muis met 't Schermerpad, ten Z. Joost Remmers erfgenamen, ten O. een vaarsloot en ten W. de Gou. Koopsom
386.18.8.
Bijz: Groot gemeten 16 agele, 4 roede, 14 voeten. Prijs 24,- per agele.

blz. 235., 6-2-1773; Pieter Fraay en Welmoed Dirks, erfgenamen van Abraham Doree, verkochten aan Simon Beets,
koopman, een stuk land in deze Banne, belend met ten W. de Gou, ten Z. de prutkokerij van Eenhoorn en van Hoorn en
ten N. Willem Haseven. Groot 10 agele, 20 roede en 4 voeten. Koopsom 357.4.4. 34,- per agele.

blz. 236., 6-2-1773; Welmoed Dirks Luits weduwe ingevolge overeenkomst met Pieter Fraaij en benevens haar
erfgenaam van Abraham Doree en in vrije eigendom op te vragen, de helft in een stal en hooiberg met erf nr. 60,
Beoosten de Dam, Benoorden de Regtestraat, belend met ten O. Pieter Vogel, ten Z. Welmoed Dirks met haar huis nr.
59 en ten W. een gemeene gang. Geen koopsom.
Bijz: Geen prijs er voor bedongen, nog te goed.
3/8 in een gemakshuisje, Bewesten de gemeene gang agter het erf van Simon Beets, Pieter Fraaij en Welmoed Luits
weduwe van Louris Rutsz. Beets, verwer erfgenaam van onze oom Abraham Doree, gewesen zoon en erfgenam van
Lowijs Doree verklaren dat bij verdeling der nalatenschap van Abraham Doree is eigendom is aan Pieter Fraaij de
boomgaard Benoorden de Regtestraat agter de huissen nr. 62 en 63. Welke boomaard protocol dd. 6 januari 1720 aan
Lowijs Doree was opgedragen getekend 2-11-1773. Pieter Fraaij doet afstand van sijn deel in 't gemakshuisje ten
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behoeve van Simon Poest volgens opdragt 6 februari 1773. Behoord hebbende bij de stal of timmerhuis nr. 61, nu bij het
huis van Simon Poest. dd. 11-12-1772. actum 27-7-1778.

blz. 237., 6-2-1773; Aafje Cornelis, weduwe en erfgenaam van Claas Bouwensz., verkocht aan Claas Glas een hekelhok
en erf nr. 334, op het Venje, belend met ten Z. de gemeene straat, ten O. den koper, ten N. de vaarsloot en ten W. Louris
Cokkes. Koopsom 45,Bijz: Wiens hek met de paalen aan de Oostzijde van dat hek op dese grond moge staan en welke alleen tot onderhoud
van dat hek verpligt is. Volgens opdragt aan Pieter Storm van 16-3-1737 en aan Willem Kriek van 9-2-1743.

blz. 238., 20-2-1773; Claas Glasekas en Maarten Bruin als curateuren van den boedel van Grietje Jacobs Gorten en
Antonie de Hoog, verkochten aan Lijkel Voorst een huis nr. 8 en overdekte kolfbaan en erf, Beoosten het Oostdijkje,
belend met ten O. de Beemsterringsloot, ten N. Ariaan Valk, ten W. Cornelis Arensz. Visser en ten Z. de wijk of
overstoomsloot. Koopsom 145,-

blz. 239., 20-2-1773; Claas Baartsz. Dubbeld, backer, verkocht aan Cornelis Cos en Cornelia Cos een huis en erf nr.
114, Bewesten de Dam aan de Noordsijde van de Regtestraat, belend met ten N. de vaarsloot, ten O. een gemeene gang,
waar dit huis mede portie in heeft, ten W. de gemelde Cornelis en Cornelia Cos en ten Z. 't pakhuis van Simon Beets.
Koopsom 178.5

blz. 240., 20-3-1773; Annetje Teunis weduwe van Dirk Prins, verkocht aan haar behuwd soon Jochem Haan een huis en
erf nr. 455 op de Jacobsbuurt, belend met ten N. de timmerwerf van Claas Appel en ten Z. de gereformeerde diaconie.
Koopsom 75,Bijz: Ontvangen wegens 80ste penning 189.14.8 voor verkochte en getransporteerde goederen van 6-4-1772 tot 21-31773.
'T bleekveld en wal voort huis met Claas Appel van nr. 456 gemeen. Voorts het gemakshuisje en een vrije passage over
de timmerweg van Claas Appel Benoorden dit huis, volgens opdragt van 21 april 1698 aan Willem Prins.

blz. 241., 3-4-1773; Lijsbet Oli, weduwe en erfgename van Pieter 't Lam jr. die mede erfgenaam is geweest van sijn
grootvader en grootmoeder Marten Beets en Elisabe Caars, uit dien bevoegd, verkocht aan Simon Beets en Pieter
Muusz. kooplieden, 1/3 in een huis en erf en speelhuis nr. 242 waarvan de kopers reeds 2/3 toebehoord, aan de
Suidsijde der Regtestraat Bewesten de Dam, belend met ten O. een gang en opscheeping wijt van dit huis af 5 voeten
samen met nr. 110 van Claas Baartsz. Dubbeld, volgens opdragt 22 april 1719 voorts over die gang met Cornelis Stolps
erve, ten W. mede een gang en over de selve Cornelis en Cornelia Cos, ten N. de Regtestraat en ten Z. de vaarsloot.
Koopsom 200,-

blz. 242., 27-3-1773; Cornelis Jacobsz. Dekker, verkocht aan Jan Plaat een huis, pakhuis agter op de wal en erf nr. 439,
op het Suid, belend met ten Z. Claas Visser, ten N. over de gang Pieter Poest en ten O. en W. vaarsloten. Koopsom 72,-

blz. 243., 24-4-1773; Jacob Jantjes Koopman, verkocht aan Pieter Keiser een huis, pakhuis en heekelhok aan elkaar nr.
353, op de Venbuurt, belend met ten o. Pieter Bastiaansz. ten W. Age Agema en ten N. de gemeene straat. Koopsom 86,Bijz: Aan de Oostzijde een eigen vrije gang.
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blz. 244., 24-4-1773; Klaas Banning en Dirk Pondsman, wonende in de Rijp en in de Beemster, verkochten aan Maarten
Raven een huis en erf nr. 88, aan de Regtestraat Noordsijde Beoosten de Dam, belend met ten O. Claas Banning en ten
W. Cornelis van Petten. Koopsom 83,Bijz: Volgens scheepenuitspraak dd. 17-11-1725 1/12 deel in 't Loijersbuurtpad en wallen beginnende Beoosten het huis
van Albert Roleeu nr. 225 van de Voorhaven of noordaan dwars over de Regtestraat Bewesten Grietje Schagenshuis
langs tot op de Agtersloot.
blz. 245., 24-4-1773; Jacob Eenhoorn, koopman, voor en wegens Compagnieschap van van Hoorn en Eenhoorn,
verkocht aan Claas Baartz. Dubbeld, backer, een half huis en erf nr. 9 b, Benoorden de Regtestraat Beoosten de Dam
aan het Schermerpad, belend met ten Z. Willem Bout, ten O. Stijntje Pieters en ten N. de Gou en de Agtersloot. Koopsom
55,Bijz: Met 2/13 aan het Schermerpad en wallen, Bewesten dese huisinge van de Gou af tot de Regtestraat toe. Volgens
opdragt van 12 juli 1774. Aan welke gang en wallen de verkopers aan zig behouden een dertiende bij en tot gebruik van
hun prutterij aan de Gou dus daarvoor nevens anderen het onderhoud zullen bekostigen.

blz. 246., 27-4-1773; Sibbe van Assema, wonende in Wijk aan Zee, verkocht aan Lijsbetje Gelis, weduwe van Seger van
Hoorn, een huis en erf met een kuiphuis nr. 164 agter op de wal, nog een stal en erf daar Beoosten aan nr. 163, bij
transport 20-4-1720 en 6-5-1724 gekomen aan Jacob de Beer. Nog twee erven daar Beoosten die aan de gemelde De
Beer den 16-11-1737 waren getransporteert, aan de Regtestraat Bewesten de Tilbrug, belend met ten O. de
baardschoonmakerij. Koopsom 400,Bijz: Nog gebruiken een dorpserf Beoosten de twee vorige erven voor een jaarlijkse huur van 1,- volgens schepenen
resolutieboek dd. 8-12-1753. Wijders nog te transporteren als vooren een boomgaard aan hem getransporteert den 303-1751, groot 7,5 sestiende deel Benoorden de Rijp, Bewesten de Tilbrug.

blz. 247., 15-5-1773; Jannetje Dirks, wonende in de Beemster, weduwe van Claas de Boer, verkocht aan Guurtje
Cornelis Ruts weduwe, een huis en erf nr. 492, Bewesten en aan de Middelstraat, belend met ten N. de Dam en ten Z. en
W. Cornelis Beck. Koopsom 73,Bijz: De gang Benoorden Cornelis Becks bleekvelt West aan tot op het binnenwater en het huisje aldaar met Cornelis
Beck gemeen, mede portie in de waterstoep aan 't buitenwater besuiden nr. 484.

blz. 248., 15-5-1773; Willem Bek en Aldert Boon als diaconen van de doopsgezinde gemeente en uit dien hoofde bij
testament vn Dirk Gerritsz. in Purmerend, verkocht aan Louris Backer, een huis, erf en pakhuis nr. 278 op de Wal, op
de Riedbuurt Benoorden en aan de gemeene straat, belend met ten O. Jacob Rijkens weduwe en ten W. Claas Jorisz.
Glas, Claas Arisz. Pau en andere. Koopsom 310,-

blz. 249., 15-5-1773; Maarten Bout en Aldert Boon als diaconen der doopsgezinde gemeente als boedelredders van
Hester Claas, verkochten aan Adriaan Valk, een huis, erf en leif op de Wal nr. 436, op het Suid, belend met ten N. Vroon
en Beck, ten Z. een gemeen pad en over 't zelfde Aris Pau en ten O. en W. vaarsloten. Koopsom 85,-

blz. 250., 12-6-1773; Schepenen en regeerders dragen over aan Pieter Bruin, een huis en erf nr. 463, op de
Meelsaksbuurt, belend met ten O. de gemeene straat, ten Z. Hendrik Brandhorst, ten N. een gang gemeen met dit huis en
anderen en ten W. het bleekvelt van Beets en van Andries van der Werf. Geen koopsom.
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Bijz: Koper hoeft niets te betalen, krijgt 10,- toe.
Dit erf lang van de straat af West tot aan het voorschreven bleekvelt toe 45 voeten. Mag agter dit bleekvelt setten en
houden een gemakshuisje, welk huis en erf 22-5-1773 door Jacob Smit was geabandonneerd.

blz. 251., 26-6-1773; Pieter Fiers, wonende op de Beets, als erfgenaam van Pieter Schoolhouder, verkocht aan Tamis
Holling een huis en erf voorheen twee huisen met pakhuis nr. 57, aan de Regtestraat Noordsijde Beoosten de Dam,
belend met ten O. Pieter Carman, ten W. Pieter Vogel, ten N. de vaarsloot. Hebbende een erfje agter over sloot. Belend
met ten O. en W. Pieter Carman. Koopsom 575,Bijz; En met andere gemeen een gang en wal voor over de Regtestraat tussen de huisen van Lodewijk Bijls weduwe en
Dirk Muis.

blz. 252., 26-6-1773; Aldert Boon, met procuratie dd. 4-2-1771 voor Cornelis Beck, Notaris en getuige, van Lijsbetje
Gelis, weduwe van Seger van Hoorn, verkocht aan Maarten Huigen, een huis, kuiphuis daaragter en erf nr. 164. Nog
een stal en erf daar Beoosten nr. 163 aan de Regtestraat Bewesten de Tilbrug nog twee erven daar Beoosten. Nog bij
gebruikt een dorps erf Beoosten de twee vorige erven voor een jaarlijkse huur van 1,-volgens schepenen resolutieboek
dd. 8-12-1753. Nog een boomgaard groot 7,5 sestiende mad Benoorden de Rijp Bewesten de Tilbrug, belend met ten O.
de Baardeschoonmakerij. Koopsom 300,Bijz: Alles door Sibke van Assema dd. 27-4-1773 aan de Voorschreven Lijsbetje Gelis getransporteerd. Voldaan met een
custingbrief groot 300,-. Te betalen telkens 100,- op den 25 dec. 1773/1774/1775.

blz. 253/254., 15-7-1773; Aldert Boon, koopman met procuratie van Cornelis Boer en Meindert Jansz. Schaap, wonende
in Amsterdam, gepasseert 12-7-1773 voor Salomon Dorper, Notaris aldaar, verkochten aan Aldert Boon en Jan Boon,
twee vierde in 4 huisen met hun erve en in een ledig erf als den 2 mei 1772 was getransporteert, 1) In een huis en erf
sijnde een leerloijerij met kuipen nr. 124, Besuiden en aan de tweede Agtersloot, tussen de Dam en Til, belend met ten
W. Maarten Molenaar, en ten Z. de eerste Agtersloot. 2) Een drooghuis met erf en kuipen Bewesten de Gou Benoorden
de Rijp, belend met ten Z. de Camp of tweede Agtersloot, ten N. de Baansloot en ten W. Dirk Vroons Pakhuis. 3) Een
huis en erf geschikt tot een touwerij met erf en huisje daar agter nr. 139 aan de Regtestraat Noordsijde Bewesten de
Tilbrug, belend met ten O. 't dorpsledig erf en ten W. en Z. een ledig erf. 4) Een huis en err geschikt tot een souterij met
stenen bakke, huisje voor over strat huisje agter op de wal met kuipen wagenhuis en verder gebouw tegen 't huis aan nr.
142 aan de Regtestraat en Bewesten de Tilbrug, belend met ten O. 't ledig erf en 't huis nr. 139 en ten W. Willem
Hasevens stal nr/ 143. Koopsom 600,Bijz: 1) Met regt en vrijheid tot de gang leggende tussen de huissen en erven nr. 126 en 127 van Simon Swol en Jan
Nomes van de Regtestraat af tot de sloot toe. Met een plank of brugje over sloot op de boomgaard van Jan Plaat en dan
Oost aan. De suidkant van de selve boomgaard en Maarten Molenaars erf langs tot op dit erf. 2) Het Westelijk gedeelte
van dit erf in gebruik bij Jacob Arentsz. Jantjes sijn levenslang. 4) Sedert 2 mei 1772 bezaten de kopers de overige
tweevierde.
Uit krachte der wet 3 februari 1808 werden deze percelen nu gesteld ten name van Jan Boon de 16 juli 1808 bij C.
Boonacker. Secretaris.

blz. 255., 22-9-1773; Duifje Poest, weduwe en erfgename van Paulu Clok, verkocht aan Fedde Foppes 1) een huis en erf
nr. 432, 2) nog een stal hooiberg en dubbeld erf nr. 431, mede op het erf op het Suid, 1) belend met ten N. een gang en
over deselve Aris Boon, en ten O. en W. vaarsloten en 2) belend met ten N. het voorschreven huis en ten Z. Maarten de
Boer. Koopsom 100,Bijz: Prijs voldaan met een custingbrief. In drie termijnen op 1 mei 1774/1775/1776 telkens een derde.
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blz. 256., 5-11-1773; Pieter van Lieven (Lienen?), Chirurgijn, verkocht aan Jan Philip Smeeman, Chirurgijn, een huis
en erf nr. 494, Bewesten en aan de Groote Dam, belend met ten N. de Nieuwlandsstraat en ten W. Teunis Lijkeslz.
Koopsom 500,Bijz: Bij dit huis alleen behoord de waterstoep, wal en gevoegshuisjen en een gedeelte aldaar gemeen met Willem
Schoenmakers huis nr. 493, volgens opdragt van 9-3-1726 en nog in de opdragt van 12 april 1738 aan Adolp van der
Veen, geen meldinge van de beheckinge aan weerskanten. Het hek Benoorden, Bewesten en Besuiden Willem
Schoenmakers erf sijn eigen is.

blz. 257., 13-11-1773; Claas Glasekas, koopman, verkocht aan Jan Sulver, wonende op de Beets, 18 morgen land van
10 agele 't morgen. Met een staartmolen daar op en een brug, aan de Suiddijk bij 't Camerhop, belend met ten Z. de
Suiddijksloot, ten N. het Ouddijk, ten W. de Coggesloot en ten O. Docter Jacob Groen, Jan de Wit en Simon Beets.
Koopsom 3144,Bijz: Welke aan de gemelde staartmolen en brug wegens hun land mede participanten sijn. Prijs 173,- 't morgen.

blz. 258., 8-1-1774; Welmoed Luits, weduwe van Louris Pietersz. Verwer, verkocht Simon Poest 1) een huis en erf nr. 59
en 2) met een tuintje of erfje agter over sloot, Beoosten de Dam aan de Noordsijde van de Regtestraat, 1) belend met ten
N. en Z. vaarsloten, ten O. Pieter Carmans, Capberg en erf met 3/8 aan het gemakshuisje Bewesten de gemeene gang
agter het erf van Simon Beets en 2) belend met ten O. Pieter ten Vogel, ten N. het timmerhuis van Pieter Fraaij en ten
W. een gemeene gang van de voorhaven tot op de Agtersloot. Koopsom 135,-

blz. 259., 8-1-1774; Aagje Prins, voor haar absente man Jochem Haan, verkocht aan Teunis Prins een huis en erf nr.
455, op de Jacobsbuurt, belend met ten N. de timmerwerf van Claas Appel en ten Z. de Gereformeerde Diaconie.
Koopsom 175,Bijz: Voor 't huis van Claas Appel nr. 456 met deselve gemeen. Volgens opdragt van 21-4-1698 aan Willem Prins met
een vrije passage over de timmerwerf van Claas Appel. Voldaan met een custingbrief, in 6 jaarlijkse termijnen, de
eerste vervalt 1 mei 1775.

blz. 260., 8-1-1774; Cornelis Swart, als soon en erfgenaam, nog Age Agema, Pieter Heines en Simon Mienes als
voogden over Trijntje Ages, kleindogter en mede erfgenaam van Dieuwertje Simons, weduwe van Dirk Swart, verkocht
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aan Jochem Haan 1) een huis en erf met een erfje agter over sloot en 2) nog een erf met een gewesen kalkhok nr. 51, 1)
gelegen Beoosten de Dam aan de Noordsijde van de Regtestraat en 2) voor over de straat, belend met ten O. Pieter 't
Lam en ten W. Pieter de Boer. Een gang gemeen met Pieter de Boer. Koopsom 370,-

blz. 261., 8-1-1774; Willem Laskersz., verkocht aan Cornelis Betlem een huis, heekelhok en erf nr. 365, op de
Keisersbuurt, belend met ten W. het brugpad en over het selve Ariaan Rentenaar, ten O. Dirk Olijs weduwe en ten Z. en
N. vaarsloten. Koopsom 30,-

blz. 262., Claes van den Berg, verkocht aan Jan Addekes een akkerland groot 4 agele, Beoosten de Gou, belend met ten
O. de Dijksloot, ten Z. Pieter de Jager, ten N. de meelmolensloot en ten W. Abraham Wennius. Koopsom 108,Bijz: 27,- per agele.

blz. 263., 22-1-1774; Neeltje Cornelis Boekjes in huwelijk gehad hebbende wijlen Jacob Beets, verkocht aan Jacob
Eenhoorn en Claas Glasekas, een huis, erf en heekelhok nr. 341, aan de Venbuurt, belend met ten O. Jan de Vos, ten W.
Jacob Hop, ten N. vaarsloten en ten Z. de straat. Koopsom 33,Bijz: Bij opdragt 22-4-1730 is onderhoud en reparatie voor altoos voor altoos en geheel ten lasten van Jan de Vos en
volgende eigenaars.

blz. 264., 22-1-1774; Maarten Bruin en Claas Visser, voogden over de gemeene armen met alimentatie van Jannetje
Jacobs de Haas, weduwe van Jacob Rijken, verkocht aan Dirk Haan een huis en twee erven nr. 277, aan de Noordsijde
van de Riedbuurt, belend met ten O. Cornelis Bout, ten W. Louris Backer ten N. de vaarsloot en ten Z. de straat.
Koopsom 56,-

blz. 265., 22-1-1774; Teunis Prins, verkocht aan Cornelis Cornelisz. de Boer een huis, hooijberg, hok en erf nr. 298 op
het Ried Besuiden de gemeene strat, belend met ten O. een gang die dit huis alleen toekomt en over deselve Isbrand
Windig, ten W. Pieter Boel en ten Z. de vaarsloot. Koopsom 175,Bijz: Een custingbrief in jaarlijkse termijnen van 30,- te betalen. De eerste op 1-5-1775, de laatste termijn van 25,- op
1-5-1780.

blz. 266., 22-1-1774; Geertje Claas, weduwe van Pieter Over, verkocht aan Jacob Kramer een stukje land groot 4
agele, 2 roede, Beoosten de Gou, belend met ten N. Abraham Wennius, tenZ. het Appelmeertje, ten O. Pieter de Jager en
ten W. Pieter Vogel. Koopsom 153.18
Bijz: 38,- per agele.
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blz. 267., 22-1-1774; Trijntje Bobbeldijk, weduwe en boedelhoudster van Pieter Blank, verkocht aan Ariaan Valk,
vroedschap deser plaats een huis en erf nr. 553, op het Klooster, belend met ten O. Luitje Brugts woonhuis en erf, ten Z.
(over het gemeene pad) de haven, ten N. het Mennistenklooster en ten O. het pakhuis van Louris Verwer. Koopsom 46,-

blz. 268., 5-2-1774; Maarten Bout en Aldert Boon, diaconen van de doopsgezinde gemeente alimenterende Maartje
Maartensz. Bruin, weduwe van Cornelis Aves, verkocht aan Jan Swaan, 1) een huis en erf nr. 273, en 2) nog een
pakhuisje, heekelhok en erf nr. 271 bij de Langebrug op het Ried, 1) belend met ten O. het langebrugspad, ten W.
Cornelis Bout, ten Z. Jan Nomes en ten N. de vaarsloot en 2) belend met ten W. het langebrugspad, ten O. Willem Kriek,
ten N. een gemeene wal daar dit pakhuisje mede portie in heeft en ten Z. Maarten Wezing. Koopsom 61,Bijz: Op verzoek van de eigenaar van dit pakhuisje moet Maarten Wezing sijn pomp weghalen volgens opdraht van 274-1757. Met verpligting om behalve het Brughuis ook te betalen het Bruggeld van dit Oosterste erf van Cornelis Bout
volgens opdragt aan Dirk Sijmons Ruts dd. 23 april 1710.

blz. 269., 5-2-1774; Jan Olij, Willem de Boer Jr., Cornelis de Boer en erfgenamen van Willem de Boer Sr., verkochten
aan Cornelis Willemsz. Beck, een huis en erf, met een huiske agter op de wal nr. 67, aan de Regtestraa Noordsijde
Beoosten de Dam, belend met ten O. Docter Jacob Groen, ten W. Jan Grijp, ten Z. de Regtestraat en ten N. de
vaarsloot. Koopsom 450,Bijz: Aan de Westsijde van dit huis de gang met Jan Grijp gemeen. Tot een gedeelte aan een gang van de Regtestraat af
Suid aan tot de haven toe bij het erf van Jan Grijp langs, idem een erfje agter over sloot, belend met ten O. en W. als het
huis en ten N. en Z. vaarsloten.

blz. 270., 5-2-1774; Aldert Boon, weesmeester, verkocht aan Jan de Goede een stukje land, Bewesten de Gou daar de
traankokerij "Wittenburg" op heeft gestaan, belend met ten O. de Gou, voorts rondom met vaarsloten dog ten N. over de
vaarsloot de kleine prutterij van Hoorn en Eenhoorn. Koopsom 2,-

blz. 271., 5-2-1774; Willem Bloem, als man van Maartje Swaan, eerder vrouw en erfgenaam van Huig Blok, verkocht
aan Cornelis Tuin een huis, heekelhok en erf nr. 344, op de Venbuurt, belend met ten N. de straat, ten O. Jan van Petten
en ten W. en Z. de sloot. Koopsom 75,Bijz: De gang aan de Oostsijde alleen.

blz. 272., 5-2-1774; Pieter Carman en Jeronimus Blauw, mede schepenen van dorpswege voor de helft en Jan van
Petten voor de andere helft, verkocht aan Benjamin Broertjes een akker land, Bewesten de Gou, belend met ten O. Jan
de Goede met het gewesen traankokerijland "Wittenburg", en ten N. het kleine prutkokerijland van van Hoorn en
Eenhoorn voorts met vaarsloten. Geen koopsom
Bijz: Van welk land 3,5 sestiende deel land de helft door Jan Jacobsz. Wit, den 5-11-1773 geabandonneert.
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blz. 273., 19-2-1774; Jacob Hopman voor de helft en Jacob Ruiter als man van Anne Pietersz., te voren vrouw van
Cornelis Jaspersz. Appel voor de wederhelft, verkocht aan Benjamin Broertjes 6 sestiende deel land, Bewesten de Gou,
belend met ten N. het gewesen prutkokerijland van van Hoorn en Eenhoorn, ook Schagen, ten Z. de Hartogsloot en ten
W. Claas de Boer. Geen koopsom
Bijz: Prijs niets bedongen, ontvangen nog ten goede.

blz. 274., 9-3-1774; Maarten Bout en Aldert Boon, diaconen van de doopsgezinde gemeente met alimentatie van
Francijntje Simons, weduwe van Ariaan Lourisz. Backer, verkochten aan Cornelis Relk, koopman uit noordeinde een
huis met twee heekelhokken en erf nr. 386, op de Lievelandsebuurt, belend met ten O. Jacob Arisz. Tuk, ten W. een
dorpserf en Theun Vredenvoort en ten Z. en N. vaarsloten. Koopsom 54,Bijz: Ontvangen voor de gemeene armen van 21 maart 1773 tot 19 maart 1774 de somman van 106.6.12 wegens den
80ste penning.

blz. 275., 26-3-1774; Maarten Bruin en Claas visser, voogden over de gemeene armen als boedelredders van Jan Hark,
verkochten aan Simon Beets, koopman, een huis en erf nr. 461, op de Meelsaksbuurt, belend met ten O. de gemeene
straat, ten Z. Stoffel Meijer, ten N. de koper en ten W. de vaarsloot. Koopsom 5,-

blz. 276., 2-4-1774; Pieter Carman en Cornelis Beck, mede schepenen wegens het collegie van schout en schepenen als
redders der insolvente en verlaten boedel van Pieter Sneeboer en Jannetje Cornelis, verkochten aan Claas Cornelisz. de
Boer, een huis en dubbeld erf nr. 370, op de Keisersbuurt, belend met ten O. Aart Teunisz. Kuiper, ten W. Jacob Ruiter
en ten Z. en N. vaarsloten. Koopsom 9,-

blz. 277., 30-4-1774; Willem de Boer als erfgenaam van Annetje van der Beek, weduwe en erfgename van Arend de
Jonge, verkocht aan Niesje Claas, weduwe van Jan Stuurman, een huis en erf nr. 244, aan de Regtestraat Bewesten de
Dam, belend met ten O. Maarten Bruin, ten W. Maarten Steevensz. Molenaar en ten Z. de vaarsloot. Koopsom 61,-

blz. 278., 30-4-1774; Maarten Bout en Willem Bout, verkochten aan Cornelis de Wolff, een huis en erf nr. 303, aan de
Suidsijde van de Riedbuurt, belend met ten O. Cornelis Beck, ten W. Mietje Roelofs, ten Z. de vaarsloot, ten N. de straat.
Koopsom 78,Bijz: Hebbende dit huis in de houtenwal Beoosten het huis van Cornelis Beck met andere gemeen 7 voet van de
Noordkant van Cornelis Becks huis af Suidaan tot een vrije opscheeping, die onderhouden worden moet bij de eigenaar
van dit huis. Claas Beets, Mietje Roelofs, en Cornelis Beck ieder voor een vierde.

blz. 279., 30-4-1774; Jan Plaat, verkocht aan Abraham Jacobs een huis en erf nr. 249, Bewesten de Dam aan de
Suidsijde der Regtestraat, belend met ten W. de verkoper, ten O. een gang die dit huis en 't huis nr. 134 van Pieter de
Wit gemeen hebben en over deselve Isaak Pit. Koopsom 72,-
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blz. 280., 30-4-1774; Jan Plaat, verkocht aan Jannetje Bos, weduwe twee huisjes met hun erf nr. 250, aan de Suidsijde
van de Regtestraat Bewesten de Dam, belend met ten O. Abraham Jacobs, ten Z. de vaarsloot, en ten W. het bleekveld
van Cornelis Pietersz. Koopsom 42,Bijz: Het bleekveld is eigendom van Cornelis Pietersz. dog kopersse van deze huisjes heeft het vrije gebruik zolang de
verkoper leeft zonder daarvoor subject te sijn. Opdragt 5 mei 1770.

blz. 281., 30-4-1774; Dirk Haan, verkocht aan Jan Jacobs Beets een huis, heekelhok en erf, op de Jacobsbuurt, belend
met ten Z. Maartje Beets, ten N. een dorpserf en ten O. en W. vaarsloten. Koopsom 125,Bijz: De prijs is een custingbrief ter waarde van 100,- te betalen op 1 mei 1775/1776/1777 en 1778, telkens 25,- en 25,contant.

blz. 282., 30-4-1774; Claas Jorisz. Glas, verkocht aan Louris Bakker, een pakhuis en leif daaraan en erf, daar Besuiden
op het Ried Benoorden de gemeene straat, belend met ten Z. Pieter Jantjes cus socius erf, ten O. de koper Louris
Bakker, ten N. een gemeene gang en wal, daar in dit pakhuis een derde heeft en ten W. meede met een gemeene gang en
waterstoep vn de sloot af Suidaan tot de gemeene straat toe, waaraan dit pakhuis een vierde heeft en over deselve Pieter
Jantjes cum suis, volgens opdragt van 19 april 1749 aan Jacob Keiser. Koopsom 50,-

blz. 283., 6-6-1774; Trijntje Jans weduwe van Cornelis Roelen voor 27/48ste, Jan Cornelisz. Roelen en Grietje Cornelis
Roelen ieder voor 7/48ste en Jan Cornelisz. Roelen wonende in Edam, verkochten aan hun soon en broeder, Dirk
Cornelisz. Roelen, 41/48ste in een huis en erf nr. 508, op de Tuinbuurt, belend met ten O. Mari Tijmons en ten W. over
de gang die bij dit huis hoort Jacob Bergman. Koopsom 136.14
Bijz: De koper heeft reeds 7/48ste van sijn overleden vader en susters erf. De bierstal besat hij reeds. De weduwe
Trijntje Jans mag haar leven lang in het huis wonen vrij en voor niet.

blz. 284., 25-6-1774; Jacob Cramer, verkocht aan Geertje Jacobs, weduwe van Claas Joghemsz. Bouwer, een huis,
heekelhok en erf nr. 380, op de Lievelandsebuurt, belend met ten O. Cornelis Petten, ten W. Cornelis Dirksz. streckende
van de eene vaarsloot tot de ander. Koopsom 104,-

blz. 285., 9-7-1774; Aldert Boon mede voor sijn broeder Jan Boon, verkocht aan Willem Bout 2/3, in een pakhuis en erf
nr. 290, op het Ried, belend met ten N. de gemeene straat, ten Z. de vaarsloot, ten O. een gang gemeen met Willem en
Dirk Huibertsz. de gang strekt in de lengte tot 3,5 Besuiden hun huis en ten W. een gemeen met Cornelis Jansz. Pelgrim
in de lengte 5 voeten van de straat af voorbij 't huis tot aan de Suidsijde van de Poort. Volgens opdragt 26-4-1698 en
21-1-1771. Koopsom 100,-

blz. 286., 9-7-1774; Jacob Eenhoorn, koopman en instaande voor de heren Mul, Noomen en compagnie, verkochten aan
compagnieschap Hoorn en Eenhoorn, 11/12 in een stukje land, nog 11/12 in een huisje op 't selve land staande, gebruikt
tot een prutkokerij Bewesten de Gou, belend met ten O. de Gou, ten N. Simon Mienes, ten W. Pieter de Wit en ten Z. Jan
de Goede. Koopsom 55,Bijz: De kopers besitten reeds 1/12 wegens opdragt 22-8-1772.
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blz. 287., 9-7-1774; Pieter Fiers, koopman op de Beets, verkocht aan Willem de Boer, koopman, een pakhuis en erf nr.
561, Bewesten de Gou Benoorden de Rijp, belend met ten O. de weduwe van Jan Swart, ten W. Cornelis JCos, ten N. de
baansloot en ten Z. de Camp of tweede Agtersloot. Koopsom 120,Bijz: 28-6-1774, ontvang over de 40ste penning van de scheepen, Pieter Muusz. verkocht aan Simon Beets, 1/15 in 't
Buisschip "De Vigilantie" voor 25,-

blz. 288., Jan Soske, verkocht aan Annias Nieuhof, wonende te Driehuisen, 1) een huis en erf nr. 180, en 2) met Gerrit
Sieuwertsz. gemeen een bleekveld, Beoosten en aan 't gemeene pad na 't hoofd Besuiden de Regtestraat, 1) belend met
ten N. Capitein Gerrit Sieuwertsz, ten Z. 't ledig dorpserf en ten O. de heer Storm en 2) belend met ten O. 't bleekveld
behorende bij 't gemeldee dorpsledig erf, ten Z. 't water en ten W. het voorschreven gemeene pad. Koopsom 30,-

blz. 289., 3-9-1774; Stoffel Meijer, verkocht aan Harmen Jansz. Gulker een huis en erf nr. 306, op het Nieuweland,
belend met ten Z. een gang en over de selve Claas Arisz. Groen en ten N. en W. Maartje Hop en ten O. de straat met
portie in 't bleekveld voor over de straat en aan de waterstoep alsmede aan 't huisje even Beoosten de brug aldaar.
Koopsom 30,-

blz. 290., 15-10-1774; Hendrik Witting, Mr. Scheepmaker, verkocht aan Cornelis Mol, een huis en erf nr. 550, op het
Suidoost van de Kralingbuurt, ten N. de verkoper, ten O. Jan Veenendaal, ten W. een gang gemeen tusschen dit huis en
andere en ten Z. de haven. Koopsom 100,-

blz. 291., 12-11-1774; Maarten Bout en Claas Appel, diaconen der doopsgezinde gemeente als alimenterende Guurt
Jans bejaarde dochter, verkochten aan Annius Nieuhof, een huis en erf nr. 330, op de Venbuurt, belend met ten z. Claas
Bouwens sijn weduwe, ten N. de sloot, ten W. het brugpad hebbende voor over straat een bleekveld, belend met ten O.
Claas Bouwens en ten W. een patje. Koopsom 10,-

blz. 292., 12-11-1774; Cornelis Beck, koopman in 't Noordeind, verkocht aan Jacob Corf, een huis met twee
heekelhokken en erf nr. 386, op de Lievelandsebuurt, belend met ten O. Jacob Arisz. Tuk, ten W. een dorpserf en Teun
Vredevoort en ten Z. en N. vaarsloten. Koopsom 54,-

blz. 293., 18-11-1774; Floris Pietersz., wonende tot Jisp als erfgenaam voor geheel van sijn suster Neeltje Pieters
volgens haar testament voor Cornelis Beck, notaris en getuigen 28-10-1761 gepasseert, verkochten aan Ariaan Valk
mede schepen en vroedschap, een boomgaard, Beoosten de Gou, belend met ten N. Pieter Vogel, ten W. Willem de Boer,
ten O. 't Appelmeertje en ten Z. de vaarsloot en over deselve Pieter de Jager. Koopsom 45,-

blz. 294., 24-12-1774; Jan Voerman, verkocht aan Zietze van Reen, een huis en erf nr. 30 met calk en steenhokken,
wagenhuisstallinge, hooiberg en erf, Benoorden en aan de Regtestraat, belend met ten O. Jan Naber, ten W. Abraham
Wennius, ten Z. de straat en ten N. de sloot. Koopsom 500,Bijz: Met een vijfde in de gemeene gang Besuiden de Regtestraat tussen de huisen nr. 196 en 197 van Reinier Reine en
Pieter Blanks sijn weduwe uitwijsen de opdragt aan Trijntje Willems dd. 28-1-1702.
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blz. 295a., 7-1-1775; Simon Taanman, verkocht aan Age Agema, 2 stukken land met een Dam aan elkaar, belend met
ten N. de Rijpsloot, ten O. de Boeijersloot, ten W. de Mekkelandssloot en ten Z. de kinderen van Jacob Tongerens.
Koopsom 653.1.10
Bijz: Groot volgens opdragt 2-4-1737 21 agele, 2 roede en elf voeten. Prijs 31,- per agele.

blz. 295b., 11-1-1775; Simon Beets, verkocht aan Jan Heines en Pieter van Tiel, een Buisschip genaamd "De Vrijheid"
groot 28 lasten voor 3000,-

blz. 295c., 26-1-1775; Jan Heines, verkocht aan Claas Velseboer, 1/32 in een Buisschip groot 28 lasten genaamd
"Hollandia". Koopsom 100,-

blz. 296., 21-1-1775; Claas Glasekas en Hendrik Witting, als diaconen der gereformeerde gemeente uithoofde van
alimentatie en redder der boedel van Marijtje Broekhuizen, weduwe van Pieter Marsman, verkochten aan Ariaan
Dekker, een huis en erf nr. 302, aan de Suidsijde van de straat op de Riedbuurt, belend met ten O. Cornelis de Wolf en
ten W. Claas Beets. Koopsom 116,Bijz: Hebbende in de houten wal Beoosten het huis van Cornelis Beek, bewoont door Guurtje Slootjes, seven voet van de
Noordkant van selve huis af Suidaan tot een vrije opscheeping en onderhoud gemeen wegens dit huis met Claas Beets,
Cornelis de Wolf en Cornelis Beck ieder voor een vierde.

blz. 297., 21-1-1175; Cornelis Cos, schepen en vroedschap voor hem en sijn suster Juffrouw Cornelia W. Cos, nog
Albertus Vredenduin, predicant alhier voor sijn vrouw, Juffrouw Maartje Beets, erfgenamen van Pieter Beets en desselfs
nagelaten weduwe Maartje Pieters, verkocht aan Dirk Vroon, mede schepen en vroedschap, een huis, zijkamer daaraan
en pakhuis daar agter met erf nr. 529, op de Tuinbuurt, belend met ten O. een gang en over desselve Jan Deudekom,
weduwnaar, ten W. een huisje erf en pakhuis toebehorende de verkoper en ten N. en Z. de havens. Koopsom 805,-

blz. 298., 21-1-1775; Cornelis Willemsz. Beck, verkocht aan Claas Banning, een huis en erf met een huisje agter op de
wa nr. 67, aan de Regtestraat Noordsijde Beoosten de Dam, belend met ten O. Docter Jacob Groen, ten W. Jan Grijp,
ten Z. de Regtestraat en ten N. de vaarsloot.
Koopsoom 415,Bijz: De gang aan de Westsijde gemeen met Jan Grijp. Ook een gedeelte aan een gang strekkende van de Regtestrat af
Suid aan tot aan de haven tot bij het erf van Jan Grijp langs item een erfje agter over de sloot. Belend met ten O. en W.
gelijk het huis, en ten N. en Z. vaarsloten.

blz. 299., 21-1-1775; Anna Poest, Simon Poest, Theunis Poest, Benjamin Broertjes, Dirk Haan, Arend Snijder en Gerrit
Blank, de laatste 4 voor hun vrouwen nog deselve Simon Poest als procuratie vertoond dd 9-1-1775 onder de hand van
Claas Kuiper en Jan Versteeg, wonende op de Hoef en tot Alkmaar te samen erfgename en testament van Pieter Poest
en desselfs nagelaten weduwe Liefje Claas Groot, verkochten aan Pieter Muusz, vroedschap en oud schepen,
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verscheidene aan een gedamde stukken land in maat 41,5 agele, Benoorden het Oudijk Bewesten de Mekkelandssloot,
belend met ten N. Simon Beets, ten W. Cornelis Willemsz. Beck, ten Z. het Oudijk en ten O. Marten Beets. Koopsom
1286.10.
Bijz: Per 31,- per agele.

blz. 300., 21-1-1175; Anna Poest, Simon Poest, Theunis Poest, Benjamin Broertjes, Dirk Haan, Arend Snijder en Gerrit
Blank, de laatste 4 voor hun vrouwen nog deselve Simon Poest als procuratie vertoond dd 9-1-1775 onder de hand van
Claas Kuiper en Jan Versteeg, wonende op de Hoef en tot Alkmaar te samen erfgename en testament van Pieter Poest
en desselfs nagelaten weduwe Liefje Claas Groot, verkochten aan de gemelde Simon Poest, 2 aparte stukjes land, 1)
groot 4 agele, 2 roede en 14 voet en 2) groot 3 agele, 8 roede en 12 voet, Beoosten de Gou, 1) belend met ten Z. Docter
Jacob Groen, ten O. d'oude Dijksloot en ten N. Simon Beets en 2) belend met ten N. de weduwe van Jan Kostelijk, ten Z.
de boedel van Michiel Willemsz. Koopsom 167.14.
Bijz: 23,- per agele.

blz. 301., 21-1-1775; Anna Poest, Simon Poest, Theunis Poest, Benjamin Broertjes, Dirk Haan, Arend Snijder en Gerrit
Blank, de laatste 4 voor hun vrouwen nog deselve Simon Poest als procuratie vertoond dd 9-1-1775 onder de hand van
Claas Kuiper en Jan Versteeg, wonende op de Hoef en tot Alkmaar te samen erfgename en testament van Pieter Poest
en desselfs nagelaten weduwe Liefje Claas Groot, verkochten aan Willem Dircksz. Hartog, een huis en erf nr. 309,
Besuiden en aan de Nieuwelandstraat, belend met ten O. een gang hierbij behorende en over de selve Joris Faber en ten
W. Cornelis Ouwejans. Koopsom 105,-

blz. 302a., 21-1-1775; Pieter Poest, verkocht aan Eldert Steenbergh, een huis en erf nr. 440, op het Suid, belend met ten
Z. Jan Plaat en ten N. de verkopershuis nr. 441. Koopsom 130,Bijz: Bij dit huis een klein huisje en erf voor over de gemeene straat, een gedeelte der gang Besuiden dit huis op hun end
van het andere gedeelte der gang afgescheiden. De deur ten N. van dit huis mag niet gebruikt worden evenals het erf ten
N. van het huis.

blz. 302b., 21-2-1775; Pieter Muusz, wonende in de Rijp, verkocht aan Hendrik Aalsmeer, wonende te Saandam, 1/32ste
in 't schip "West Vriesland" gedetineerd ter walvisvangst. Koopsom 200,-

blz. 303., 4-2-1775; Dirk Vroon, schepen en vroedschap, met procuratie dd. 18-10-1770 voor Cornelis Beck, Notaris,
gepasseert en getuigen van Lijsbeth 't Lam en Maartje Jantjes dogter, weduwe van Pieter Jantjes, verkocht aan Evert
Groot, Mr. Schilder, een wagenhuis en erf nr. 199, Besuiden de Regtestraat, belend met ten O. een gang daar dit
wagenhuis 1/4 heeft en over de selve Jan Kievit en ten W. Lucas Veen. Koopsom 50,Bijz: Behorend bij dit huis nr. 32 in dit erf bij de voorhaven vier voet vierkant daar 't gemakshuisje op staat.

= blad 46 =

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384
Bewerking Marianne Teunis

blz. 304., 2-2-1775; Pieter 't Lam, vroedschap en oud schepen, verkocht aan Willem Deurman, 1) twee huisen nr. 220 en
221 met erven en 2) nog 2 ackers land, (2a)de een Bewesten de Gou,(2b) de andere Beoosten de Gou, aan de
Regtestraat Suidsijde Beoosten de Dam, 1) belend met ten O. over de gang met Jacob Ruiter, en 2) belend met ten N.
Dirk Muis, ten Z. Pieter de Wit, ten O. Barend Bosch, 2a) belend met ten N. Dirk Muis, ten Z. Pieter de Wit en ten O.
Barend Bosch en 2b) belend met ten Z. Claas van petten en ten N. de erfgenamen Frederik Beets. Koopsom 318,Bijz: Met portie in de gang van de voorhaven af tot de Regtestraat en daarover bij d'oostsijde van Willem Hoogstratens,
huis nr. 72 langs de noord aan tot de wijk. 'T Westelijke huis de gang tussen deze twee huisen in van de voorhaven af tot
de Regtestrat toe met 't huis van nr. 73 van Maarten Muis gemeen.

blz. 305., 2-2-1175; Cornelis Heertjes Govert, wonende te West Saandam, voor sijn vrouw Trijntje Molenaar voor de
helft met procuratie 1-2-1175 voor Joannes Arnoldus Lette, notaris te Saandam en getuigen en Maartje Kuiper voor de
andere helft, verkocht aan Cornelis Paulisz. Pit, wonende te Graft, een gedeelte groot 4,5 sestiende in een ackerland
gebruikt voor een Lijnbaan, Bewesten de Gou in de Rijperban, het overige gedeelte groot 1 sestiende in de Banne van
Graft behoort reeds aan de koper, belend met ten Z. Pieter Hartog, ten N. Joris Faber en ten O. een vaarsloot. Koopsom
31,Bijz: Het 4,5 sestiende deel 25.7 stuivers.

blz. 306., 18-2-1775; Claas Banning, verkocht aan Willem Bout een huis en erf nr. 87, Benoorden en aan de Regtestraat
met een bleekveld, beide aan en Bewesten 't Looierspad, belend met 't huis van Maarten Raaven, ten Z. 't bleekveld van
Grietje Schagen en ten N. Claas Cornelis de Boer. Koopsom 290,Bijz: Volgens gergtsrol van 17-11-1725, 2/12 in 't Looijersbuurtspad van de agtersloot af suid aan tot de voorhaven toe.
Met portie in 't gemakshuisje.

blz. 307., 18-2-1775; Grietje Schagen, huisvrouw van Willem Haseven, verkocht aan Jan Boon, een pakhuis nr. 512,
Beoosten aan een woonhuis nr. 513 hebbende een pakhuis bij beide behoorende agter op de Wal, op de Tuinbuurt,
belend met ten W. over de gemeene gang met de weduwe Pieter Jantjes, ten O. de weduwe Sietse Barends en ten Z. en
N. de havens. Koopsom 10 honder guldens????

blz. 308., 4-3-1775; Cornelis Stategard, wonende te West Graftdijk door erfenis en huwelijk eigenaar, verkocht aan
Gerrid Bosch, een gedeelte van een akker land groot 0,5 sestiende van een mad. Bewesten de Gou, het overige deel
groot 2,5 sestiende in de banne van Graft, belend met ten N. en O. Cornel de Houthuis, ten W. over de vaarsloot met
Dirk de Boer, ten Z. een acker van de Domeinen genaamd "De Rijgveeter". Koopsom 5.5
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blz. 309., 4-3-1775; Willem Bijl, verkocht aan Claas Pauw, een huis met een klijn huisje daar agter en erf nr. 149,
Bewesten de Til aan de Regtestraat, belend met ten O. de selve Claas Pauws bakkerij, ten W. een erf van 't dorp en ten
N. en Z. vaarsloten. Koopsom 14,Bijz: De 72 jarig bewoner Willem Bijl blijft er in leven zo lang hij wil.

blz. 310., 18-3-1775; Pieter de Wit, man van Annetje Meut, eerder weduwe van Isbrand de Wit, te vooren weduwnaar
was van Gleintje Engels de Boer, verkocht aan Bastiaan Lereant, een huis en erf nr. 134, Benoorden en aan de
Regtestraat Bewesten de Dam, belend met ten O. Isaak Pit en Jacob Willemsz. Heldings weduwe en ten N. de vaarsloot.
Koopsom 275,Bijz: Met een erfje agter over de sloot en de gang en waterstoep van de Regtestraat af Suidaan tot het water toe met
Abraham Jacobs als eigenaar van 't huis nr. 249. Prijs 275,- met een custingsbrief van 150,-. Te betalen op 1 mei 177677-78, telkens 50,-

blz. 311., 18-3-1775; Dirk Gerridsz. Mol, wonende in 't Noordeinde, verkocht aan Jan Hendriksz. Ruis, een huis en erf
nr. 384, op de Lievelandsebuurt, belend met ten O. Cornelis Willemsz. Beck, ten Z. en N. vaarsloten en ten W. Jacob
Arisz. Tuk. Koopsom 26.5
Bijz: De gang gemeen met Jacob Tuk(s), huis van - tot volgens opdragt van 1-5-1762. Ontvangen door de
armenvoogden Klaas Visser en Cornelis Pauw. 134.3.12 wegens de 80ste penning van 19-3-1774 tot heden 2-4-1775.
Van de dorpsecretaris.

blz. 312., 15-4-1775; Cornelis Boekjes, verkocht aan Benedictus Reiners, een akker land, Beoosten de Gou, belend met
ten N. Simon Mienes, ten Z. en O. Docter Jacob Groen en ten W. de Gou. Geen koopsom
Bijz: Beloofd alle pretenti‰n, belastingen etc. te betalen
blz. 313., 15-4-1775; Simon Beets, verkocht aan Hendrik Switzer, een huis en erf nr. 62, aan de Regtestraat Noordsijde
Beoosten de Dam, belend met ten W. Pieter Windig en ten O. gedeeltelijk Simon Poest met sijn huis nr. 61. Koopsom
120,Bijz: Simon Poest van nr. 61 en deselve van nr. 59 een vrij eigen gemakshuisje agter op dit erf. Nr. 59 en 61 hebben dit
recht om agter dit erf een schuijtje te leggen.

blz. 314., 29-4-1775; Bastiaan Lereant, verkocht aan Simon Heines, een huis, heekelhok en erf nr. 145, aan de
Regtestraat Bewesten de Tilbrug, belend met ten O. Jan de Wit, ten W. Pieters Krijnzoons weduwe en ten Z. en N.
vaarsloten. Koopsom 225,Bijz: Prijs is 45,- aan geld en een custingsbrief van 180,- te betalen op mei 1776-77-78-79 telkens 45,-.

blz. 315., 29-4-1775; Cornelis Pietersz. en Maarten Claasz., de laatste als man van Neeltje Pietersz. te samen voor hun
moeder en behuwd moeder Antje Pieters, weduwe van Pieter Krijnsz., verkochten aan Jan Pieters Braak, een huis,
koestal en erf nr. 146 en hooiberg, aan de Regtestraat Bewesten de Tilbrug, belend met ten O. Simon Heines, ten W.
Harmen Leever en ten Z. en N. vaarsloten. Koopsom 135,Bijz: Prijs voldaan met een kustingbrief van gelijke somme, te betalen op 1-5-1776-77-78-79, telkens 33.15
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blz. 316., 13-5-1775; Ariaan Valk, onsen mede schepen, verkocht aan Jan de Wilde, een huis en erf nr. 257, op het
Nieuweland, belend met ten Z. de gemeene straat, ten N. de vaarsloten, ten O. Willem Beck en ten W. Dominius
Vredenduin. Koopsom 180,Bijz: Er mag niets gezet of getimmerd worden dat het ligt of uitsigt van Willem Becks huis zoude verhinderen bij
opdragt aan Docter Claas Toornburgh van 20-8-1720.

blz. 317., 13-5-1775; Willem van Reen, koopman, verkocht aan Willem Swaan, een huis, pakhuis en erf nr. 324, op 't
Vlaander, belend met ten O. de weduwe Dirk Haan,, ten W. Jan van Tongeren en ten Z. en N. vaarsloten. Koopsom
150,Bijz: Willem Swaan, verklaart dat sijn soon Jacob Swaan, door huwelijk mondig en voort geheel erfgenaam sijnde van
wijlen sijn moeder mijn gewezen vrouw, Grietje Visschers, bij delinge tussen ons beide geheel eigenaar is van nr. 324,
actum 7-4-1779.
blz. 318a., 27-5-1775; Cornelis Ouwejans, wonende in de Beemster, verkocht aan Gerrid Schaar, een huis en erf met
agterwoning nr. 255, Benoorden en aan de Nieuwelandsstraat, belend met ten O. Jan de Wit, ten W. Willem Beck, nog
behoord hierbij een erf voort huis Besuiden de Nieuwelandsstraat. Koopsom 111,-

blz. 318b., 9-6-1775; Aagje Glavimans, verkocht aan Abraham Bredius, een Ijkerschuit, lang 48 voet, wijt 10 voet.
Koopsom 425,-

blz. 319., 2-7-1775; Louris Dirksz. Verwer, verkocht aan Luitjen Brugt, een gedeelte in een erf, 't werkhuis nu een
pakhuis en den koper toebehorende nr. 546, op de Kralingsbuurt, belend met ten N. het erf of koolhok behoorende den
koper Besuiden 't selve pakhuis nr. 552, ten W. Ariaan Valks huis nr. 553 en ten Z. de haven. Koopsom 10,Bijz: Dog strekt de gemeene straat dwars door 't erf heen sijnde 't selve den 10-8-1771 aangemelde Louris Dirksz.
Verwer, getransporteert blijkens opdragt van 15-7-1741 en 20-8-1748.

blz. 320., 8-7-1775; Cornelis Cornelisz. van der Meer, wonende in de Purmer als erfgenaam van Geertje Claas,
overleden in de Rijp, weduwe van Pieter Over, verkocht aan Pieter Simonsz. Water en Jan Langereis, wonende in
Scharwout, twee stukjes land die met elkaar vereenigd sijn, het Noorderste 3 agele, 35 roede en 5 voete, het Suiderste 4
agele, 13 roede en 12 voete, in de Rijperban en aan de Oostdijk, belend met ten O. de selve Dijk, ten N. de weduwe
Pieter Jantjes, ten Z. Pieter Muusz. en ten W. de de vaarsloot. Koopsom 345.10.5.
Bijz: Prijs a 12,- per agele.
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blz. 321., 8-7-1775; Cornelis Cornelisz. van der Meer, wonende in de Purmer als erfgenaam van Geertje Claas,
overleden in de Rijp, weduwe van Pieter Over, verkocht aan Stoffel Meijer, een huis en erf nr. 205, Besuiden en aan de
Regtestraat Beoosten de Dam, belend met ten O. over de gang met Juriaan Wieldraijer, ten W. Pieter Muusz. en ten Z.
de vaarsloot. Koopsom 225,Bijz: Met portie aan de gang tusschen dit huis en het huis van Jurriaan Wieldraijer van de sloot Besuiden het huis af tot
over de Regtestraat, bij 't huis van Pieter Mars sijn weduwe langs tot de Noordsloot.
Wij ondergetekende Hendrik Duijringshoff en Jan Kieft, getrouwd met Mietje en Elsje Stoffels, als erfgename van Stoffel
Meijer en Maartje Ooijes, dus eigenaar van nevenstaande huis en schenken hun portie in de gang aan de Lutherse kerk.
actum 12-7-1782.

blz. 322., 22-7-1775; Jasper Visser, wonende tot Crommenie, als man en gemeenschap van goederen hebbende met
Aaltje Meut, verkocht aan Jacob Water, lid van de vroedschap, een huis en erf nr. 536, op de Tuinbuurt, belend met ten
O. Trijntje Molenaar, weduwe van Jan Kostelijk, ten W. Simon Beets en ten Z. en N. de havens. Koopsom 70,Bijz: De straat voor en 't gemeene pad agter, bij de havens langs door 't erf heen. Aan de Oostsijde een eigen vrije gang.

blz. 323., 5-8-1775; Abraham Wennius, Jan Groot, Jan de Boer en Willem de Boer, diaconen der gereformeerde
gemeente met alimentatie van Beertje Wiel, weduwe van Jacob Willemsz. Helder, verkochten aan Abraham Wennius en
Willem de Boer voor hun particulier, het agterend van een huis en erf, Bewesten de Dam aan de Noordsijde der
Regtestraat nr. 133, belend met ten O. het gorterij erf, ten W. over de gang die bij dit agterend alleen behoord met
Bastiaan Leriant, ten Z. het voorend en behoornde Isaak pit en ten N. de vaarsloot. Koopsom 14,-

blz. 324., 19-8-1775; Jan Blau, koopman in 't Noordeind, verkocht aan Jan Wennius, wonende in de Beemster, een stuk
land groot 20 agele, in de Rijperban in de Weere Besuiden en aan de Suiddijk, belend met ten O. Cornelis Willemsz.
Beck, ten W. Pieter de Jager en ten Z. de Beemster. Koopsom 900,Bijz: Met regt en verplichtingen speciaal 't onderhoud van de Brug daar 't Overtoom geweest is. Volgens overeenkomst
1-7-1750 in 't Starnmeer Contractboek geinsereert. Ook nopende d staartmolen. Prijs voor 't agele 45,-

blz. 325., 13-9-1775; Wel. Ed. Heer en Mr. Adriaan Bloem, advocaat en notaris te Hoorn met procuratie van 12-9-1775
voor Gerrid Sant, notaris te Hoorn en getuige van sijn vader Claas Arentsz. Bloem, wonend te Hoorn, verkocht aan
Arend Dekker en Marten Mul, wonende tot Oost en West Saandam, 1/5 part in een huis, erf en pakhuisen nr. 79 en in
een tuintje over sloot alsmede in een wagenhuis en erf voor over de Regtestrat. Opgemelde sijn Heer vader
gesuccedeert als erfgenaam van de Aaltje de Lange, die 't selfde geerft had van haar vader de Adriaan de Lange volgens
scheidinge. Nog 1/40 part in 't voor gemelde, alsmede erfgenaam van sijn moeder Guurtje de Lange die mede
erfgenaam is geweest van haar vader Adriaan de Lange, aan de Noordsijde van de Regtestraat Beoosten de Dam.
Koopsom 112,Bijz: Prijs voor de 1/5 100,-, voor de 1/40 12,-.

blz. 326., 16-9-1775; Nietje Claas, weduwe van Jan Stuurman, verkocht aan haar soon Jan Stuurman, een huis en erf
nr. 244, aan de Regtestraat Suidsijde Bewesten de Dam, belend met ten O. Maarten Bruin, ten W. Maerten Steevensz.
Molenaar en ten Z. de vaarsloot. Koopsom 60,-
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blz. 327., 30-9-1775; Sijmon Boelsz. en Teeuwes Boelsz. meerderjarige kinderen Maerten Bout en Pieter Remmen als
voogden over twee minderjarige kinderen van Pieter Dirksz. Boel, verkochten aan Frederik Jansz. Rijkers, wonende
Nieukerk bij Rijn, een huis en erf nr. 293, op het Ried aan de Suidsijde van de gemeene straat, belend met ten O.
Cornelis de Boer en ten W. Pieter Kuiper. Koopsom 89,Bijz: Bij toelatinge de goot van Cornelis de Boer aan dit huis vastgemaakt, tot wederseggen van den eigenaar.

blz. 328., 30-9-1775; Jan van Petten, verkocht aan Willem Helder, een huis en erf nr. 345, op de Venbuurt, belend met
ten O. Jacob Plugger, ten W. Cornelis Tuijn en ten Z. de sloot. Koopsom 35,Bijz: Met aan de Oostsijde een eigen vrije gang.

blz. 329., 30-9-1775; Hendrik Sijbers, wonende in Purmerend, getrouwd met Geertrui Houthuis, erfgename van haar
vorige man Arend Wuisten, verkocht aan Gerrit Smit, wonende Nieukerk in Musterland, een huis en erf nr. 172,
Besuiden en aan de Regtestrat het Oosterse, belend met ten W. des verkopers huisinge of herberg nr. 173 en 174 de
kolfbaan zoals die op dit erf afgehekt is en het gedeelte van dit erf Besuiden de kolfbaan. Koopsom 200,blz. 330., 14-10-1775; Abraham Wennius en Willem de Boer, verkochten aan Pieter Cortrijk, het agterend van een huis
en erf nr. 133, Bewesten de Dam aan de Noordsijde der Regtestraat, belend met ten O. het gorterij erf, ten W. over de
gang die bij dit agterend alleen behoord met Bastiaen Leriant, ten Z. het voorend behoorende Isaak Pit en ten N. de
vaarsloot. Koopsom 28,-

blz. 331., 14-10-1775; Ariaan Valk, mede schepen, verkocht aan Jan Jacobs Wit, een huis en erf nr. 467, op de
Meelzaksbuurt, belend met ten O. de straat, ten Z. Willem Dirksz. Hartog en ten N. Hendrik Brandhorst. Koopsom 65,Bijz: Hebbende de gang samen met Willem Dirksz. Hartog van de straat af tot het bleekveld, dog van daar tot de wal toe
behoord die bij dit huis alleen.

blz. 332., 14-10-1775; Pieter Molenaar, verkocht aan Gerrid Swieter en Hendrik Oldevelt, wonende Bobbergene in
Munsterland, een huis en erf nr. 25, op de agteromsbuurt, belend met ten O. Jan Kievit, ten W. Dirk Kerkhof, ten Z. de
wijk en ten N. de vaarsloot. Koopsom 136,Bijz: Het gemeene pad voort huis strekt over het erf heen. Volgens opdragt aan Lolle Pietersz. van 17-5-1732.

blz. 333., 7-11-1775; Gerrit Lakeman, droeg over aan Dorp Rijp, een huis en erf nr. 413, op de Princebuurt. Geen
koopsom
Bijz: Als sijnde ter zake van desselfs bouwvalligheijt en onbewoonbaarheijd nietswaardig en buiten staat tot verdere
dienst of opbrengst enz. Prijs voor niet.

blz. 334., 25-11-1775; Cornelis Tuin, als mede erfgenaam van Jannetje Jans Tuinman, weduwe van Jacob Roelofsz.,
verkocht aan Jacob Sluis, een huis en erf nr. 165, aan de Regtestraat Bewesten de Tilbrug, belend met ten O. Maarten
Huigen en ten W. Cornelis Tuinman. Koopsom 29,Bijz: Met een gang aan de Oostsijde.
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blz. 335., 25-1-1775; Cornelis Tuin, verkocht aan Jan Bosch, wonende tot Graft, een huis, gedeeltelijk een stal en erf nr.
166, aan de Regtestraat Bewesten de Tilbrug, belend met ten O. Jacob Sluis en ten W. dorps ledig erf. Koopsom 2,Bijz: Met een gang aan de Oostsijde.
blz. 336., 24-11-1775; Jan de Wit, koopman, verkocht aan sijn soon Aldert de Wit,1) een huis, huisje agter op de wal en
erf nr. 101,2) nog een huis, pakhuis en erf nr. 254, op het Oieuweland, Benoorden en aan de Regtestraat Bewesten de
Dam, 1) belend met ten O. Claas Visser, ten W. een gang tussen dit huis en Johannis Sijlvius weduwe huis in en aan
welke gang dit huis de helft heeft enz. opdragt 13-2-1704 en 27-8-1710 en 2) belend met ten O. Cornelis en Cornelia
Cos, ten W. Gerrit Schaar, ten Z. de gemeene straat en ten N. de vaarsloot. Koopsom 1100,Bijz: De comparant behoudt het regt en de vrijheid zo lang hij leeft huis nr. 254, op 't Nieuweland wederom in eigendom
te nemen, tegen 300,-.

blz. 337., 1-12-1775; Trijntje Dirks, wonende te Graft, tevens weduwe en boedelhoudster van Willem Schoenmaker,
verkocht aan Pieter Danielsz. een erfje behoord hebbende bij huis nr. 316, van Cornelis Bakker, op 't Oosteind, belend
met ten O. en Z. vaarsloten, ten W. de gemeene straat en ten N. Pieter
Danielsz. als eigenaar van huis en erf nr. 314. Geen koopsom.
Bijz: Geen kooppenningen dus voor niets. Getransporteerd aan Willem Schoenmaker op 5-3-1735 met een belasting van
6 stuivers. De comparante heeft levenslang de halve boomvruchten die op het erf wassen. Lang gebruikt bij huis 495.

blz. 338., 20-1-1776; Jan Hendriks Dolleboter, verkocht aan Gerrit Lakeman, een huis en erf nr. 402, op de
Heikesbuurt, belend met ten O. Dirk Ariaansz. Pels, ten W. van Petten's weduwe., Pieter Jansz. Geen koopsom
Bijz: De gang Beoosten dit huis gemeen met Dirk Ariaansz. Pels.

blz. 339., 3-2-1776; Dirk Schuurman, met procuratie den 29-9-1770 voor Cornelis Beck, Notaris, en getuigen Maartje
Willems, weduwe van Teunis Kat en van sijn comparants vrouw Lijsbet Kat, verkocht aan Maarten Bruin, een pakhuis
en erf nr. 248, Bewesten de Dam aan de Suidsijde der Regtestraat, belend met ten O. een gang en erf van de gorterij, ten
W. een gang en ledig erf Bewesten die gang, ten N. de gemeene straat en ten Z. de vaarsloot. Koopsom 73.
Bijz: Memorie ziet weegens de opscheeping van het jagt vaarende op Alkmaar in 't opdragtsprotocol in margine van de
opdragt aan Teunis Kat, 30-4-1740, sijnde het desweegen aangetekende gedateert 29-3-1766. Ook geinsereert in
schepenen Resolutieboek dd. 29-3-1766.

blz. 340., 17-2-1776; Lijkel Willemsz. voor hem en sijn broeder Jan Willemsz. als erfgenamen van hun vader Willem
Voorst, nog Klaas Plugger getrouwd met Niesje Simons Mars en Nanning Laan, getrouwd met Maartje Simons Mars als
mede erfgenamen van hun moeije Trijntje Dirks Mars, en de overige erfgenamen, verkocht aan Jan Saskersz., een huis
en erf nr. 493, Bewesten en aan de grote Dam, belend met ten W. en N. Mr. Jan Philip Smeeman, ten Z. Cornelis Beck,
Guurtje Ruts en de gemeene wijk. Koopsom 145,Bijz: Een waterstoep, wal en gevoeghuisje gemeen met Jan Philip Smeeman.

blz. 341., 17-2-1776; Lijkel Willemsz. en sijn broer Jan Willemsz. als erfgenamen van hun vader Willem Voorst, nog
Claas Plugger getrouwd met Niesje Simons Mars en Nanning Laan, getrouwd met Maartje Simons Mars, als mede
erfgenamen van hun moeije Trijntje Dirks Mars en overige erfgenamen, verkocht aan Jan Beverwijk, een huis en erf nr.
495, Bewesten en aan de grote Dam, belend met ten z. de Nieuwelandsstraat, ten N. Jan Beverwijk, ten W. een gang
gemeen bij dit huis en 't huis van Jan Beverwijk. Koopsom 65,= blad 52 =
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Bijz: An 't end van 't Vlaanderspad bij brugje een waterstoep gemeen met andere.

blz. 342., 17-2-1776; Jacob Water, vroedschap alhier voor wijlen Jan Water en Benjamin Broertjes, getrouwd aan de
weduwe van Dirk de Goede, verkocht aan Pieter Muusz, vroedschap en oud schepen, een stal en erf, Benoorden de
Regtestraat Beoosten de kralingerburg, belend met ten W. des koper houttuin erf, ten N. de sloot en ten O. een gemeene
gang. Koopsom 22,Bijz: Van de sloot af Suid aan tussen de huissen nr. 36 en 38 van Jacob Water en de weduwe van Garbrand de Boers tot
de Regtestraat toe.

blz. 343., 2-3-1776; Louris Drijverman, verkocht aan Jan Grijp, een huis en erf nr. 112, aan de Suidsijde van de
Regtestrat Beoosten de Dam, belend met ten O. Sijntje Dirks Boel, ten W. een gemeene pad, waarin dit huis een vierde
part heeft volgens opdragt 18-3-1719 en over deselve Hendrik Jansz. Bloemraad (zaad). Koopsom 75,-

blz. 344., 2-3-1776; Anna Reekers, weduwe en boedelhoudster van Louris Dirksz. Verwer, verkocht aan Willem
Hofman, een huisje en erf nr. 547, op de Cralingbuurt, belend met ten
O. Hendrik Witting, ten W. en Z. Luitje Brugt
en ten N. de vaarsloot. Koopsom 20,Bijz: Met regt tot een gang dd. 22-12-1778.

blz. 345., 30-3-1776; Gerrid Schaar, verkocht aan Cornelis Cos, president schepen en vroeschap, een huis en erf met
agterwoning nr. 255, nog behoord hierbij een erf voor 't huisje Besuiden de Nieuwelandsstraat, belend met ten O. Aldert
de Wit en ten W. Willem Beck. Koopsom 111,-

blz. 346., 30-3-1776; Aldert Plugger, Jan Lambertsz., Ariaan Cornelisz. Ootjes, mede voor de overige erfgename van
Neeltje cornelis, weduwe van Cornelis Ootjes, verkochten aan Harmen Harmensz. Overes, en huis, heekelhok en erf nr.
161, aan de Regtestraat Bewesten de Tilbrug, belend met ten O. Jan Hendriksz. Weever, ten W. een dorpserf en over het
selve Maarten Huigen en ten Z. en N. vaarsloten. Koopsom 76,Bijz: de straat loopt door het erf heen met aan de Oostsijde een eigen vrije gang.

blz. 347., 28-3-1776; Maarten van Beek, Koornmolenaar, verkocht aan Hendrik de Jong en Ijsbrand van Heimen
(Heumen?), wonend in Thamen, als voogden van Arij Swaanenburg minderjarige zoon en wijlen Guurtje van Barneveld,
Abraham Swaanenburg, een koornmolen genaamd "De Rijnse Jonker" met gereedschappen, woonhuis, stallinge en erf,
in 't Rijperban, Benoorden het dorp Beoosten en aan de Oostdijk nr. 575. Koopsom 6542,Bijz: De watermolen anno 1761 afgebroken het wintgeld van 2,- in mindering volgens resolutieboek der vroedschap van
24 september 1761. Met speciaal verpligting van 25 augustus 1567,18juni 1590 en 17 april 16??.
Verkoper moet 1100,- betalen aan Pieter de Jager, als man van Ariaantje Ruts??. Volgens hypotheekbrieven van 28
maart 1765 is de verkoper aan Lodewijk van der Kreek nog 2000,- schuldig. En voorts met 3442,- aan gereed geld
betalen. Arie Zwanenburg den 17 november 1800 overleden. Siebo Holling getrouwd met Guurtje Zwanenburg. Klaas
Hansen? getrouwd met Bartha Zwanenburg. Beide kinderen van Arie Zwanenburg en Antje Bockhorst dd. 19 oktober
1809.
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blz. 348., 13-4-1776; Jan Langereis, wonende te Scharwoude, als van Maartje Sloof, weduwe van Ijsbrand Smit,
verkocht aan Maarten van Beek, wonende te Monnikendam, een huis en erf nr. 192, aan de Suidsijde van de Regtestraat
Beoosten de Kralingbrug, belend met ten O. Cornelis Blank en ten W. Louris Verwer, Koopsom 525,Bijz: Aan de Oostsijde een eigen vrije gang van de Regtestraat af Suidwaarts op het water en met Louris Verwer te
samen gemeen een watergang op 't Westeind van de wijk aldaar binnendijk gelegen. Ontvangen bij de voogden der
armen 148.13.14. Wegens de 80e penning van 2-41775 tot 30-3-1776.

blz. 349., 20-4-1776; Cornelis van Petten, erfgenaam van Dirk van Petten, verkocht aan Lambert Pietersz. de Boer, een
huis, heekelhok en erf, op de Lievelandsebuurt, belend met ten W. Geert Brouwer, ten O. Claas Lamberts en ten N. en Z.
vaarsloten. Koopsom 100,-

blz. 350., 20-4-1776; Simon Mienes, verkocht aan Willem Deurman, twee akkersland, 1) groot 2,5 sestiende deel
Beoosten de Gou en 2) groot 9 sestiende deel Bewesten de Gou, in deze banne, 1) belend met ten Z. Benedictus Reinders
en ten N. Doctor Jacob Groen en 2) belend met ten N. Pieter de Wit en Barend Boes en ten Z. een vaarsloot. Koopsom
8,-

blz. 351., 4-5-1776; Aris Boon, verkocht aan de executeur van het testament van Trijntje Simons Glas, alhier overl., een
huis sijnde een bakkerij met erf en zagelesschuur nr. 433, voor over de straat op 't Suid, belend met ten Z. een gang en
over deselve Fedde Foppen. Koopsom 1300,-

blz. 352., 4-5-1776; Annuis Niuehof, verkocht aan Jacob Jansz. Bouwer, een huis en erf nr. 330, op het Vlaander,
belend met ten Z. de weduwe Klaas Bouwens, ten N. de sloot, ten W. het brugpad. Hebbende Besuiden de straat een
bleekveld belendingen hiervan: ten O. Claas Bouwens weduwe en ten W. een padje. Koopsom 54,Bijz: Prijs met 18,- aan geld en een kustingbrief van 36,- te betalen op 1 mei 1777 en 1 mei 1778, telkens de helft.

blz. 353., 4-5-1776; Geertruij Groenwoud, weduwe van Krijn Backer, volgens overeenkomst van scheiding door
erfgenamen bevoegd, verkocht aan Pieter Cornelis Snijder, een huis, timmerhuis, erf en werf nr. 284, op het Westeind
van het Ried, belend met ten Z. Jan Bijl, ten O. Jan Lambertsz. en ten N. en W. vaarsloten. Koopsom 125,Bijz: Prijs waarvan 62,- aan geld en een kustingbrief van gelijke somme te betalen op 1-1-1777?.

blz. 354., 6-7-1776; Andries van der Werf, verkocht aan Adam Appel, 1) een huis nr. 459 bestaande in twee woningen
met erf, en 2) nog een bleekveld agter huis nr. 463 van Pieter Bruin, op de Meelsaksbuurt, 1) belend met ten O. Simon
Beets, ten W. diaconen van de gereformeerde gemeente, ten N. de gemeene straat en ten Z. een ledig erf en 2) belend
met ten O. Simon Beets bleekveld, ten W. Stoffel Meijers heekelhok en erf, ten N. een gemeene gang, waarin dit huis
mede portie heeft tot aan 't gemelde bleekvelt toe. Koopsom 2.10 stuivers.
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Bijz: Met alle regt hierbij sijnde volgens opdragten van 25-6-1708, 12-5-1710, 13-2-1745.

blz. 355., 6-7-1776; Pieter Carman, Jeronimus Blauw, en Pieter Muusz. schepenen, voor en wegens het geheele collegie
van Schout en Schepenen als curateurs der goederen bij Maarten Muis aan sijne crediteurem afgestaan, verkochten aan
Claas Glazekas, een huis, hooiberg, stallen, wagenhuis en erf nr. 73, nog een erfje agter over sloot, belend met ten O.
Cornelis Willems Beck, ten W. de erfgenamen van Grietje de Lange en ten Z. en N. vaarsloten, Beoosten de Dam aan de
Noordsijde van de Regtestraat, belend met ten W. Claas Glasekas, ten O. Willem Hoogstraten. Koopsom 411,Bijz: Met een gang welke strekt van de voorhaven af Beoosten het huisje nr. 220 van Willem Deurman over de
Regtestraat Noord tot aan de Agtersloot. Met regten volgens opdragt aan Jasper Appel dd. 24-3-1725. Profijte der
crediteuren. Voor verdere condities zie akte.

blz. 356., 6-7-1776; Pieter Carman, Jeronimus Blauw en Pieter Muusz., mede schepenen alhier vanwege het collegie
van Schout en Schepenen als curateurs der goederen bij Maarten Muis aan sijne crediteuren afgestaan, verkochten aan
Jan en Elbert Muis, wonende in de Beemster, een huis en erf nr. 39, Benoorden en aan de Regtestraat, belend met ten O.
over de gang die bij dit huis behoord met Maarte Jans Lugtig, weduwe van Gaabrand de Boer, ten W. Jan Miechielsz.
en ten N. Pieter Muusz., kleermaker. Koopsom 385,Bijz: Profijte der crediteuren. Met een portie aan de gang tussen de huisse en erven van Maartje Lugtig en Jacob Waer
door Noordwaarts tot op 't binnenwater. En een gang van de gemelde gang westwaarts agter Maartje Lugtigs huis en
gangen ten wedersijden van Pieter Muusz. pothuis op 't binnenwater toe. Ook een bleekvelt Besuiden Pieter Muusz. sijn
stalletje nr. 37.

blz. 357., 6-7-1776; Pieter Carman, Jeronimus Blauw en Pieter Muusz., mede schepenen alhier vanwege het collegie
van Schout en Schepenen als curateurs der goederen bij Maarten Muis aan sijne crediteuren afgestaan, verkochten aan
Jacob Water, twee huisjes naast elkaar nr. 200, Besuiden en aan de Regtestrat Bewesten en bij de Kralingbuurt, belend
met ten O. het Kralingburgpad en ten W. de gebroeders Bruining. Koopsom 100,Bijz: Profijte der crediteuren.

blz. 358., 17-8-1776; Albert Roleeuw, verkocht aan Willem Haseven, twee derde in een stuk land, waar de koper wegens
sijn vrouw Grietje Schagen reeds een derde had, in de zogenaamde Weeren in de Rijperban, belend met ten O. Jan
Wennius, ten W. Pieter de Jager, ten N. de Suiddijksloot, ten Z. de polder van Jan Wennius, groot 11 agele en 18 roede.
Koopsom 200,-
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blz. 359., 14-9-1776; Joris Faber als erfgenaam ex testamento van sijn vrouw Maartje Ruts, verkocht aan Guurtje Ruts,
een huis en erf nr. 310, op het Nieuweland, belend met ten O. Bregje Jacobs, ten W. Willem Hartog, ten N. de gemeene
straat en ten Z. de vaarsloot. Koopsom 100,Bijz: Aan de Oostsijde een eigen vrije gang.

blz. 360., 14-9-1776; Jan Addekes, bij erfenissen en scheidinge bevoegd, verkocht aan Jan Buisman ook wel genaamd
Jan Gorder, de helft in een stukje land, waar de koper sinds 7-2-1761 de helft reeds had, volgens opdragt 23-4-1746,
groot in 't geheel 13 agele, 29 roede en 14 voet, in de Rijperban aan de Oostsijde der Cogsloot, het vierde van de
Nieuweid af Suid aan, belend met ten W. de selve Cogsloot, ten O. Cornelis Houthuis, ten N. de Grafter weesen en ten Z.
de kinderen van Jacob van Tongerens. Koopsom 75,-

blz. 361., 28-9-1776; Jan Buisman, verkocht aan Teunis Vreedenvoort, een huis een erf nr. 389, op de Lievelandsebuurt,
belend met ten O 't dorpserf, ten W. de verkoper en ten Z. en N. vaarsloten. Koopsom 40,Bijz: De gemeene straat strekt door 't erf heen, aan de Oostsijde een eigen vrije gang, voor overstraat een wijk om een
schuitje in te leggen.

blz. 362., 12-10-1776; Maarten Bruin, koopman, verkocht aan Jacob van der Sluis, wonende in West Grafdijk, een
achtste part in de hennipkloppersmolen " De Liefde" en desselfs erf, in de Banne van de Rijp Besuidwesten het dorp.
Koopsom 25,-

blz. 363., 12-10-1776; Jan filips Smeeman, chirurgijn, verkocht aan Adrianus Egmond, mede chirurgijn, een huis en erf
nr. 494, Bewesten en aan de grote Dam, belend met ten N. de Nieuwelandstraat, ten W. Teunis Lijkelsz. Koopsom 475,Bijz: Met een waterstoep, wal, gevoeghuisje en een gedeelte in de wijk aldaar gemeen met Jan Laskeshuis nr. 493,
volgens opdragt 9-3-1726 en sijnde het hek Benoorden, Bewesten, Besuiden Jan Saskers erf desselfs eigen hek. Ieder
voor de helft volgens opdragt 5-11-1773, de verkoper mag niet meer als chirurgijn practiseren.

blz. 364., 7-12-1776; Pieter Windig, verkocht aan Guurtje Cornelis Ruts, weduwe van Aldert Schots, een mostertmolen
nr. 576, met een huisje , erf en twee akkers land, in de Banne van de Rijp aan de Oostsijde van de Gou, belend met ten
N. de weduwe van Pieter Jantjes, ten Z. Claas Cornelisz. de Boer en ten W. Barend Bos. Koopsom 375,Bijz: Met alle gereedschap.

blz. 365., 10-12-1776; Trijntje Heinis, wonende te Suid Schermer, weduwe en erfgename van Willem Kriek, verkocht
aan Luitje Brugt, een huis, erf en boomgaard nr. 270, belend met ten O. een gang waaraan dit huis een derde heeft en
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over deselve Willem Swaan en ten W. gedeeltelijk het lange brugspad en Maarten Weezings erve. Met een opdrat van
27-4-1737. Koopsom 200,-

blz. 366., 21-12-1776; Tames Holling, verkocht aan Jan Paul Cassel, een huis en erf nr. 12, aan de Noordsijde van de
Wijde Regtestraat, belend met ten W. Jan Grijp en ten O. 't Dorpswijk. Koopsom 500,-

blz. 367., 5-1-1777; Maarten van Beek, wonende te Monnikendam, verkocht aan Jan Willem Hols, wonende te
Amsterdam, een huis en erf nr. 192, aan de Suidsijde van de Regtestraat Beoosten de Kralingbrug, belend met ten O.
Cornelis Blank en ten W. Louris Verwer. Koopsom 450,Bijz: Aan de Oostsijde een eigen vrije gang van de Regtestraat af Suidwaarts op het water en met Louris Verwer. Een
watergang op 't Westeinde de wijk aldaar binnendijk gelegen.

blz. 368., 18-1-1777; Pieter Fraai en Joost Jansz. als voogden over de twee minderjarige zoons van Maartje Jans en
Willem Joosten Bierman, instaande voor Jan Hollander, getrouwd met een dogter, met goedvinden van weesmeesteren,
verkochten aan Willem Mol, een huis en erf nr. 6, op de Oostdijk, belend met ten Z. de gang van Dirk Muijs en over de
gang herberg " De gulden Eendragt", ten W. over de gemeene straat de vaarsloot en ten N. en O. Dirk Muis. Koopsom
82,-

blz. 369., 18-1-1777; Jan Stuurman, verkocht aan Albert Roleeuw, een huis en erf nr. 244, Besuiden en aan de
Regtestraat Bewesten de Dam, belend met ten O. Maarten Bruijn, ten W. Maarten Stevensz. Molenaar en ten Z. de
vaarsloot. Koopsom 45,-

blz. 370., 18-1-1774; Guurtje Cornelis Ruts, weduwe van Aldert Schots, verkocht aan Meinsje Cornelis, weduwe van
Claas de Boer, een huis en erf nr. 492, Bewesten en aan de Middelstraat, belend met ten N. de Dam, en ten Z. en W.
Cornelis Beck. Koopsom 119,Bijz: De gang Benoorden Cornelis Becks, bleekveld Westaan tot op het binnenwater. Het huisje met Cornelis Beck
gemeen. Met portie in de waterstoep aan 't buitenwater Besuijden 't huis nr. 484 van Cornelis Hopman.

Dit overzicht is gemaakt met Haza-Data Plus 7.2f op op zondag 1 juli 2007 door: (c) Marianne Teunis, Sperwer 33,
1834 XN St. Pancras.
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