De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386
Bewerking Marianne Teunis

blz. 1, 29-05-1784, Pleuntje van der Meer gehuwd met Jan Jacobsz Wit, verkoopt aan Beertje Jacobsz Hop wonend te
De Rijp, een huis en erf aan de Rechtestraat no. 138 bewesten de Dam beoosten en naast de Tilbrug. Belend met Jan
Bart O. de Tilsloot W. Strekkende van de ene sloot tot de ander. De Rechtestraat doorstrekt het erf. Koopsom 36 gld.
blz. 2,12-6-1784, Abraham Jacobs verkoopt aan Pieter Korttijk te De Rijp een huis en erf aan de zuidzijde van de
Rechtestraat kohiernr. 249. Belend over een gemene gang met de wed. van Bastiaan Leriants O. Betaald met een
custingbrief van 130 gld.
blz. 3a, 5-6-1784, Jan Heines verkoopt aan Marije Soes te Naarden een Kofschip lang 90 voet, wijd ñ 9 voet, hol 4 voet,
met opstaand en lopend want en verder toebehoren. Koopsom 97 gld. 6 stuivers.
blz. 3b, 30-8-1784, Claas Glasekas en Aldert IJsbrantsz de Wit verkopen aan Jan Wennius te Beemster 2/64 part in het
fluitschip "Weltevreden" met walvisvangers gereedschap. Het schip is gevoerd door commandeur Jan Springer onder
directie van de weduwe van Pieter de Wit en zoon. Koopsom 650 gld. waar 75 gld. af gaat voor vaatwerk en vlees zodat
nog 575 gld. over blijft.
blz. 3c, juni 1785(sic), Marten Beets verkoopt aan Claas Taansszoon te Zaandam 7/16 part in 't Fluitschip "'t Land van
Belofte", met walvisgereedschap, gevaren door commandeur Pieter Jantjes onder directie van Jan Boon. Koopsom 825
gld.
blz. 3d nr 31, juni 1785(sic), Marten Beets verkoopt aan Casper Schouten te Zaandam 1/32 part in 't fluitschip en vleet
"Noord-Holland", gevaren door commandeur Walig onder directie van Vroon en Bek, met walvisvangst-gereedschap.
Koopsom 350 gld.
blz. 4 nr. 32, 20-6-1785(sic), Marten Beets verkoopt aan Meyndert der Kinderen te Zaandam 1/16 part in 't fluitschip
"Weltevreden", met walvisvangst gereedschap, gevaren door commandeur Jan Springer onder directie van Aldert de
Wit IJsbrantsz. te De Rijp. Koopsom 500 gld.
blz. 4 nr. 33, 4-6-1785(sic), Marten Beets verkoopt aan Jacobus van Baars 1/16 part in 't Buisschip "'t Witte Paard" met
vleet en vistuig, liggende in De Rijp waarop Jacobus Teerhuys stuurman is onder directie van Willem Bek te De Rijp.
Koopsom 345 gld.
blz.4 nr. 34, 4-6-1785(sic), Marten Beets verkoopt aan Willem de Boer 1/16 part in 't buisschip "'t Bruynepaard" met
vleet en vistuig, liggende in De Rijp waarop Cornelis Teerhuys stuurman is onder directie van mr. Vroon. Koopsom 220
gld.
blz. 4 nr. 35, 4-6-1785(sic), Marten Beets verkoopt aan Jan Wennius 1/16 part in 't buisschip "'t Bruynepaard", met
vleet en vistuig liggende te De Rijp, waarop stuurman is Cornelis Teerhuys onder directie van mr. Dick Vroon.
Koopsom 205 gld.
blz. 4 nr. 36, 4-6-1785(sic), Marten Beets verkoopt aan Albert Kleijndert uit Zaandam 1/16 part in 't buisschip "'t
Bruynepaard" met vleet en vistuig liggende te De Rijp gevaren door Cornelis Teerhuys. Koopsom 216 gld.
blz. 5 en 6, 9-6-1784, Grietje Hillebrand Schagen verkoopt aan Dirk de Boer en Werp Bikker beiden uit De Rijp een
achtkante windmolen kohiernr. 588 welke vroeger gebruikt werd tot hennipklopper, met schuur en loosje even beoosten
van de molen aan de buitenglooing van de Eylandsdijk. Staande en gelegen in de Eylandpolder in de Oostervenne
bezuiden de banne van De Rijp. Belend met het land van de erven van Maartje Beets Z. en W. Het land van de koopster
N. de Eylandsdijk O. Koopsom 856 gld.
Bijz: Voor het bouwen van een schuur mag van het land ten noorden zoveel grond worden afgenomen als nodig is. Zie
de acte voor verdere condities.
blz. 7a, 26-6-1784, Cornelis Boonacker en Jacob Heines als regenten van het Algemeen Wees- en Armenhuis van De
Rijp verkopen aan Klaas Pauw en Wim de Boer, beiden van De Rijp, een huis en erf kohiernr. 117 aan de noordzijde
van de Regtestraat. Belend met de erve Cornelis Cos O. Aldert Boon W. De Dam W. de Regtestraat Z. Koopsom 100
gld.
blz. 7b, 4-6-1785(sic), Marten Beets verkoopt aan mr. Dirk Vroon en Bek beiden van De Rijp, 1/16 part in 't fluitschip
"Noord-Holland" met walvisvangst gereedschap, gevaren door commandeur Abraham Walig onder directie van mr.
Kooper. Koopsom 875 gld. af voor vaatwerk 50 gld. blijft 725 gld.
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blz. 8a, 26-6-1785(sic), Werp Bikker verkoopt aan Dirk de Boer, beiden van De Rijp, de helft van een achtkantige
windmolen "De Koning" kohiernr. 588 met erf vroeger gebruikt als hennipklopper, met een schuur of loosje even
benoorden de molen. Staande en gelegen in de Eylandspolder in de Oostervenne bezuiden en in de banne van De Rijp.
Belend met de erven van mej. Maartje Beets Z. en W. Het land van Grietje Hilbrants Schagen N. de Eylandsdijk O.
Koopsom 425 gld.
blz. 8b, 29-6-1785(sic), Jacobus van Baars van De Rijp verkoopt aan Claas Aalsmeer te Wormerveer 1/16 part in het
Buysschip "'t Wittepaard" met vleet en vistuig, waarop stuurman Jacob Teerhuys van Marken en Willem Beck de
boekhouder is. Koopsom 360 gld.
blz. 9, 26-7-1784, Annetje Teunis wed. van Dirk Prins verkoopt aan Gerrit Deutekom uit De Rijp een huis, pakhuis en
erf nr. 525 op de Tuinbuurt. Belend met het Aalmoezeniershuis O. Dirk Mars W. Koopsom 300 gld.
Bijz: Dit huis heeft bepaalde rechten die beschreven staan in de opdrachten van 5 mei 1703 aan Simon Willems Silt, op
13-11-1728 aan Maarten Claasz Beets, op 9-1-1751 aan Jantjes en Beets, op 24-4-1751 aan Henderik Willems de Jong.
De gang tussen dit huis en dat van Dirk Mars is gemeen van de rooieinde zuidaan tot de poort 5 voet. De poort en het
hek voorbij het huis van Dirk Mars zijn gezet door Maarten Claas Beets. De palen daarvan staan op de grond van dit
verkochte huis waaraan de gang ten oosten toebehoord.
blz. 10, 26-6-2784, Jan Heynes, schout, als met en benevens Maarten Blank van Knolledam, die afwezig is, voor wie hij
is caverende, daartoe bevoegd door IJsbrand Besemaker van De Rijp, volgens acte dd. 1-12-1783 voor notaris
Engelbertus Marinus Dorpe te Amsterdam, verkoopt aan Elisabeth van der Beets te Purmerend twee huizen naast
elkaar kohiernr. 514 en 515 op de Tuinbuurt. Het westerse pand heeft een pakhuis achter. Belend met Jan Boon W.
Johannes Pieters O. de haven N. en Z. De gemene straat doorstrekt het erf volgens opdracht dd. 31-1-1778 aan Lijsbeth
Lam. Koopsom 565 gld.
blz. 11, 26-6-1784, Jan Heines, mede voor Maarten Claas Beets van Cnollendam die niet aanwezig is, gemachtigd door
Ysbrand Besemaker van De Rijp volgens acte dd. 1-12-1783 voor notaris Engelbertus Marinus Dorpe te Amsterdam,
verkoopt aan Ysak Baltzerts een huis en erf nr. 508 op de Tuinbuurt. Belend met W. Paardekoper O. over de gang die
voor de helft aan dit huis hoort met de wed. van Jacob Bergman. Koopsom 122 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort het recht van een bierstekerij volgens appointement van de Staten van Holland dd. 2-11-1772 aan
Dirck Cornelis Roelen.
blz. 12, 2-7-1784, Maartje Blank te De Rijp verkoopt aan Claas Lunsen te de Rijp een huis, pakhuis en erf nr. 188 en
twee lederen emmers, bezuiden en aan de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug. Belend over een gang met de erven
van wijlen Annetje Meut O. Dirk Kerkhoff W. de havenafvoersloot Z. Koopsom 450 gld.
Bijz: Dit huis heeft ten oosten een gang gemeen met de erven van Annetje Meut strekkende tot de haven en een gang
voor over straat van vier voet wijd strekkende tot aan de dijk. De dijk is gemeen met anderen, met alle recht die daarbij
hoort.
blz. 13, 23-7-1784, Arian Valk te De Rijp verkoopt aan Gerrit Jansz Dal te Krommeniedijk een huis en erf nr. 476 op de
Meelzakbuurt beoosten de gemene straat. Belend met een erf Z. Hendrik Homme N. Koopsom 25 gld.
blz. 14, 25-7-1784, Arend Groen, Benedictus Reijmers en Jan Koelhoff caverende voor Maarten Groen uit de Beemster,
allen erfgenamen van Arian Visser, verkopen aan Jan Jacobsz Wit een stal en erf nr. 425 op 't Zuid. Belend met de stal
van de verkoper Z. Grietje Boon N. Koopsom 3 gld.
Bijz: Met alle dienstbaarheden volgens opdracht dd. 20-1-1694 en 8-5-1745.
blz. 15, 25-7-1784, Arend Groen, Benedictus Reijmers en Jan Koelhoff caverende voor Maarten Groen uit de Beemster,
allen erfgenamen van Arian Visser. Door weesmeesters aangestelde voogden over Neeltje Dirks Groen, verkopen aan
Benedictus Reimers en Jan Koelhoff een stal en erf op 't Zuid. Belend met een stal van de verkopers N. nr. 425, over een
dorpserf met de stal nr. 423 van W. Groen Z. sloten O. en W. Koopsom 25 gld.
Bijz: Met alle recht volgens opdracht dd. 8-6-1735. De Heerenstraat doorstrekt het erf.
blz. 16, 9-10-1784, Claas Jorisz Glas verkoopt aan Klaas Benedictus van der Lijn een huis en erf nr. 281 op 't Ried
benoorden en aan de gemene straat. Belend met Jan Bout W. 't pakhuis van de verkoper N. een gang O. Koopsom 10
gld. 10 st.
Bijz: Aan het noordeinde van de gang is een waterstoep die in gezamenlijk eigendom is met Lourens Bakker vanwege
zijn stal nr. 279, met de verkoper wegens zijn pakhuis nr. 280, met Jan Bouwer wegens zijn huis nr. 293.
blz. 17: Er is geen blz. 17.
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blz. 18, 21-10-1784, Marten Beets koopman in De Rijp, verkoopt aan mej. Willemijntje van Kalke huisvrouw van Jan
Heines secretaris van De Rijp, een stuk land groot 14 aglen gelegen in de Eilandspolder in de banne van De Rijp
beoosten de Gouw. Belend met een akker N. en Z. een vaarsloot O. en W. Koopsom 420 gld. … 30 gld. de agele.
Bijz: In de kantlijn staat geschreven: Dit land is wegens testamentaire dospositie van W. van Kalke dd. 17-5-1807 voor
notaris Jan Buisman te Schermerhorn gepasseerd. Door haar overlijden dd. 22-1-1801 overgegaan op Minard Beck dd.
.-12 1808. Ondertekend door C. Boonacker.
blz. 19 en 20, Jan Philip Koelman mr. vleeshouwer te De Rijp, verkoopt aan Christiaan Lodewijk Groenau van
Amsterdam een huis en erf nr. 68 met een pakhuis achter en een erf over sloot aan de noordzijde van de Regtestraat
beoosten de Dam en een erf of bleekveld voor het huis bezuiden de Regtestraat. Belend over de gemene gang met Claas
Banning O. Trijntje Simons Schilder wed. van secr. Cornelis Beck W. Cornelis Hofman uit hoofde van zijn vrouw O.
Koopsom 750 gld.
Bijz: Met verwijzing naar opdrachten dd. 6-8-1675 en 19-7-1721 aan Claas Banning. De koper mag het verkochte
aanvaarden primo mei 1785 in welke tijd de verkoper het vrijelijk mag gebruiken.
blz. 21, 13-11-1784, Arend Prinsz mr. broodbakker verkoopt aan het dorp een huis en erf nr. 554 op de Kralingbuurt.
Belend met het Mennoniten klooster O. de wed. van Stevenduyn W. Koopsom 100 gld.
Bijz: Huis erf strekken van de Zuiderhaven af noordwaarts tot aan het erf van Aldert en Jan Boon's pakhuis. Met wie
aan de oostzijde een gang gemeen. De gemene straat doorstrekt het erf.
blz 22, 17-11-1784, Isaak Oostenraad Boon wonende te Noordeind verkoopt aan Jan Hilverink Buissant, medicinal
dokter te De Rijp, een hout bosje genaamd "Allands erf" benoorden De Rijp beoosten de Gouw bij de Oostdijk. Belend
over een sloot met Pieter de Jager uit hoofde van zijn vrouw N. Jan Muys Z. en W. de dijksloot O. Koopsom 40 gld.
blz. 23 en 24, 16-11-1784, Grietje Boon wed. van Simon Beets verkoopt aan Werp Bikker mr. chirurgijn en koopman te
De Rijp, een huis en erf nr. 263 op het Nieuweland. Belend met de koe- en paardenstal van dit huis dat in eigendom
blijft O. de gemene vaarsloot W. gangen gemeen met anderen N. en O. Koopsom 100 gld.
Bijz: Zie de acte omtrent het recht van de gangen volgens opdracht dd. 23-4-1694. Verder wordt Willem de Boer nog
genoemd in verwijzing naar de opdracht van 14-11-1777 aan Teunis Hoek.
blz. 25, 27-11-1784, Pieter Muusz en compagnie verkoopt aan Pieter Hulstman een huis en erf nr 26 en een gieter.
Belend met de koper O. Simon Huijgen W. Een gemeen pad strekt voor het huis over het erf. Geen ligging bekend.
Koopsom 60 gld.
blz. 26, 11-12-1784, Anthohy Peek van Purmerend verkoopt aan Dominicus Roepeling een huis en erf met een pakhuis
achter op de wal nr. 506, en twee leren emmers, op de Tuinbuurt. Belend met Jacob Bergman O. een pakhuis van
Marten Beeets W. een sloot Z. en N. De gemene straat doorstrekt het erf. Koopsom 200 gld.
blz. 27, 11-12-1784, Marten Beets koopman verkoopt aan Jacob Keijser een huis en erf en pakhuis daarachter nr. 535,
en twee leren emmers, op de Tuinbuurt. Belend met Jacob Water O. Christiaan Axens W. Koopsom 180 gld.
Bijz. Het erf strekt in de lengte van de straat van de voor- tot aan de achterhaven.
blz. 28, 11-12-1784, Klaas Pauw broodbakker, als crediteur en gemachtigde van andere crediteuren van wijlen Caspar
Harmentsz de Wever, verkoopt aan Wijnand Boon een huis en erf op de Lieflandsbuurt nr. 391. Belend over een gemene
gang met Barend Brugging O. een dorpserf W. vaarsloten Z. en N. Koopsom 40 gld.
Bijz: De gemene straat doorstrekt het erf. Op het erf is een hekelhok gebouwd die vroeger van Cornelis Klinker was. Dit
huis heeft met B. Brugging een regenwatersbak die op 13-4-1787 geheel aan B. Brugging is overgedragen. Zie in de
kantlijn)
blz. 29, 11-12-1784, Pieter Muusz en Jan Groot, schepenen namens het hele college, verkoopt aan Henderik Sluys een
huis en erf nr. 401 op de Heykesbuurt. Belend met Jacob Water O. Gerrit Lakeman W. Koopsom nihil.
blz. 30, 24-12-1784, Klaas Lammertsz mede voor de andere erfgenamen van Lijsbeth Lammerts wed. van Dirk Scharn,
verkoopt aan Lammert Pietersz een huis en erf en tuin of boomgaard nr. 444 op 't Zuid. Belend met Jacob van Baars Z.
Arent Snijder N. vaarsloten O. en W. De gemene straat doorstrekt het erf. Koopsom 100 gld.
blz. 31, 8-1-1785, Trijntje Auwels Prins wed. van Jacob Laan verkoopt aan Aagje Prins een huis en erf nr. 232 aan de
zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Dam. Belend met de wed. van Willem Bouts O. het Raadhuis W. Koopsom 160
gld.
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Bijz: Het huis heeft een portie in 't gemakhuis achter de leyf van C. Boonacker met wie aan het oost een gang gemeen
tesamen met de wed. van W. Bouts. Ook een portie in de gang beoosten het huis van C. Boonacker tot de Gouw volgens
opdracht van 12-7-1744.
blz. 32 t.e.m. 40, 31-12-1784, Maarten Bruin, Arian Valk en Willem de Boer executeuren van 't testament van wijlen
Cornelis Cos verkopen: 1/16 part in 't buisschip genaamd "De Beets" met vleet en vistuig, gevaren door stuurman
Klaas Koper van Egmond aan Zee aan:
Albertus Vredenduyn voor 21 gld.; aan Pieter Pappot en Jacobus Kok uit de Beemster voor 22 gld.; aan Jacobus Kok
uit de Beemster voor 19 gld.; aan Albertus Vredenduyn voor 15 gld.; aan Gerrit Deutekom voor 15 gld.; aan Pieter
Muusz voor 12 gld.; aan Gerrit Deutekom voor 13 gld.
Alsmede 1/16 part in het buisschip "De Rijp" gevaren door stuurman Pieter Heinsz Tol van Egmond aan Zee aan:
Gerrit Deutekom voor 11 gld.; aan Aris Houtuin voor 9 gld.; aan Simon Appel voor 13 gld.; aan Albertus Vredenduyn
voor 8 gld.; aan Pieter Muusz voor 7 gld.; aan Jacob Pietersz Smit van Schellinghout voor 7 gld.; aan Aldert Boon 1/16
en 1/19 part voor 9 gld.
Nog 1/12 part in "'t Wapen van De Rijp" gevaren door stuurman Willem Wijker van Egmond aan Zee, aan Willem Beck
voor 25 gld.
1/12 part in het buisschip "De Vlasbloem" gevaren door stuurman Cornelis Heynsz van Marken op Zee, aan Maarten
Bruin voor 112 gld.
1/16 part in het buisschip "De Roggebloem" gevaren door stuurman Elbert Dirksz van Marken op Zee, aan Klaas Appel
voor 104 gld.
1/12 part in het buisschip "De Kaars" gevaren door stuurman Hein Tijmesz van Marken op Zee, aan Aldert Boon voor
95 gld.
1/48 part in het fluitschip "Het Land van Beloften" met commandeur Pieter Jantjes onder directie van Aldert en Jan
Boon, aan Michiel Glazekas en zoon voor 266 gld.
1/48 part in het fluitschip "De Seger en Cornelis" met commandeur Cornelis Ruyg onder directie van Klaas en Jan
Ploeger van Jisp, aan Aldert Boon voor 101 gld.
Nog verkopen de executeurs aan Wijnand Boon een tuin of boomgaard benoorden De Rijp aan de Kampsloot. Belend
met de tuin van Aldert Boon W. 't pakhuis van Willem de Boer O. de kampsloot Z. de 2e achtersloot N. Koopsom 110
gld.
Aan Klaas Pauw mr. broodbakker, 1/16 part in de hennepkloppersmolen "De Reyger" aan de zuiddijk bezuiden De Rijp.
Koopsom 20 gld.
Aan Pieter Muusz regerend schepen, 1/16 part in de hennepkloppersmolen "De Liefde" bezuidwesten De Rijp. koopsom
20 gld.
blz. 41, 22-1-1785, Maarten Bruyn en Willem Bek, diakenen van de Mennisten gemeente, verkopen aan Benedictus
Reijmers een huis en erf nr. 322 op 't Vlaander. Belend met de koper O. over het brugpad met het huis van de wed. van
Jacob Kramer W. vaarsloten N. en Z. De gemene straat doorstrekt het erf. Koopsom 25 gld.
blz. 42 en 43, 22-1-1785, Mr. Jacob Water, lid van de vroetschap en oud schepen, Jan Evertsz Groot mede voor Dirk
van Reen uit Bolswart die absent is, door de weesmeesters aangestelde voogden van de kinderen en enige erfgenamen
van wijlen Sietse van Reen en Tetje Jans, verkopen aan Dirk de Boer, koopman, een huis en erf nr. 539 op de
Kralingbuurt. Belend met het pakhuis van Pieter Muusz O. Claas Lut W. de havens N. en Z. De gemene straat
doorstrekt het erf. Koopsom 280 gld.
Mede wordt verkocht aan Pieter Muys, schipper van De Rijp op Hoorn vv:
1/ een huis en erf nr. 191. Belend over een gang waar dit huis een portie in heeft met Jan Evertsz Groot O., die 2/3
portie van de gang bezit en Jan Willemsz Hols W.
2/ een speel of klein huisje staande voor nr. 191. Belend met het huis van Levi de Jode O. huis nr. 21 met wie dit huis de
muur gemeen heeft W. het huis nr. 22 van Dirk Nachtegaal met wie dit huis de gang en wal tussen beiden gemeen heeft
ten W. Staande en gelegen aan de zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Kralingbuurt. koopsom 400 gld.
Bijz. Met verwijzing naar opdrachten dd. 1-2-1714, 27-2-1717, 29-8-1721, 17-7-1730. Sinds 1714 heeft dit huis een
bierstal.
blz. 44, 3-2-1785, (vervolg van blz. 37) Ontvangen armengeld over de volgende verkopen: Gerrit Deutekom verkoopt
aan Maarten Boon 2 keer 1/16 part in het buisschip genaamd "De Beets", met toebehoren, waarop Klaas Koper van
Egmond aan Zee stuurman is. Koopsom 2 keer 15 gld.
Maarten Boon verkoopt aan Klaas Kloeckert, beiden van West Knollendam, 4/16 part in het voorzegde schip voor 90
gld. (Vervolg op blz. 59)
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blz. 45, 22-1-1785, Arian Rentenaar verkoopt aan Dominicus Roepeling mr. metselaar, een huis en erf nr. 363 op de
Keysersbuurt. Belend met een deel van het brugpad en het huis van Marten Beets O. de wed. van Jacob Pauw W, de
gemene straat Z. een deel van het huis van Marten Beets en de vaarsloot N. Koopsom 35 gld.
Bijz: Met een eigen vrije gang ten N. In gezamenlijk eigendom is de gang tegenover het brugpad strekkende van de
gemene straat zuidaan op de vaarsloot.
blz. 46, 22-1-1785, Klaas Aams van West Grafdijk verkoopt aan Pieter de Boer een huis en erf nr.62 aan de noordzijde
van de Regtestraat beoosten de Dam. Belend met Pieter Windig W. gedeeltelijk met Simon Poest nr. 61 ten O. en een
gemene gang met anderen strekkende van de voorhaven tot achter aan de vaarsloot. Koopsom 118 gld.
Bijz: Simon Poest en nr. 59 hebben een eigen gemakhuis op het erf van dit huis, nr. 59 heeft daarbij het recht om achter
dit huis een schuitje aan de wal te leggen.
blz. 47, 22-1-1785, Anna Pieters wed. van Lourens Dirksz Verwer verkoopt aan Henderik Poppen een huis en erf nr.
193 en pakhuis aan de zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug. Belend met Jan Willemsz Holsz O.
Pieter Muys W. Koopsom 410 gld.
blz. 48, 22-1-1785, Marten Beets. koopman, verkoopt aan Jacobus van Baars 4 aaneen gedamde stukken land groot 40
agele in de Rijperban bezuiden het Ouddijk. Belend met Jan Zilver W. Cornelis Houthuys O. en Z. het Ouddijk N.
Koopsom 1.000 gld.
blz. 49a, 5-2-1785, Pieter de Boer verkoopt aan mr Jacobus van der Wind een huis en erf nr. 62 aan de zuidzijde van de
Regtestraat beoosten de Dam. Belend met Poeter Windig W. Ten O. gedeeltelijk met een gemene gang welke strekt van
de voorhaven tot achter aan de vaarsloot en Simon Poest huis nr. 61 en 59 die een eigen gemakhuis op dit erf heeft
staan en het recht om achter dit erf een schuitje aan te leggen zoals vroeger. Koopsom 125 gld.
blz. 49b, 19-2-1785, Arend Prins en Cornelis Boonacker, als diakenen van de Gereformeerde Gemeente in alimentatie
hebbende Trijny Pieters wed. van Pieter Remmes, verkopen aan Aris Visser van Graft een pakhuis en erf nr. 2
benoorden en aan de Regtestraat op het Oosteind. Belend met de verkoopster O. Cornelis Geegjes W. de Overtoomsloot
N. Koopsom 80 gld.
blz. 50, 19-2-1785, Arend Prins en Cornelis Boonacker, diakenen van de Gereformeerde Gemeente in alimentatie
hebbende Trijny Pieters wed. van Pieter Remmes, verkopen aan Cornelis Duyn en Aldert de Wit IJsbrantsz een huis en
hekelhok nr. 1, beoosten met erven en boomgaard, aan de noordzijde van de Regtestraat aan het Oosteind. Belend met
de Beemsterringsloot O. de dorpsstraat en wal Z. de verkoopsters W. de vaarsloot N. Koopsom 415 gld.
Bijz: Met verplichting altijd een schoeideel te houden langs het erf net als het huis ten westen.
blz. 51, 19-2-1785, Cornelis Duyn verkoopt aan Lammert Pietersz een huis en erf nr. 382 op de Lieflandsbuurt. Belend
met huis nr. 381 O. de stolp van D. Vroon W. een sloot N. Koopsom 200 gld.
Bijz: Volgens opdracht dd. 13-4-1714 aan Dirk Paulisz behoorde de sloot ten noorden bij dit huis.
blz. 52, 19-2-1785, Cornelis Duyn verkoopt aan Lammert Pietersz een huis en erf nr. 381 op de Lieflandsbuurt. Belend
met Jan Maartensz O. huis nr. 382 W. de vaarsloot N. over de gemene straat met de erven van de wed. Jacob Kramer Z.
Koopsom 46 gld.
Bijz: Volgens opdracht dd. 25-2-1730 aan Cornelis Vet moet dit huis meebetalen aan het bruggeld en onderhoud van de
straat.
blz. 53, 5-3-1785, Jacob Water, lid van het execitiegenootschap, verkoopt aan de leden van het genootschap haar
vergaderplaats huis en erf nr. 400 op de Heykesbuurt van de ene vaarsloot tot de ander. Belend met een dorpserf O.
Hendrik Sluis W. Koopsom 60 gld.
Bijz: Dit huis heeft een eigen vrije gang ten oosten. De gemene straat doorstrekt het erf.
blz. 54, 5-3-1785, Jacob Water en Jan Eversz Groot, mede voor Dirk van Reen te Bolswart die absent is, door
weesmeesters aangestelde voogden van Aaltje, Rinsje, Jannetje en Rijntje van Reen minderjarige kinderen en erfg. van
Sietse van Reen en Tetje Hans, verkopen aan Fedde Jansz Visser een Deynip jacht met want, zeil en verder
gereedschap. Koopsom 550 gld. betaald met een custingbrief.
blz. 55, 19-3-1785, Fedde Foppes verkoopt aan Klaas Benedictus van der Lijn:
een huis en erf nr. 432 en een stal, hooiberg en dubbel erf nr. 431 op 't Zuid. Belend over een gang met Jacob van der
Lijn N. vaarskoten O. en W. Maarten de Boer Z.Koopsom 34 gld. De gemene straat doorstrekt het erf.
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blz. 56, 2-4-1785, Gerrit Deutekom verkoopt aan Cornelis Hoet van Egmond aan Zee een damschuit boven de 4 lasten,
groot lang over steven 42«, wijd buiten werks 10 voet 8 duim, met tuigage zeil en verder toebehoren. Koopsom 900 gld.
blz. 57, 2-4-1785, Cornelis van der Brink N.V. verkoopt aan Antje Pieters Swaan wed. van Jacob Burgwal een huis en
erf nr. 88 met een gang achter het huis op 't Loyers pad en een bleekveldje achter over sloot aan de noordzijde van de
Regtestraat beoosten de Dam. Belend met Jacobus van der Wint O. Cornelis van Petten W. Koopsom 240 gld.
Bijz: Dit huis bezit 1/12 deel in het Loyersbuurtpad ten oosten van het huis van Roelofje Jans nr. 225 van de voorhaven
noordaan dwars over de Regtestraat bewesten het huis van Grietje Schagen tot op de Achtersloot en 1/12 deel in het
gemakhuisje aldaar volgens de Gerechtsrol dd. 17-11-1725.
blz. 58, 2-4-1785, Jannetje Jans wed. van Jan Bos uit Graft verkoopt aan Klaas J. Brunsing een huis en erf nr. 166 aan
de Regtestraat bewesten de Tilbrug. Belend met Pieter Stam O. een leeg dorpserf W. Met een gang ten oosten. Koopsom
20 gld.
blz. 59, 3-5-1785, Ontvangen armengeld over de volgende verkopen:
Gerrit Deutekom verkoopt aan Jan Tijsz uit de Starmeer 1/16 part in het buisschip "De Rijp" en toebehoren, gevaren
door stuurman Pieter Meynsz Tol van Egmond aan Zee. Koopsom 24 gld.
Jacobus Kok uit de Beemster verkoopt aan Albert Ferd. van 't Oordgeysen 1/16 part in 't buisschip "De Beets" gevaren
door stuurman Klaas Koper van Egmond aan Zee. Koopsom 73 gld. 10 st.
Aris Houtuin verkoopt aan Jan Meinesz en Pieter van Tiel 1/16 part in het buisschip "De Rijp" gevaren door stuurman
Pieter Meynsz Tol van Egmond aan Zee. Koopsom 9 gld.
Gerrit Deutekom verkoopt aan Jan Meines en Pieter van Tiel 1/16 part in het buisschip "De Beets" gevaren door
stuurman Klaas Koper van Egmond aan Zee. Koopsom 13 gld. (Vervolg op blz 63b)
blz. 60, 30-4-1785, Maarten Bruin, Ari‰n Valk en Willem Bek, executeuren van het testament van wijlen Cornelis Cos,
verkopen aan Aris Slagter, mr koekebakker, 1/ een huis en erf aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam.
Belend met 't pakhuis van Marten Beets O. Claas Pauw en Willem de Boer W. 2/een pakhuis en erf met een zonerhuisje
nr. 116 bezuiden de Regtestraat voor dit huis. Koopsom ????
Bijz: Met een deel in de gang voor over straat strekkende van de straat tot de sloot. Met recht om zijn water te lozen op
't erf van ligt tegen het pakhuis van M. Beers en 't huis van Antje Borsense en mag daarom niet betimmerd wreden
volgens opdracht aan Abraham Cos dd. 6-5-1702.
blz. 61, 30-4-1785, Claas Benedictus van der Lijn verkoopt aan IJsbrant Jansz Pronk een huis en erf nr. 281 op 't Riet
benoorden aan de gemene straat. Belend met Jan Bout W. Klaas Jorisz Glas N. een gang O. Koopsom 11 gld.
Bijz: Dit huis deelt de gang waar aan het noordeinde een waterstoep is met Louris Bakker wegens zijn stal nr. 279, met
Klaas Jorisz Glas vanwege sijn pakhuis nr.280 en Jan Bouwer met zijn huis nr. 293.
blz. 62, 30-4-1785, Jacob Hop verkoopt aan Cornelis Dubbelt een huis, hok en erf nr. 343 op de Venbuurt benoorden en
aan de gemene straat. Belend met de koper O. de gemene straat Z. vaarsloten W. en N. Koopsom geen, onder
dankzegging aanvaard.
blz. 63, 14-5-1785, Jan Bloothooft, Jan Korff en Reindert Hillebrants als voogden over het minderjarige kleinkind van
wijlen Aaltje Simons Koele, verkopen aan Pieter Pranger een huis en erf nr. 358 aan de zuidzijde van 't Vlaander.
Belend met de koper O. Reindert Hillebrant W. Koopsom 105 gld.
Bijz: Dit huis is belast met poldergeld over land bewesten de Gouw even bezuiden de prutkokerij van Willem de Boer.
Belend met de Hartogsloot Z. Grietje Schagen N. Claas de Boer W. Er moet geen verponding worden betaald.
blz. 63b, 2-6-1785, Vervolg inning armengeld: Jan Heynes en Pieter van Tiel verkopen aan Jan Brantjes van de
Starnmeer 1/16 part in het buisschip "De Rijp" gevaren door stuurman Pieter Tol van Egmond aan Zee. Koopsom 40
gld.
(Vervolg op blz. 69)
blz. 64, 14-5-1785, Jan Bloothooft, Jan Korf en Reyndert Hillebrants als voogden over het minderjarige kleinkind van
wijlen Aaltje Sijmons Koele, verkopen aan Cornelis Hillebrants een pakhuis, stal, hooiberg en erf nr. 332 op 't Venje.
Belend met Jan Melk O. Klaas Glas W. de gemenestraat Z. de vaarsloot N. Koopsom 54 gld.
blz. 65, 14-5-1785, Jan Bloothooft verkoopt aan Pieter Keizer een boomgaard op de Venbuurt. Belend met Jan Koelhof
O. Hendrik Pranger W. Koopsom 42 gld.
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blz. 66 en 67, 8-6-1785, Jan Addekes verkoopt aan Dirk van Reen van Bolswart, Jacob Water en Jan Evertsz Groot,
aangestelde voogden over de kinderen en erfg. van wijlen Sietse van Reen en Tetje Hans, een custingbrief ter grootte
van 450 gld. staande op een huis, pakhuis en erf nr. 188 aan de zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug,
getransporteerd dd. 2-7-1784 aan Klaas Hansen schipper van De Rijp op Amsterdam vv. Koopsom 450 gld.
blz. 68, 9-7-1785, Jan Silver van Beets, verkoopt aan Jacobus van Baars 10« morgen land van 10 agele de morgen in
twee stukken de ene 2« en de ander 8 morgen. Op de 8 morgen staat een staartmolen die eigendom blijft van J. Silver en
J. van Baars. Het land is gelegen aan de Zuiddijk. Belend met de Kogsloot W. het Ouddijk en het land van de koper N.
het land van de verkoper Z. Koopsom 1800 gld.
Bijz: Meer condities in de acte met verwijzing naar eerder contract dd. 13-11-1773 omtrent participatie van Jacob
Groen, de staartmolen en de brug.
blz. 69 en 70, 29-7-1785, Vervolg armengeld over de volgende verkopen:
Marten Beets verkoopt aan: Pieter Muusz 3/32 part in het buisschip "De Vrienschap" waarop stuurman is Derk Hak
van Egmond. Koopsom 250 gld.
Aan Pieter Muus en aan Jacob Water ieder 3/32 part in 't buisschip " 't Fortuyn" waarop stuurman is Claas Wijker van
Egmond aan Zee. Koopsom ieder 300 gld.
Aan Pieter Muusz 1/64 part in het buisschip "de Kaars" waarop stuurman is Cornelis Jacobsz van Marken. Koopsom
125 gld. Nog aan Pieter Muusz 1/64 part in het buisschip "Boneveld" waarop stuurman is D. Jansz Boneveld van
Marken.
Jan Heynst en Pieter van Tiel van Noordeinde verkopen aan Gerrit Smit van Nieuwkerke en Bernardus Smit van
Wetering in M nsterland, 1/16 part in het buisschip "De Beets" waarop stuurman is Claas Koper van Egmond aan Zee,
onder directie van den weleerwaarde (dominee) Albertus Vredenduyn als erfgenaam van Pieter Beets. Koopsom 40 gld.
(Vervolg op blz. 84)
blz. 71 en 72, 8-9-1785, Jan Silver wonend op de Beets verkoopt aan Pieter Cornelisz Steeman wonend in 't Camerhop
7« morgen land in de Eilandspolder in de banne van De Rijp. Belend met de Zuiddijksloot Z. dr. Jacob Groen O. Jacob
van Baars N. en W. Koopsom 575 gld.
Bijz: Op het land staat een staartmolen volgens transport dd. 9-7-1785 aan Jacob van Baars, voor de wederhelft, die
ook belend is met de Dijksloot. Zie verder de acte vanwege verwijzing naar eerder transport dd. 9-7-1785 tussen Silver
en Baars. Nog eens genoemd P.C. Steeman.
blz. 73 en 74, 10-8-1785, Dirk Slinger van Oostzaan enige erfg. van wijlen Jeronimus Blauw verkoopt aan Cornelis
Willemsz Bek:
1/ een huis, erf en pakhuis op de wal nr. 30 beoosten de Dam aan de noordzijde van de Regtestraat strekkende van de
Heerenstraat tot achter op de vaarsloot. Belend met Cornelis van Petten O. Jan Vuyst W. Dit huis heeft het recht van
Osendrop aan de westzijde en aan de oostzijde een eigen vrije gang.
2/ een erfje met huiske erop schter over sloot. Belend met de 1e achtersloot Z. de 2e achtersloot N. Dit erfje is
getransporteerd geweest op 30-11-11709, op 11-10-1710 en op 8-5-1756 aan Dirk Vet en Jeronimus Blauw tesamen met
de boomgaard die volgt.
3/ een boomgaard met zomerhuisje beoosten de Gou benoorden en aan de 2e achtersloot. Belend met de wed. van
Willem Bout W. Pieter de Boer O.
Koopsom 1150 gld.
Bijz: Dit huis heeft recht tot de gemene gang voor over straat tussen de huizen van de wed. Lucas Veen en Abraham
Jacobsz van de straat tot de voorhaven volgens transport aan mr Claas Bos dd. 2-5-1672. Het huis en erf ten westen nr.
29 behoorde vroeger bij dit perceel welke op 21-2-1784 door D.Slinger is verkocht aan Marten Beets.
blz. 75, 14-8-1785, Marten Beets koopman verkoopt aan Jacobus van Baars een stuk land groot ¬ morgen, of 13 agele
13 roe en 4 voet, in de Oostervenne in de banne van De Rijp. Belend met Grietje van Schagen N. de erven van Pieter
Beets Z. de sloot W. de ringsloot O. Koopsom 980 gld.
Bijz: Dit land is belast met erfpacht t.b.v. de Gereformeerde Kerk … 3 gld. 2 st. 8 penning.
blz. 76, 14-8-1785, Marten Beets verkoopt aan Pieter Muusz de helft in twee stukken land groot de een 3 agele 24 roe 13
voet, de ander 3 agele. Belend
1/ met de Gouw W. over de rietakker dr. Jacob Groen Z.
2/ met Pieter Fiers O. Simon Poest W. Aldert Boom N. Jan Muys Z. Koopsom 45 gld.
blz. 77 en 78, 20-8-1785, Marten Kat verkoopt aan Jacob Klopper uit de Beemster een huis nr. 176, zijnde een
broodbakkerij, en erf en pakhuis achter met gereedschap, bezuiden de Regtestraat bij het Oosteind. Belend met de straat

= blad 7 =

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386
Bewerking Marianne Teunis
N. de sloot Z. Hendrik Duringshoff O. de erven van de wed. van Pieter de Wit W. Koopsom 2900 gld. waarvan 400 voor
gereedschap.
Bijz: Op dezelfde dag wordt het geheel doorverkocht aan Jan Groot van Crommenie voor 3150 gld.
blz. 79, 11-9-1785, Willem Cornelisz wonend te Zaandam, verkoopt aan Maarten Bek, de jonge, een huis en erf nr. 460
op de Meelsackbuurt. Belend met de straat O. en N. een dorpserf W. Marten Beets Z. Met een bleekveld achter het huis
van Pieter Bruyn volgens opdracht van 13-5-1721 en een gedeelte aan de gemene gang om er naar toe te gaan.
Koopsom 2 gld.
blz. 80, 17-9-1785, Jacob Barneveld verkoopt aan Pieter Cornelis Steeman wonend in 't Camerhop een huis en erf mr.
427 op ' Zuid. Belend over een gang met het huis en erf van de wed. J. Beets N. sloten O. en W. Koopsom 14 gld.
Bijz: De gemene straat doorstrekt het erf. Zie de acte voor verdere condities omtren het kruien van mest en gebruik van
de gang.
blz. 81, 17-9-1785, Trijntje Glas wed. van Evert Groot verkoopt aan Jacob Groot haar zoon:
1/ huis en erf nr. 32 aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug. Belend met de erven van
Abraham Wennius O. Meindert Bloem W.
2/ een wagenhuis en erf nr. 199 bezuiden de Regtestraat. Belend over een gang waar dit wagenhuis ¬ part in heeft, met
Jan Kieviet nr. 32O. Meindert Bloem W. Koopsom 600 gld.
Bijz: Dit huis bezit 4 voet bij de haven waar het gemakhuisje van nr. 32 op gestaan heeft of nog staat. Met verwijzing
naar vorige transporten dd. 21-1-1764 en 2-2-1775 omtrent onderhoud van hek.
blz. 82, 17-9-1785, Cornelis van Petten verkoopt aan Trijntje Molenaar een huis, zijnde een bakkerij, en pakhuis daar
achter nr. 89 benoorden aan de Regtestraat beoosten de Dam. Belend met Jacobus van der Wind O. Vornelis Willensz
Bek W. Koopsom 1600 gld.
Bijz: Met de helft in een gang over de Regtestraat tussen nr. 226 en 227 tot de voorsloot. Met een vrije overgang tot de
Looyersbuurt volgens Gerechtsrol dd. 17-11-1725.
blz. 83, 24-10-1785, Vervolg ontvangen Armengeld over de volgende verkopen:
Marten Beets verkoopt aan Jacob Aaro Speciaal uit Zaandam 1/32 part in het hoekerschip "De Alida en Neltta" waarop
schipper is Jan Alderts. Koopsom 550 gld.
Cornelis Bier, de jonge, verkoopt aan Joseph Schenk uit Zaandijk, 1/16 part in het buisschip "Hollandia" waarop
stuurman is Claas Pietersz van Marken op Zee. Koopsom 100 gld.
blz. 84, 26-11-1785, Lammert Pietersz verkoopt Harmen Gerritsz Woutering een huis en erf nr. 385 op de
Lieflandsbuurt. Belend met de verkoper nr. 381 O. de stolp van Dirk Vroon W. de sloot N. de straat Z. Koopsom 200
gld.
Bijz: Met verwijzing naar opdracht aan Dirk Poulisz dd. 13-4-1715.
blz. 85, 26-11-1785, Pieter Costelijk verkoopt aan Lammert Pietersz een huis en erf nr. 400 op de Heykesbuurt,
strekkende van de ene vaarsloot tot de ander. Belend met een dorpserf O. Hendrik Sluis W. De gemene straat doorstrekt
het erf. Koopsom 20 gld.
blz. 86 en 87, 3-1-1786, Vervolg ontvangen Armengeld over de volgende verkopen"
Marten Boots verkoopt aan Levie Ezegi‰l, koopman te Amsterdam, een buisschip van 30 ƒ 32 lasten genaamd "De
Vrijheid". Koopsom 6.000 gld.
7-1-1786, Jan Heines verkoopt aan Willem Vet uit de Starnmeer 1/16 part in 't buisschip "De Rijp" waarop stuurman is
Pieter Meynsz Tol van Egmond aan Zee onder directie van Albertus Vredenduin als erfg. van Pieter Beets. Koopsom 40
gld.
jan. 1786, Marten Beets verkoopt aan Jan en Aldert Boon en comp. 1/32 part in het buisschip "De Unie" waarop
stuurman is Jacob Schols van Egmond aan Zee, onder directie van Aldert IJsbrantsz de Wit. Koopsom 40 gld.
blz. 87, Marten Beets verkoopt :
1/ aan Arian Visser een damschuit lang over steven 56 voet. wijd 16 voet, met toebehoren. Koopsom 985 gld.
2/ aan Aldert en Jan Boon 1/32 part in het buisschip "De Unie" gevaren door stuurman Jacob Schols van Egmond aan
Zee, onder directie van Aldert IJsbrantsz de Wit. Koopsom 40 gld.
3/ aan Dirk Vroon in dito buisschip 1/32 part. Koopsom 51 gld. En 1/32 part voor 50 gld.
blz. 88a, 7-1-1786, Cornelis Kokkes verkoopt aan Jan Koomen. de oude, een huis erf nr. 550 op 't zuidoost van de
Kralingbuurt. Belend met Dirk Doets N. Jan Veenendaal O. een gemene gang met anderen W. de haven Z. De gemene
straat doorstrekt het erf. Koopsom 40 gld.
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blz. 88b, 2-2-1786, Ontvangen Armengeld over de volgende verkoop:
Jacob Swaan verkoopt aan Henderik Jacobsz Hark de helft in een Barkhoutsjacht met toebehoren. Koopsom 200 gld.
blz. 89 en 90, 4-2-1786, Jan Groot mede voor zijn vrouw Maike van Reen, en Jan Groot en Klaas Glazekas als voogden
over de minderjarige kinderen en erfg. van Willem van Reen, verkopen aan Trijntje Glas wed. van Evert Groot een huis
en erf nr. 38 aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug. Belend met Jan Wennius W. een gemene
gang O. strekkende van de voorhaven met 's Heerenstraat tot achter op de wal. Koopsom 253 gld.
Bijz: Met een bleekveld over straat volgen transport dd. 1-5-1683 aan Claas Aams, op 22-1-1771 aan Garbrand de Boer
en op 11-4-1781 aan Willem van Reen.
Nog wordt verkocht aan Jan Vuyst een huis en erf nr. 223 bezuiden en aan de Regtestraat. Belend met de wed. van
Klaas Klopper O. de voorhaven Z. over een gemene gang waarin dit huis een portie heeft met de wed. van Reyer Groot
W. Koopsom 65 gld.
blz. 91, 4-2-1786, Marten Beets verkoopt aan Cornelis Boonacker, collecteur, een huis en erf nr. 92 aan de Regtestraat.
Belend met Cornelis Willemsz Bek O. een gemeen pad waar dit huis een portie in heeft W. Jan Vuyst Z. de sloot N.
Koopsom 76 gld. Zie de acte voor bepalingen omtrent deur, licht en hek.
blz. 92, 4-2-1786, Marten Beets verkoopt aan Jan Bloothooft een huis en erf 364 op de Keyzersbuurt. Belend met een
brugpad O. Dominicus Roepeling Z. en W. Nog wordt mede verkocht een bleekveld bezuiden de straat voor het huis van
D. Roepeling. Belend met de wed. van Jacob Pauw W. een gang O. die eigendom is van Roepeling. Koopsom 15 gld.
blz. 93, 4-2-1786, Hendrik Claasz Molenaar, gehuwd met Maartje Pieters de Boer, Simon Dubbelt en Aris Pauw door
weesmeesters aangestelde voogden over Cornelis Pietersz de Boer erfg. van wijlen Maarten de Boer hun oom, paternel,
verkopen aan Jan Koelhoff een huis en dubbel erf nr. 430 op 't Zuidend. Belend met Claas Benedictus van der Lijn N.
Klaas Jansz Brunting Z. Koopsom 60 gld.
blz. 94, 4-2-1786, Neeltje Appel wed. van Steven Duyn verkoopt aan Hendrik Claasz Molenaar een huis en erf nr. 542
op de Kralingbuurt. Belend met de erfg. van Aldert en Jan Boon O. Jacob Water W. De gemene straat doorstrekt het erf.
Koopsom 129 gld.
blz. 94 en 95, 4-2-1786, Aris Slagter, mr koekebakker, verkoopt aan Aldert de Wit een huis, pakhuis en erf nr. 102
benoorden de Regtestraat beoosten de Dam. Belend met de verkoper W. het einde van de Gouw en de erfg. van Anthony
Harten N. Koopsom 159 gld.
Bijz: Met verwijzing naar transport dd. 11-6-1681 door Jan Sijm, in leven koopman te Amsterdam, aan Cornelis Jansz
viskoper. Zie de acte voor condities.
blz. 97, 4-2-1786, Marten Beets verkoopt aan Abraham Jacobsz Joode 1/16 part in een hennipkloppersmolen "De
Reyger" nr. 583 bezuiden het dorp aan de Zuiddijk. Koopsom 37 gld. (geen belending)
blz. 98, 99 en 100, 4-2-1786, Marten Swan van Westzaan en Jan Swan van Oostzaandam enige kinderen en erfg. van
wijlen hun vader Cornelis Swan, verkopen aan: 1/ Jan Swan hun broer de helft in een huis en erf nr. 368 op de
Keysersbuurt. Belend met Jacob Ruiter O. nu het huis van Aris Pauw, vaarsloten W. N. en Z.
2/ aan Aris Pauw een huis en erf nr. 367 op de Keysersbuurt. Belend met de huis nr. 366 N. Ten O. de gang tussen dit
huis en dat van Cornelis Claasz de Boer die mede belend is ten W. en N. De gemene straat doorstrekt het erf. Koopsom
16 gld.
3/ aan Derk Hartog een huis en erf nr. 384 op de Lievelandsbuurt. Belend met Dirk Vroon O. Cornelis Vet W.
vaarsloten Z. en N. Koopsom 6 gld.
blz. 101, 5-2-1786, Simon Mienus verkoopt aan Jan Jansz Groot 1/16 part in de hennepkloppersmolen "De Reyger" nr.
583 bezuiden het dorp aan de Zuiddijk. Koopsom 36 gld. (geen belending)
blz. 102, 18-2-1786, Dirk de Boer verkoopt aan Jacob Swaan een huis en erf nr. 539 op de Kralingbuurt. Belend met het
pakhuis van Pieter Muusz O. Claas Piet W. Koopsom 236 gld. welke betaald is met een custingbrief. De gemene straat
doorstrekt het erf.
blz. 103a, 18-3-1786, Baartje Jacobs Hop gehuwd met IJsbrand Pronk verkoopt aan Jan Boon jr. een huis en erf nr. 138
aan de Regtestraat bewesten de Dam beoosten en naast de Tilbrug van de ene sloot tot de ander. Belend met Jan Bout
O. de Tilsloot W. Koopsom 55 gld. De Regtestraat doorstrekt het erf.
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blz. 103b, 20-3-1786, Vervolg ontvangen Armengeld: Levie Ezegi‰l, koopman te Amsterdam, verkoopt aan Theodorus
van Essen en zoon, van Amsterdam, een buisschip "De Vrijheid" groot 30 … 32 lasten. Koopsom 5.000 gld.
blz. 104, 2-4-1786, Ide Tjaars Imme verkoopt aan Cornelis Kokkes een huis en erf nr. 308 bezuiden en aan de
Nieuwelandstraat. Belend met Jan IJtgras (ook wel Heytgras of Heitgras) O. de Mennonisten Diaconie W. Koopsom
130 gld.
Bijz: Met verwijzing naar 7-2-1784 omtrent betimmering, regenbak Keulsegoot etc.
blz. 105 en 106, 2-4-1786, Henderik Poppen, de jonge, verkoopt in opdracht dd. 26-3-1786 gepasseerd voor notaris Jan
Heines, van Marijtje Mulder wed. van Jan Grijp te Alkmaar, aan Frans Renner uit De Rijp en Jacob Snijder van
Alkmaar, 1/ het oostelijk deel van een huis en erf nr. 23 op de Achterombuurt. Belend met de sloot O. en Z. Jan Kievit
W. Koopsom 45 gld.
Bijz: Het brugje voor hoort bij dit huis, de gang ten westen van het Kaarsemakerijhuis nr. 19 is gemeen met Jan Groot.
Koopsom 45 gld.
2/ Nog verkoopt Hendrik Poppen aan zichzelf een huis en erf tot wagenmakerij nr. 13 benoorden aan de Wijde
Regtestraat. Belend met Gabe Gerbrants Blom O. de wed. van Jacob Wouters W. koopsom 300 gld.
Bijz: De voogden van de gemene armen ontvingen van Jan Heines secr. het armengeld … 438 gld. 15 st. 10 penning
over de periode 24-3-1785 tot 1-4-1786 ondertekend door IJ. Baltsers en Jan de Wit.
blz. 107, 29-4-1786, Benedictus Reimers en Jan Koelhoff verkopen aan Jan van Rossen een stal en erf op 't Zuid. Belend
met de stal van Jan Jacosz Wit nr. 425 ten N. over het dorpserf met Willem de Boer nr. 423 ten Z. sloten O. en W.
Koopsom 31 gld 10 st.
Bijz: De Heerenstraat doorstrekt het erf. Met verwijzing naar de opdracht dd. 8 en 25 juli 1782 met al het recht omtrent
de stal.
blz. 108, 29-4-1786, Simon Poest, Jacob Water, Maarten Dubbelt en Jacob Heines, als aangestelde voogden door de
weesmeesters over Sophia en Bouke Dubbelt, enige kinderen er erfg. van Claas Baartsz Dubbelt en Trijntje Swaan,
verkopen aan Klaas Slagter de helft in een huis, leif en erf zijnde een broodbakkerij nr. 110 aan de noordzijde van de
Regtestraat bewesten de Dam. Belend met Michiel Glazekas O. de wed. van Reyer Groot W. Koopsom 1400 gld.
Bijz. Met een eigen vrije gang ten noorden en met Claas Beets een gang en opscheping over straat.
blz. 109, 14-5-1786, Jan Beverwijk verkoopt aan Jan Waijen een huis en erf nr. 496 bewesten en aan de Grote Dam.
Belend met Willem Bek N, Arian Schuit Z. Koopsom 300 gld.
Bijz: Met een gedeelte in de gang tussen het erf van W. Hoogstraten en Arian Schuit tot de gemene straat en een
gedeelte in de waterstoep bij het Vlaanderbrugje.
blz.110, 27-5-1786, Pietertje Aris Groen gehuwd met Simon Heynes van Noordeinde, in deze geassisteerd door haar
man, verkoopt aan Cornelis Pietersz de Boer: 1/ een woonhuis gedeeltelijk als stal nr. 260 op 't Nieuweland. Belend met
Jan van Rossen N. de straat O. en Z. de sloot N.
2/ een portie in het bleekveld bezuiden aan de Nieuwelandstraat. Belend met een gang O. het pad naar 't Vlaander W.
de sloot Z. volgens opdracht aan Ariaan Groet dd. 18-4-1786. Koopsom 310 gld.
blz. 111, 14-5-1786, Lammert Pietersz verkoopt aan Ariaantje van Mannekes een huis en erf en daar bezuiden aan een
boomgaard of tuin nr. 444 op 't Zuid. Belend met Jacobus van Baars Z. Arend Snijder N. vaarsloten O. en W. De
gemene straat doorstrekt het erf. Koopsom 140 gld.
blz. 112 en 113, 19-5-1786, Marten Beets verkoopt aan Jan Heines, schout en secretaris, 3 aaneengedamde stukken
land groot te samen 44 agele 13 roe en 8 voet allen gelegen in de Eilandspolder. Het 1e land groot 21 agele 22 roe en
12 voet gelegen tussen de Boeier- en Belsloot. Belend met Jan Boon O. Pieter Appel Z. Lourens Bakker W. een
vaarsloot N. Het 2e land groot 14 agele 11 roe en 2 voet. Belend met de Mieuweyd N. de Mekkelandsloot O. de
Boeiersloot W. de wed van Jacob Kramer Z. Het 3e land groot 7 agele 11 roe 6 voet. Belend met het Ouddijk Z. de wed.
Jacob Kramer W. en N. Koopsom 1120 gld. Te samen gerekend op 40 agele … 28 gld de agele, in deze gerekend op 40
agele de morgen.
blz. 113, 6-7-1786, Willem de Boer verkoopt aan Cornelis de Wit uit Vlaardingen een Cofschuit met zeil en treil, lang 48
voet wijd 13 voet. Koopsom 207 gld. Het Armengeld is ontvangen.
blz. 114, 8-7-1786, Jan Waijen, mr. broodbakker, verkoopt aan Jacob Haan van Crommenie, een huis en erf nr. 252
zijnde een broodbakkerij met zagelisschuur achter op de wal en gereedschap aan de noordzijde van de
Nieuwelandstraat.
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Belend met Claas van der Lijn W. de vaarsloot N. Willem Hoogstraten O. de gemene straat Z. Koopsom 1700 gld.
waaronder een custingbrief van 800 gld.
Bijz: Met recht zoals beschreven in het transport dd. 16-4-1738 aan Lodewijk Bakker en op 16-4-1783 aan Jan Waijen.
blz. 115, 8-7-1786, IJzak Pit gehuwd met Maartje Cornelis Ootjes, voor zijn vrouw. Aldert Plugger als voogd over zijn
minderjarige kinderen en voor zijn meerderjarige dochter in huwelijk verwekt bij wijlen Maartje Ootjes, mede voor Jan
Bethlem die absent is als voogden van 't minderjarige kind van Jan Bethlem en wijlen Trijntje Sijmons Ootjes. Nog Jan
de Wit als regent en mede voor de andere regenten van het gemene weeshuis, over de kinderen van wijlen Jan
Lammertsz. Jan Boon als regent van het Mennoniten weeshuis in alimentatie hebbende de kInderen van Jan de Vos en
Antje Ootjes, verkopen aan Aris Houttuin een werkhuisje of hekelhok met erf nr. 283. Belend met de gemene straat het
Ried Z. Jan Bout O. een gemeen pad W. Koopsom 39 gld. (geen ligging)
blz. 116, 12-8-1786, Marten Beets verkoopt aan Levie Ezegi‰l, koopman te Amsterdam, 1/28 part in 't taanhuis
benoorden en in de banne van De Rijp. Belend met de Gouw O. Koopsom 125 gld.
blz. 117, 11 en 12 -8-1786, Marten Beets verkoopt aan Jan Heines, secr. 1/28 part in het Taanhuis benoorden en in de
banne van De Rijp. Belend met de Gouw O. Koopsom 125 gld.
Ontvangen Armengeld over de volgende verkoop: Maartje Willem Bouwt verkoopt aan Albertus Vredenduyn 1/32 part
in 't buisschip "De Rijp" waarop Pieter Hansz Tol van Egmond stuurman is. Koopsom 40 gld. 10 st.
blz. 118, 26-8-1786, Willem Haseven N.Wz. verkoopt aan Cornelis van den Brink: 1/ een stukje land groot 2¬ agele
genaaamd "Het Karsse". Belend met Grietje Boon Z. een vaarsloot N. gelegen in de Eilandspolder. 2/ een stukje land
groot 4 agele 22 roe en 4 voet. Belend met Pieter Pranger N. Schepenen akkers Z. gelegen achter Wittenburgh.
blz. 119, 6-9-1786, Marten Beets verkoopt aan Willem de Boer, koopman en regerend schepen, een huis en erf nr. 505
op de Tuinbuurt. Belend met Dominicus Roepeling O. Arian Vijselaar W. tegen wiens huis de leif is aangebouwd.
Koopsom 850 gld.
blz. 120, 6-9-1786, Marten Beets, koopman, verkoopt aan Willemijntje van Kalke, huisvrouw van Jan Heines, secr. een
stuk land groot 14 agele in de Oostervenne. Belend met Cornelis Houthuis N. de boedel van wijlen Willem Pietersz
Lakeman Z. de Dijksloot W. de ringsloot O. Koopsom 476 gld. … 34 gld. de agele.
blz. 121 en 122, 6-9-1786, Marten Beets, koopman, verkoopt aan Willem Bek, koopman, een wagenhuis, paardestal,
hooiberg en erf nr. 71 aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam. Belend met de koper O. over een gemene
gang waar dit huis een portie in heeft, welke is strekkende van de sloot zuidwaarts tot de Heerenstraat, met Willem
Hoogstraten en Claasje Glasekas W. Koopsom 800 gld.
Bijz: Met verwijzing naar de overeenkomst dd. 19-7-1786 omtrent de aangetimmerde leyf en het gebruik daarvan.
blz. 123, 16-9-1786, Marten Beets verkoopt aan Cornelis Jantjes een pakhuis en erf nr. 156 op 't Westend. Belend met
het slacht- of waaghuisje van Grietje Boon Z. Jan Barentsz W. over een sloot met Pieter Hartog O. Koopsom 450 gld.
Bijz: Het pakhuis is Marten Beets aangekomen op 25-1-1738. De ingang daartoe is door de gang of steeg tussen de
huizen van G. Boon en P. Hartogh.
blz. 124, 5-10-1786, Frederik Fhilippus Swaalve verkoopt aan Jacob Issers, mr chirurgijn, een huis en erf nr. 112 aan
de noorszijde van de Regtestraat bewesten de Dam. Belend met de wed. van Reier Groot O. een gemene gang die men
mag gebruiken W. Koopsom 400 gld.
blz. 125, 5 en 11-11-1786, Christina Schoenmaker verkoopt aan Jan Vlasbloem een huis en erf nr. 240 aan de zuidzijde
van de Regtestraat bewesten de Dam. Belend met Cornelis Stolp W. Jan Boon jr. O. de gemene straat N. de vaarsloot Z.
koopsom 160 gld.
Bijz: In de kantlijn staat geschreven: Geminuteerd Dom. Roepeling zegge Jan Vlasbloem.
Ontvangen Armengeld over de volgende verkoop: Marten Beets verkoopt aan Aldert IJsbrantsz de Wit 1/16 portie in 't
buisschip "De Unie" waarop stuurman is Jacob Schol van Egmond aan Zee, onder directie van M. Beets. Koopsom 100
gld.
blz. 126, 25-11-1786, Marten Beets verkoopt aan Dominicus Roepeling een huis en erf nr. 247 op 't Ried bewesten het
Langebrugspad. Belend met het Langebrugspad O. de erven Age Agema W. Jan Zwaan N. Claas Banning Z. Koopsom
84 gld.
Bijz: Met 1/3 part aan de gemene wal en gemakhuisje bewesten en bij de Langebrug.

= blad 11 =

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386
Bewerking Marianne Teunis
blz. 127 en 128, 11-11-1786, Marten Beets verkoopt aan Jacobus van Baars:
1/; 3/4 parten in een lijnbaan nr. 588 met gereedschap, groot 31694 voet gelegen bezuiden het dorp. Belend met een
slootje O. de zuiderhaven Z. de gemene Luyendijkspaden W. en N.
2/; 3/4 parten in een huis en erf genaamd "Lijlard" nr. 557 en 3/4 parten in 2 landjes, het oosterse groot 17456 voet, het
westerse groot 20696 voet, gelegen aan de Luyendijk. Tesamen belend met de Beemsterringsloot O. het Luyendijkspad
W. de havens N. nr. 588 Z. Koopsom 2.000 gld.
Bijz: Het voorgaande is door Albert Gellius verkocht aan S. Beets op 22-5-1779. Omtrent condities verwijzing naar
transporten dd. 14-7-1717 aan Wendig en Eenhoorn, op 10-1-1733 de « lijnbaan aan M. Beets, op 6-2-1752, 10/48 en
14/48 parten van Arent Bruin aan S. Beets, op 19-8-1752 contract in het Vroetschaps resolutieboek omtrent het gebruik
van het Luyendijkspad.
blz. 129 en 130, Het 1/3 part van het voorgaande wordt op dezelfde dag door
Marten Beets verkocht aan Dirk Vroon voor 500 gld.
blz. 131 en 132, 11-11-1786, Marten Beets verkoopt aan Willem de Boer, regerend schepen, 1/; een huis en erf nr. 242
aan de zuidzijde van de Regtestraat bewesten de Dam. Belend met de erven van Cornelis Stolp O. Aris Slagter W.2/; een
pakhuis genaamd "De Spanjaart" nr. 113 met een achtererf benoorden de Regtestraat en voor dit huis een erf bezuiden
de Regtestraat waar vroeger een wagenhuis op heeft gestaan en nu bij dit perceel getrokken. Het pahuis is belend met
Aris Slagter N. Anna Borsen W. een gemene gang O. waar dit huis een portie in heeft volgens opdracht dd. 16-10-1698.
Koopsom 1400 gld.
Bijz: Met verwijzingen naar opdrachten dd. 9-5-1698 aan Piete Auwelsz Prins, 16-10-1698 en 3-12-1720, 11-1-1721 ten
opzichte van Aris Slagter als erfg. van Abraham Cos, en 6-5-1702. Het huis heeft aan de oostzijde een eigen vrije gang.
blz. 133, november 1786, Pieter Windig, eigenaar voor 1/9 part in het land hem aangekomen uit de gemeenschap van
goederen tussen hem en wijlen zijn vrouw Neeltje Appels, voor 1/10 part uit de wederhelft als erfg. van zijn overleden
dochter, voor 9/9(sic) part in voorzegde wederhelft dd. 5-1-1779 gepasseerd voor weesmeesters zijn vier kinderen
toegekomen van hun moeder N. Appels, die voor 1/3 part erfg. is geweest van haar broeder Pieter Appel. welke voor 1/3
eigenaar is geweest van dit land als erfg. van zijn grootmoeder Trijtje Colles wed. en erfg. van Jasper Appel en als erfg.
van zijn zus Maartje Appel. Uit krachte van scheiding en deling gepasseerd voor Weesmeesters dd. 6-8-1768 tussen de
minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Appel, de enige nagelaten zoon van Jasper Appel ter eenre, en Neeltje Appel
die in huwelijk had Pieter Windig ter andere zijde:
Verkopen aan Pieter Jantjes 2 stukken land met een dam aan elkaar samen groot 9 agele en 33 roe. Zijnde 1/9 part van
een « agele waar de mijlpaal op staat.
1/9 part in land genaamd "'t Tilje" groot 5 agele 24 roe. Het eerste stuk ligt voor een deel in de Grafterban groot 18
agele 9 roe 12 voet. Beide stukken land liggen bewesten de Gou bij de banscheidingspaal belend met Aldert Boon Z.
Koopsom 40 gld.
blz. 134 en 135, 9-12-1786, Henderik Klaasz Molenaar en Pieter Cornelisz Steeman uit de Beemster komen ruiling
overeen van: 1/ een huis en erf nr.542 op de Kralingbuurt van de ene haven tot de ander. Belend met Aldert en Jan
Boon O. Jacob Water W. 2/ een huis en erf nr. 427 op 't Zuid. Belend over een gang met het huis van de wed. van Simon
Beets Z. en met haar erf N.
Bijz: De wed. Beets heeft het recht van overpad over dit erf om te rijden met hooi en dergelijken. Daarom mag dit erf
niet verder betimmerd worden dan het nu is. De twee bomen voor het huis blijven eigendom van P.C. Steeman om te
worden gerooid.
blz. 136 en 137, 30-12-1786, Ontvangen Armengeld over de volgende verkopen:
Marten Beets verkoopt aan Aldert de Wit 1/16 part in het buisschip "'t Blauwe Paard" waarop stuurman is Cornelis
Teerhuis van Marken op Zee onder directie van D. Vroon. Koopsom 100 gld.
Marten Beets verkoopt aan Cornelis Jansz Bek uit de Starnmeer 1/16 part in het buisschip "t Witte Paard" waarop
stuurman is Jacob Teerhuis van Marken op Zee onder directie van Willem Bek. Koopsom 105 gld.
Pieter Muusz verkoopt aan Cornelis Bus van Westknollendam 1/32 part in het buisschip "'t Witten Paard" waarop
stuurman is Jacob Teerhuis van Marken op Zee onder directie van Willem Bek. Koopsom 52 gld.
Over land gelegen in Graft is door de Armenvoogden in herberg "'t Stadhuis van Amsterdam" 98 gld. 7 st. 10 penning
onvangen o.a. van Pieter Muusz over land van de wed. van Jan Addekes bij Graftdijk en Starnmeer. Van Aris Graftdijk
land bij Graftdijk en van Cornelis Haring land bij Westgrafdijk. Van de zeevarende budel te Noordeinde land bij Graft.
Van Pieter Fiers land aan het Kruiswerk en van IJzak Baltzers land beoosten Graftdijk.
blz. 138 is blanco.
blz. 139, 6-1-1787, Jacobus van der Windt, chirurgijn, verkoopt aan Philippus Swaalve 1/ een huis en erf nr. 87
benoorden aan de Regtestraat. Belend met Antje Pieters Swaalve W. Grietje Schagen Z. Cornelis van den Brink N.
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2/ een bleekveld bewesten het Looyerspad. Belend met Grietje Schagen Z. Cornelis van de Brink N. Koopsom 250 gld.
Bijz: Met 1/12 deel in het Looyerspad, volgens de Gerechtsrol van 17-11-1725 van de Akkersloot tot de voorhaven waar
aan het noordeind een gemakhuisje staat.
blz. 140, 20-1-1787, Pieter en Trijntje Windig mede voor hun broer Jacob en de zussen Maartje, Eefje, en Eertje wegens
het contract dd. 25-6-1785 met hun moeder ter eenre en de kopers ter andere zijde, verkopen aan Aldert en Jan Boon,
Vroon en Bek en Aldert IJsbrantsz de Wit een werkhuis en erf nr. 566 geschikt tot het schoonmaken van walvisbaarden,
met gereedschap voor het schoonmaken van walvisbalijnen, staande even benoorden De Rijp. Belend met de boomgaard
van Maarten Huygen W. vaarsloten N. O. en Z. Koopsom; nihil.
blz. 141, 3-1-1787, Harmen Elderkamp uit hoofde van zijn vrouw, Aldert IJsbrantsz de Wit, Jan de Wit als voogd van
Annetje de Wit. Aldert en Annetje zijn de enige nagelaten kinderen en erfg. van Annetje Meut die een dochter en erfg.
was van Aldert Meut, verkopen aan Aerian Visser een huis, pakhuis en erf nr. 513 op de Tuinbuurt. Belend met de wed.
van Teunis Poest O. de wed. van Jan Deutekom W. de havens Z. en N. Koopsom 65 gld.
Bijz. De gemene straat en pad doorstrekken het erf. De gang ten oosten is gemeen met de wed. van Teunis Poest van de
straat zuidaan zo ver als de bakkerij strekt.
blz. 142, 20-1-1787, Claas Pauw, mr. broodbakker, verkoopt aan Cornelis Bek 1/16 part in de molen "De Reyger"
bezuiden het dorp. Koopsom 37 gld. (geen belending)
blz. 143, 3-2-1787, Willem de Boer verkoopt aan Catharina van der Beets een huis, pakhuis en erf nr. 519 op de
Tuinbuurt. Belend met IJzak Baltzerts O. Arian Vijselaar W. De gemene straat doorstrekt het erf. Koopsom 230 gld.
blz. 144, 3-2-1787, Willem de Boer verkoopt aan Claas van der Lijn een huis en erf, nu een paardenstal nr. 311 op 't
Nieuweland. Belend met Pieter Smit O. Jans Cat W. de straat N. de sloot Z. Koopsom 71 gld.
blz. 145, 3-2-1787, Willem de Boer verkoopt aan Barend Wartenhorst een huis en erf en een huis achter op de wal nr.
259 op 't Nieuweland. Belend met de Mennoniten Diaconie O. een gemene gang W. Koopsom 570 gld.
Bijz. Met de helft in een gemene wijk en met Pieter Quadijk een bleekveld voor over sloot en een vrije gang van de
straat af zuidaan tot de vaarsloot tussen de Mennoniten en het bleekveld.
blz. 146, 3-2-1787, Trijtje Mop verkoopt aan Frederik Breedhoff een huis en erf nr. 75 benoorden de Regtestraat
beoosten de Dam. Belend met Claas Glasekas O. de wed. van Claas Klopper W. de straat Z. de sloot N. Koopsom 540
gld.
Met een portie in de gang voor over straat tot de haven bewesten het huis van Anthony Wissing en beoosten het erf en
wagenhuis van de wed. van Claas Clopper.
blz. 147, 3-2-1787, Trijntje Mop verkoopt aan Frans Renner een huis en erf nr. 82 op het Looyersbuurtje zijnde het
noordelijkste huis. Belend met de wed. van Claas van Deventer Z. Koopsom 46 gld.
blz. 148, 4-2-1787, Jacob Haan verkoopt aan Dirk Kruyt van Westzaan een huis, zijnde een bakkerij nr. 252 met erf en
zaagselschuur achter op de wal op 't Nieuweland. Belend met Willem Hoogstraten O. de gemene straat Z. Claas van der
Lijn W. de vaarsloot N. Koopsom 755 gld.
Bijz: Met verwijzing naar opdracht dd. 16-4-1738 aan Lodewijk en op 16-4-1783 aan Jan Waijer en op 9-7-1787 aan de
verkoper.
blz. 149, 3-2-1787(sic) Arian Valk en Jan Olij, mede schepenen namens het hele college als curateuren van de
geabbandonneerde insolvente boedel van wijlen Pieter Windig en Maartje Mop; verkopen aan ds. Roepeling, en Willem
Vet uit de Starnmeer, een huis, pakhuis en woning met erf nr. 305 op 't Nieuweland. Belend met de gemene straat N. en
O. de vaarsloot W. de wed. van Harmen Jans en een vaarsloot Z. Koopsom 271 gld.
Bijz: Met een gang tussen de huizen van de wed. Harmen Jansz en Claas Aris Groen tot de gemene straat. Met een
portie in het bleekveld beoosten het huis en in het gemakhuisje en waterstoep beoosten de brug.
blz. 150, 3-2-1787, Jan Heinis schout, met procuratie dd. 21-9-1785 gepasseerd voor notaris Nathana‰l Wildhuijgen te
Amsterdam, van Levy Ezegi‰l, koopman te Amsterdam, verkoopt aan Maarten Bruin, koopman, 1/28 part in het
taanhuis benoorden het dorp bewesten de Gouw. Koopsom 136 gld.
blz. 150: Ontvangen Armengeld over de volgende verkoop:
Cornelis de Boer verkoopt aan Cornelis Bek 1/64 part in 't fluitschip "Weltevreden" onder commando van Aldert de Wit
koopsom 150 gld.
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blz. 151, 8-2-1787, Dirk IJtjes ter assistentie van zijn vrouw Johanna Gerbrant verkoopt aan Jan Brantjes uit de
Starnmeer een huis en erf nr. 134 benoorden en aan de Regtestraat. Belend met Pieter Kortrijk O. Cornelis Pietersz W.
de straat Z. de vaarsloot N. Koopsom 150 gld.
Bijz: Met een erf achter over sloot. De gang, met waterstoep, van de Regtestraat zuidaan tot het water is gemeen met
Ab. Jacobsz of Pieter Kortrijk als eigenaars van huis nr. 249 ten westen. Koopsom 350 gld.
blz. 152, 1-3-1787, Abraham Jacobsz verkoopt aan Aris Slagter mr koekbakker, 1/16 part in de hennipmolen "De
Reyger" bezuiden het dorp aan de Zuiddijk. Koopsom 40 gld. (geen belending)
blz. 153 en 154, 17-2-1787, Jan Mop verkoopt aan Poeter Muys een huis en erf en leyf nr. 209 aan de zuidzijde van de
Regtestraat beoosten de Dam. Belend met een gemene gang en waterstoep waar dit huis een portie in heeft O. de straat
N. de sloot Z. Koopsom 300 gld.
Bijz: Met verwijzing naar transporten omtrent leyf, bleekveld, waterstoep. gang en poort dd. 2-6-1725, 14-12-1726, 1012-1746 en 14-12-1726 waarin genoemd Dirk Muys, Jan van der Mark, Marritje van Genne en Lambert Kruiger.
In de kantlijn: Jan Mol als verkoper ziet af van het recht in het huis te blijven wonen zijn leven lang voor 25 gld.
huishuur, getekend 28-1-1789. De eigenaar mag aan anderen verhuren.
blz. 155, 17-2-1787, Dirk de Boer verkoopt aan Jan Hilverink Buissant een huis en erf nr. 53 en leyf op de wal en erf
achter op de wal, aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam. Belend met Pieter de Boer N. het huis met het
huis van Albert de Graaf W. Het erf met Marrit van Genne. Koopsom 1150 gld.
Bijz: Met een portie in de gang en waterstoep bezuiden de Regtestraat tussen dit huis en en het huis van Jan Mol, nu
Pieter Muys.
blz. 156 en 157, 17-2-1787, Jacobus van Baars verkoopt
1/ aan Dirk Vroon 3/4 parten in een pakhuis en verdere behuizingen en gereedschap, en erf gebruikt tot een lijnbaan
nr. 588 . Belend met een slootje O. de zuiderhaven Z. de gemene Luyendijkspaden N. en W.
En 3/4 parten in een huis en erf genaamd "Het Eiland" nr. 557 en in de landjes daar beoosten en westen gelegen.
Belend met de Beemsterringsloot O. het Luyendijkspad W. de haven N. het pakhuis en baan welke op 22-5-1779 door
Albert Gillius aan Simon Beets is verkocht Z. Alles is gelegen aan de Luyendijk. Koopsom 2.2550 gld.
Bijz: Met verwijzing naar eerdere verkopen dd. 14-7-1707 aan Windig en Eenhoorn, op 10-1-1733 aan Marten Beets,
op 6-2-1762 door de erven van Arend Bruin aan Simon Beets, op 19-8-1752, voor het gebruik van de Luyendijkspaden
en verdere condities, volgens het contract in het Vroetschaps resolutieboek.
blz. 158, 17-2-1787, Meyndert Bloem verkoopt aan Jacob Snijders een huis en erf nr. 33a benoorden de Regtestraat
beoosten de Kralingbrug. Belend met Jacob Groot O. Pieter Muusz W. de straat Z. Koopsom 300 gld.
Bijz: In de kantlijn staat: Op 11-2-1791 is een contract gemaakt tussen J. Snijder en Jacob Evertsz Groot over de
scheiding en verdeling der erven achter de huizen waarvan een copie geschreven staat op folio 356.
blz. 159, 17-2-1787, Meundert Bloem verkoopt aan Pieter Muusz, oud schepen, een erf welke vroeger bij huis nr. 33
hoorde aan de noordzijde van de Regtestraat maar er van gescheiden is op 25-1-1787. Dit erf wordt nu nr. 33b. Erf a
houdt het recht van overpad. Gelegen bezuiden de Regtestraat beoosten de Kralingbrug. Belend met de koper W. de
voorhaven Z. Koopsom 265 gld.
blz. 160 en 161, maart 1787, Overeenkomst tussen Pieter Muusz nr. 33b en Jacob Snijder nr. 33a. Zij leggen vast; om
elkaar niet te hinderen door bebouwing of anderzinds van voornoemde erven. Alles uitvoerig in de acte beschreven.
blz. 162, 17-3-1787, Klaas van der Lijn verkoopt aan Jacob van der Lijn een huis en erf nr. 432 en een leyf nr. 431 op 't
Zuid. Belend; het huis over een gang met de koper N. vaarsloten O. en W. het erf met het voorzegde huis N. Jan
Koelhoff en Cornelis de Jong Z. Koopsom 100 gld.
blz. 163, 31-3-1787, Pieter Fiers mr grutter, verkoopt aan Cornelis Steeman uit de Beemster een stuk land groot 12
agele in de Rijperban. Belend met de Cogsloot W. de Mieweyd N. Cornelis Houthuys Z. en N. Koopsom 360 gld.
blz. 164, 31-3-1787, Simon Poest verkoopt aan Cornelis Bruin een huis en erf nr. 61 aan de noordzijde vn de
Regtestraat beoosten de Dam. Belend met Jacobus van der Wind W. en N. een gang gemeen strekkende van de
voorhaven tot achter op de vaarsloot. Koopsom. 350 gld.
Bijz: Dit huis heeft 5/8 parten achter de tuin van K. van der Windt nr. 59, 3/8 parten in het gemakhuis bekomen van
Pieter Fray nr. 60 wegens overgift van zijn timmerhuis dd. 27-7-1772. Sinds 11-12-1772 het recht om een schuitje aan
te leggen achter de wal.
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In de kant: Door het overlijden van Cornelis Bruin in huis nr. 61 overgegaan op zijn enige zoon Willem Bruin benoemd
als enige erfg. dd. 20-3-1808 gepasseerd voor notaris C. Blauw te Graft. Ondertekend door C. Boonakker secr. dd. 143-1809.
blz. 165, 28-4-1787, Jacob Swaan verkoopt aan Cornelis van Petten een huis, erf en pakhuis nr. 324 op 't Vaander.
Belend met de wed. Jacob Kramer O. de wed. van Dirk Melk W. vaarsloten Z. en N. Koopsom 175 gld.
Bijz. 2-4-1787, Jan de Wit en Cornelis Jantjes armenvoogden ontvangen de 80e penning; 364 gld. 1 st. 12 penning van
Jan Heines, secretaris, over de periode 29-4-1786 tot 3-3-1787. De gemenestraat doorstrekt het erf.
blz. 166, 12-5-1787, Jan Beverwijk met procuratie dd. 26-4-1787 gepasseerd voor burgemeester en schepenen te
Hasselt, van Jan van der Bergh en zijn vrouw Marrigje van Genne wonend te Hasselt, verkoopt aan Lambertus Kreuger
1/ een huis, erf en achterhuisje, gebruikt tot een koperslagerij nr. 55 aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de
Dam. Belend met de wed. Pieter Karman W. Albert de Graaff O.
2/ een boomgaard achter over sloot. Belend met ds. Buissant O. de wed. van Pieter Karman W. Koopsm 400 gld. Beiden
aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam.
Bijz: Met een gang tussen de huizen van Pieter Muys en Jacob Waterdoorn tot de voorhaven volgens opdracht dd. 2-51716 aan Jan van der Mark.
blz. 167, 1-6-1787, Bartholomeus de Roy van Amsterdam als enige eigenaar, verkoopt aan Jan Heines secr. een stukje
land groot 5 agele en twee akkers land aan elkaar gedamd, groot 4 agele gelegen bewesten de Gouw. Belend; het huis
met een van de Boekels N. de vaarsloot Z. Het erf met de erven van Pieter Hartog Z. en N. de banscheidingssloot W.
Koopsom 320 gld.
blz. 168 en 169, 1787, Ontvangen armengeld over de volgende verkopen: Alle schepen varend onder directie van A.
Vredenduin, die alle volgende buisschepen aankoopt van:
Maarten Boon van Westknollendam 1/16 part in "De Rijp" koopsom 150 gld.
in januari van Claas Kloekert van Westknollendam 1/16 part in "De Beets". koopsom 150 gld.
Op 4 maart van Jacob Marsman 1«/96 part in "De Beets". Koopsom 37 gld.
Op 11 april van Pieter Pappot 1/16 part in 'De Beets". koopsom 150 gld.
Van Pieter Muusz 1/32 part in "De Beets" 75 gld.
Pieter Fiers verkoopt aan C. Boonacker 1/32 part in "De Beets". Koopsom 75 gld.
Willem de Boer verkoopt aan Pieter Muusz 1/16 part in 't buisschip "De Vlasbloem" varend onder directie van Maarten
Bruin en Claas Glasekas. Koopsom 200 gld. (zie verder folio 174)
blz. 169, 9-6-1787, A. Vredenduin, predikant der Gereformeerde gemeente, en Pieter Muusz, curateuren over de
persoon en goederen van Marten Beets verkopen aan Jan Halberhoek van Amsterdam, 1/82 part in de traankokerij "De
Volger" met huizinge waarin 8 stenen traanbakken ieder 150 kwartdelen groot en koperen traanketels, bakken en verder
gereedschp, staande bezuiden in de banne van De Rijp aan de Beemsterringsloot. Koopsom 94 gld.
blz. 170, 23-6-1787, Willem de Boer, regerend schepen, verkoopt aan Pieter Smit een huis en erf nr. 312 en walhuisje
achter op 't Nieuweland. Belend met Klaas van der Lijn W. het schoolpad O. Koopsom 150 gld.
blz. 171, 23-6-1787, Jan Heines, schout en secr., met procuratie van Barend Wartenhorst uit Hazepolder in de Zijpe,
gepasseerd dd. 3-5-1787 voor notaris Jan Bruyneman secr. der vrije Heerlijkheid Petten en Nolmer, verkoopt aan Klaas
Banning een huis en erf nr. 259 en een huiske achter op de wal op 't Nieuweland. Belend met de Mennoniten Diaconie
O. een gemene gang W. Koopsom 350 gld.
Bijz.: Aan de westzijde bezit dit huis de helft in een gemene wijk, een vrije gang en voor over straat een bleekveld samen
met Pieter Quadijk. De gang strekt zich van de straat zuidaan tot de vaarsloot tussen het hek van de Diaconie en de
bleekvelden. Koopsom 350 gld.
blz. 172, 23-6-1787, Gerrit Oldewelt, van Bergen in 't Osnabruchse, verkoopt aan Pieter Hulstman een huis erf nr. 25
op de Achterombuurt. Belend met de koper W. de wijk Z. de vaarsloot N. Jan Kievit O. Een gemeen pad doorstrekt het
erf. Koopsom 70 gld.
blz. 173, 23-6-1787, Pieter Hulstman verkoopt aan (Maarten) Pieters Molenaar op de Achteromsbuurt twee huizen en
erven. Nr. 26 is belend met de verkoper O. Simon Huygen W. Nr. 25 is belend met Jan Kievit O. nr. 25 W. de wijk Z. de
vaarsloot N. Koopsom 200 gld.
blz. 174, 14-9-1787, Pieter Muis, gewezen schipper van de veer en jaagschuit van De Rijp op Hoorn, verkoopt aan
Pieter Jantjes een jaagschuit groot 4 last, oud ñ 3 jaar met alle toebehoren. Koopsom 1.400 gld.
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28-10-1787: Ontvangen Armengeld over de volgende verkoop: Jan Boon verkoopt aan mr. Hendrik Aalsmeer, koopman
te Oostzaandam 1/4 part in het fluitschip "Het Land van Belofte" met vleet en walvisvangers gereedschap gevoerd door
commandeur Pieter Jantjes welke nu gevoerd gaat worden door commandeur Dirk Pronk onder directie van A. en J.
Boon. Koopsom 1.800 gld.
blz. 175, 22-12-1787, Frans Renner verkoopt aan Minard Beck een huis en erf nr. 82 op 't Looyersbuurtje het
noorderlijkste huis. Belend met de wed. van Claas van Deventer Z. Koopsom 30 gld.
Ontvangen Armengeld over de volgende verkoop: Aldert Boon verkoopt aan Jacob Groot van Westzaandam 1/32 part in
't fluitschip "Het Land van Beloften" onder commandeur Pieter Jantjes welke nu gevoerd gaat worden door Dirk Pronk
onder directie van Aldert en Jan Boon. Koopsom 250 gld.
blz. 176, 22-12-1787, Cornelis Vet verkoopt aan Antje Teunis Breed, huisvrouw van Cornelis Muys, een huis en erf nr.
385 op de Lievelandsbuurt. Belend met Dirk Wz. Hartog O. Pieter Simonsz Taanman W. vaarsloten Z. en N. Koopsom
600 gld.
Bijz: Dit huis heeft de gang ten oosten gemeen met D. Hartog van de straat noordaan tot de poort even achter dit huis
volgens opdracht dd. 20-4-1743. De gemene gang doorstrekt het erf.
blz. 178 en 179, 5-1-1788, Arend de Wilde verkoopt aan Hendrik Koster een huis en erf en huiske bewesten op de wal
nr. 500 op het westeinde van de Tuinbuurt. Belend met de bleekvelden van J. Marsman O. Hendrik Poppen huis nr. 501
Z. de gang van de bakkerij van Jb. Marsman nr. 499 en Gerrit Lakeman nr. 502 N. de Kerksloot W. Met een gemene
gang tussen dit huis en het huiske op de wal. Koopsom 50 gld.
Op dezelfde dag wordt het bovengenoemde doorverkocht aan Jacob Marsman voor 38 gld.
blz. 180, 5-1-1788, Philippus Swaalve verkoopt aan Jan Heines, schout, een custingbrief van 125 gld. staande op een
huis erf en walhuis nr. 112 aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam, welke hij verkocht heeft aan Jacob
Isser dd. 5-10-1786, toen betaald met een custingbrief die mu gedeeltelijk is afgelost. Koopsom 125 gld.
blz. 181, 5-1-1788, Jan Boon, Klaas Pauw en Pieter Kat, regenten van het Mennoniten weeshuis, in alimentatie
hebbende de kinderen van wijlen Jan Bouwer, verkopen aan Jan Heines, schout, 1/ een huis, erf en pakhuis nr. 293 op 't
Riet bezuiden aan de gemene straat. Belend met IJsbrand Pronk W. A. Valk O. 2/ een erf op 't Riet benoorden de
gemene straat. Belend met Lourens Bakker O. Claas Glas N. een gemene gang W. waarin dit erf een portie heeft.
Koopsom 120 gld.
blz. 182 en 183, 17-1-1788, Arian Valk, vroetschap en president schepen, met procuratie van dr Carel van Alsem van
Lingen burgemeester te Monnikendam en zijn vrouw Johanna Oursel dd. 22-10-1787 gepasseerd voor notaris Nicolaas
Bruin te Monnikendam. J. van Oursel was voor haar huwelijk enige efg. van wijlen Johannis Storm bij terstament dd. 37-1779 gepasseerd voor notaris Nicolaas Brah‚ te Amsterdam waardoor zij voor de helft eigenaresse is;
A. Valk heeft mede procuratie van mr. Reinier Fabritius te Loenen, gepasseerd op 22-11-1787 voor notaris Hendrik ten
Broek te Amsterdam, mede erfg. van zijn moeder Margaretha Storm die gehuwd is geweest met Hubertus Conradius
Fabritius, predikant te Genemuiden, die als erfg. van zijn moeder mede eigenaar is geworden voor de helft van de
nagenoemde goederen, verkopen aan Sikke Beukema een huis, erf, stalling en kolfbaan nr. 5 en een leeg erf daar
beoosten nr. 4. Belend met Cornelis Geugjes nr.3 en nr. 4 ten O. de wijk of sloot N. de Regtestraat Z. de Oostdijk W.
Mede wordt verkocht een stukje land tussen de Oostdijk en de Beemsterringsloot. Koopsom 2.800 gld.
Bijz: Verder in de acte bepalingen omtrent de erfscheiding waarin genoemd Anthony Deurman en de wed. van W. Jans,
destalling van W. Mol en de wed. van Aryan Barkhout.
blz. 184, 19-1-1788, Klaas Banning verkoopt aan Simon Pietersz Kuypers een huis en erf en huiske achter op de wal nr.
250 op 't Nieuweland. Belend met de Mennoniten diaconie O. een gemene gang W. Koopsom 450 gld.
Bijz: Met de helft in een gemene wijk ten westen en met Pieter Quadijk een bleekveld gemeen voor over straat. Met een
vrije gang van de straat zuidaan tot de vaarsloot tussen het hek van de Diaconie en de bleekvelden.
blz. 185, 19-1-1788, Jacob Hop verkoopt aan Cornelis Dubbelt een huis pakhuisje en erf nr. 342 op de Venbuurt
bezuiden en aan de gemene straat. Belend met de koper O. de Hartogsloot Z. Grietje Schagen N. Claas de Boer (of
Volger) W. Koopsom 70 gld.
Bijz: Dit huis is belast met poldergeld over land bewesten de Gouw even bezuiden de pruuerij van W. de Boer.
blz. 186, 22-1-1788, Ontvangen Armengeld over de volgende verkopen: Meindert Bloem, verkoopt aan Dirk Vroon 1/32
part in 't buisschip "t Fortuin" waarop stuurman is Claas Wijker van Egmond aan Zee, onder directie van Pieter Muusz
en Jacob Water. Koopsom 80 gld. Jan Boon verkoopt aan Dirk Vroon 1/32 part in hetzelfde schip. Koopsom 105 gld.
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Jan Boon verkoopt aan Cornelis Boonacker 1/32 part in het buisschip "'t Wapen van De Rijp" waarop stuurman is
Willem Wijker van Egmond aan Zee onder directie van Jan Jansz Groot. Koopsom 24 gld. Tevens verkoopt hij aan
Claas Pauw 1/32 part in hetzelfde schip. Koopsom 26 gld.
blz. 186, 7-2-1788, Jan Hilverink Buissant verkoopt aan Aldert de Wit 1/32 part in het fluitschip "De Rust van 't
Vaderland", met valvisvangst gereedschap, waarop commandeur Jacob Adriaansz de Jonge onder directie van J. Boon
jr. Koopsom 140 gld.
blz. 187, 7-2-1788, Cornelis van den Bergh, als enige erfg. van wijlen Teunis de Boer van Purmerend, bij publieke
verkoping dd. 31-12-1787, verkoopt aan Hendrikje Kloek een stuk land groot 7 agele 8 roe 15 voet benoorden De Rijp
bewesten de Gouw en een deel in Graft. Belend met Rijk Rijksz N. een akker Z. de Hartogbuurt van Graft W. Cornelis
van den Brink O. Koopsom 202 gld 5 st.
Bijz: Het Rijper deel is verkocht voor 130 gld. 5 st. 2 penning 28 gld. de morgen. Het Grafter deel is verkocht op
donderdag 7-2-1788 voor 72 gld.
blz. 188, 2-2-1788, Willem Beck, koopman, verkoopt aan Jacob Water en comp. een hok nr. 393 en een stal met
hooiberg nr. 294 op de Lievelandsbuurt. Belend met een dorpserf O. een boomgaard N. en W. Koopsom 60 gld.
Bijz: Met recht van overpad over de percelen benoorden de stal nr. 394, met onderhoud in de brug aan het oosteind van
de Lievelandsbuurt.
blz. 189, 2-2-1788, Dr. Jan Hilverink Buissant verkoopt aan Jacobus van Baars een huis met zijkamer, en achter een
pakhuis en erf nr. 529 op de Tuinbuurt. Belend over een gang met de wed. van Jan Deutekom O. een huiske erf en
pakhuis nr. 527 en 528 W. de havens N. en Z. Koopsom 1.000 gld.
blz. 190, 1-3-1788, Pieter Cornelisz Steeman uit de Schermeer, verkoopt aan Barend Oosterman een huis, erf en
hkelhok nr. 542 op de Kralingbuurt. Belend met Aldert en Jan Boon O. Jacob Water W. Het erf strekt van de ene haven
tot de ander, doorstrekt met gemene straten. Koopsom 126 gld.
blz. 191, 2-2-1788, Maartje Swaan wed. van Arian Vijselaar verkoopt aan Heertje Dekker een leyf of pakhuisje en erf
nr. 518 op de Tuinbuurt. Belend met Pieter de Goeden W. Werp Bikkers O. de havens N. en Z. Koopsom 30 gld.
Bijz: Bij het verkochte was vroeger het recht tot een bierstal. De gemene straat doorstrekt het erf. Aan de acte is
toegevoegd op 7-2-1810: Door het overlijden van H. Dekker is het nevenstaande overgebracht op Neeltje van Beek als
enige erfg. volgens testament op 10-7-1809 gepasseerd voor notaris C. Blauw.
blz. 192 en 193, 2-2-1788, Cornelis van Petten namens zijn vrouw Impje Appels, mede voor haar zuster Trijtje Appels
gehuwd met Pieter Jantjes, die de enige eigenaren zijn van het verkochte land, bij publieke verkoping dd. 11-12-1788,
verkoopt aan Pieter Muis:
1/ een stuk land genaamd "Het Siltje" groot 5 agele 24 roe beoosten de Gouw. Belend met de Gouw W. de erven van
Age Agema Z. Koopsom 179 gld. 4 st. 32 gld. de agele.
2/ twee stukken aaneengedamd land groot 9 aglele 33 roe genaamd "Het Mekkeland" in de Eilandspolder. Belend met
Grietje Boon Z. de erven Cos met het "Kloen" N. en met "De Bijl" O. de sloot W. Koopsom 314 gld. 8 st. 32 gld. de
agele.
blz. 194, 16-2-1788, Jan Bloothoofd uit de Purmer verkoopt aan Trijntje Amsterdam wed. van Jan Koelhoff: 1/ een huis
en erf nr. 364 op de Keizersbuurt. Belend met het brugpad O. Dominicus Roepeling Z. en W. de vaarsloot N. 2/ een
bleekveld met de zuiderste helft van de straat bezuiden de straat voor het huis van D. Roepeling. Belend met de wed. van
Jacob Pauw W. een gang gemene gang met D. Roepeling O. Koopsom 75 gld.
blz. 195, 21-2-1788, Gerrit Deutekom uit Schagen verkoopt aan Jan Haan een huis, pakhuis en erf nr. 525 op de
Tuinbuurt. Belend met het Aalmoezeniershuis O. Dirk Mars W. Koopsom 450 gld.
Bijz: Met dezelfde rechten als dooor Simon Willemsz Silt verworven op 5-5-1703, door Maarten Claasz Beets op 13-111728, door Jantjes en Beets op 9-1-1751 en door Hendrik Willems op 24-4-1751.
blz. 196, 1-3-1788, Abraham Jacobs verkoopt aan Cornelis Bek een huis en erf nr. 228 aan de zuidzijde van de
Regtestraat beoosten de Dam. Belend met Maarten Dubbelt vanwege zijn vrouw O. Cornelis Houthuys W. de Voorhaven
Z. De gang ten oosten is gemeen met de koper nr. 90. Koopsom 325 gld.
blz. 197, 1-3-1788, Neeltje Benedictus wed. van Willem Hartogh ruilt haar huis en erf nr. 309 bezuiden aan de
Nieuwelandstraat. Belend met Jan Nat over de gang van dit huis O. Claas van der Lijn W. met:
Jan Toomer zijn huis, hok en erf nr. 380 bezuiden aan de Lievelandsbuurt van de ene haven tot de ander. Belend met
Lammert Pieters en Harmen Gerrits Woutering W.
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Bijz: In kantlijn staat geschreven: Huis nr. 309 is door het overlijden van Jan Toomer op 20-11-1806 overgegaan op
zijn vrouw Antje Jans Slot volgens testament op 1-10-1781 gepasseerd noor notaris Gerrit Petit te Wormer en getoond
aan C. Boonacker op 10-11-1807.
blz. 198, 4 en 18-3-1788, Ontvangen Armengeld over de volgende verkopen:
De huisvrouw van Joh. Corn. Maltz van Amsterdam, verkoopt aan Jan Heines secr. 1/16 part in het buisschip
"Hollandia" waarop stuurman is Claas Pieters van Marken op Zee.
De wed. van Jelle Poulis van Enkhuizen verkoopt aan Cornelis Gek 1/16 part in het buisschip "Het Fortuin" waarop
stuurman is Claas Wijker van Egmond aan Zee onder directie van Pieter Muusz en Jacob Water. Koopsom 176 gld.
blz. 199, 15-3-1788, D. Vredenduin, als boekhouder mede voor de andere participanten hebben op 20-2-1788 publiek
verkocht aan Jan Boon jr. een buisschip met toebehoren genaamd "De Rijp" groot 28 30 lasten in 1771 nieuw
uitgehaald en in 1787 gedeeltelijk van een nieuwe huid voorzien. Koopsom 1.935 gld.
blz. 200, 15-3-1788, Guurtje Cornelis Duin verkoopt aan Dieuwerje Sluis, gehuwd met Hendrik Stark, een huis, erf en
pakhuis nr. 126 aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam. Belend met de wed. van Jan Kat O. een gemene
gang van de achter erven W. Met een bleekveld en gang voor bezuiden de Regtestraat tot de vaarsloot. Koopsom 350
gld.
blz. 201, 15-3-1788, Neeltje Appel wed. en erfg. van Steven Duin verkoopt aan Teunis Prinsen een huis en erf mr. 269
op de Riedbuurt benoorden het huis van de verkoopster nr. 268. Belend met de koper N. en W. de vaarsloot O.; Met 1/3
in de gang ten W. Koopsom 60 gld.
blz. 202, 15-3-1788, Neeltje Benedictus verkoopt aan Dirk Hartog, haar zoon, een huis, hok en erf nr. 380 op de
Lievelandsbuurt van de ene sloot tot de ander. Belend met Lammert Pieters O. Harmen Gerritsz Woutering W. Koopsm
25 gld.
Bijz: Door C. Blauw is het armengeld ontvangen over land in de Grafterban waarin genoemd: Jasper Appel, Jacobus
van Baar, Brugt Luitjes en Pieter Kat.
blz. 203, 15-3-1788, Dirk Kerkhof verkoopt aan Hendrik Scholten een huis en erf nr. 189 met een pakhuisje en erven ten
westen bezuiden aan de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug. Belend met Claas Hanzen O. Jan Evertsz Groot W.
vaarsloten Z. de gemene straat N. Koopsm 900 gld.
Bijz: Met verwijzing naar transporten dd. 28-11-1778 en 7-2-1784.
blz. 204, 21-3-1788, De Armenvoogden van het dorp ontvangen van de secr. de 80e penning over verkopen in de
periode 3-4-1787 en 2-3-1788, ondertekend door Aris Slagter en Klaas Glas.
blz. 205, 29-3-1788, Cornelis Duin verkoopt aan Barend Wartenhorst een huis, erf, achterhuis en over sloot een
boomgaard nr. 131 en een bleekveld voor over straat benoorden aan de Regtestraat bewesten de Dam. Belend met
Matthijs Ledder W. Jan Korff O. Koopsom 500 gld.
Bijz: De drie uitzichten in de oostermuur van de gorterij van M. Ledder nr. 132 mogen nooit betimmerd worden volgens
overeenkomst tussen Pieter Oostenraad en Anna Poest op 26-1-1761, op 5-4-1687 met Jan Claasz Noordeindt, op 1411-1772 met de verkoper.
blz. 206, 26-4-1788, Maartje Sijgers Toornburg wed. en enige erfg. van Cornelis de Jongh verkoopt aan Cornelis van
den Brink de heldt van een huis en erf nr. 96 aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam. Belend met W.
Borst Z. Stijtje Pieters O. de Gouw en de Achtersloot N. Koopsom 63 gld.
Bijz: Met 2/3 part in het Schermerpad van de Gouw tot de Regtestraat, dat verplicht onderhouden moet worden volgens
acte dd. 12-7-1744. Op 24-4-1773 is het pad 1/3 gesepareerd volgens opdracht aan Claas Dubbelt ten bate van W. de
Boer voor het gebruik van zijn prutterij aan de Gouw.
blz. 207, 26-4-1788, Cornelis Houthuis, president schepen, verkoopt aan Willem Bek, koopman, een huis en erf nr. 218
aan de zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Dam. Belend over de gang, waar dit huis 1/3 portie in heeft, met de
wed. van secr. Bek O. de koper W. de vaarsloot Z. Koopsom 250 gld.
blz. 208, 26-4-1788, Cornelis Dubbelt verkoopt aan Gleijn Jacobsz een huis en erf nr. 342 op de Venbuurt benoorden en
aan de gemene straat. Belend met het dorpserf O. de verkoper W. Koopsom 70 gld.
Bijz: Dit huis is belast met het poldergeld van land bewesten de Gouw even bezuiden de prutterij van W. de Boer.
Belend met de Hartogsloot Z. Grietje Schagen N. Claas de Boer (of Volger) W.
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blz. 209, 26-4-1788, Antje Hartog wed. en erfg. van Jan de Goede verkoopt aan Cornelis Blank een stukje land
bewesten de Gouw in deze banne. Belend met de Gouw O. verder rondom met vaarsloten, over de noordelijkste staat de
kleine prutterij van W. de Boer. Koopsom 40 gld.
blz. 210, Jacobus van Baars verkoopt aan Gerrit van Baar uit Ursem:
1/ een huis en erf nr. 99 zijnde een herberg genaamd "Het Stadhuis van Amsterdam" benoorden en aan de Dam. Belend
met Cornelis Boonacker O. Claas Visser W.
2/ een speelhuis met een stalling voor paarden en rijtuigen en berging voor hooi nr. 95 aan de noordzijde van de
Regtestraat beoosten de Dam. Belend met de wed. van Simon Mars en Marten Bruin O. het Schermerpad waarin de stal
een portie heeft W. een vrije gang O. Koopsom 3.600 gld. De koper was niet ln staat te betalen dus ging de koop niet
door.
blz. 211, 7-6-1788, Andries Hei‰r, mr. smid, verkoopt aan Andries Gerben een huis en erf nr. 186 op het oosteind van
de zuidzijde van de Wijde Regrestraat. Belend met Willem Mol O. de erven van de wed. Pieter de Wit W. de gemene
straat N. de sloot Z. Koopsom 600 gld.
blz. 212 en 213, 19-7-1788, Dirk Vroon, koopman, vroetschapslid en oud schepen, verkoopt aan Cornelis Bek en Willem
Bek jr, kooplieden,
1/ de helft in een houtzagersmolen genaamd "De Haas" nr. 580.
2/ de helft in een woonhuis met erf en 2 houtschuren naast elkaar nr. 580
bezuiden De Rijp bewesten de Zuiddijk
met een brug over de dijksloot.
3/ de helft in een woonhuis erf en wagenhuis voor over straat nr. 434 op het Zuid tussen de huizen van Jan Arisz
Pauw en Jabob van der Lijn.
4/ de helft in 2 houtschuren en 't huisje daar tussenin met erf nr. 437 op 't Zuid tussen de huizen van Jan Jansz Groot
en Arian Valk.
5/ 1/64 part in het fluitschip "Het Land van Beloften" met walvisvaarders
gereedschap, waarop Dirk Pronk
commandeur is onder directie van A. en J.
Boon jr.
6/ 1/64 part in het fluitschip "De Rust van het Vaderland" waarop Jacob
Adriaan de Jonghe commandeur is onder
directie van J. Boon jr.
Totalen koopsom 3.000 gld.
blz. 214, 25-8-1788, Cornelis Pieters de Boer verkoopt aan Pieter Cornelis Steeman uit de bedijkte Schermer: 1/ een
woonhuis gedeeltelijk tot stal nr. 260 op het Nieuweland. Belend met Jan van Rossen N. de straat Z. en O. de sloot W. 2/
een portie in een bleekveld vezuiden en aan de Mieuwelandstraat. Belend met het pad naar het Vlaander W. een gang O.
de sloot Z. Koopsom 125 gld.
Bijz: Mer verwijzing naar de opdracht aan Adriaan Groet dd. 18-4-1682.
blz. 215 is blanco.
216, 30-8-1788, Klaas Jansz Brunting verkoopt aan Willem Cornelis en Willem Bek jr. een huis en erf nr. 429 op 't Zuid.
Belend met de wed. van Cornelis de Boer en de wed. van Jan Koelhoff N. over een gang met Cornelis Houthuis Z.
vaarsloten O. en W. Koopsom 40 gld.
Bijz: Met een portie in de gang volgens overeenkomst dd. 16-9-1756 (zie folio 49) welk gebruik gegund is aan de
eigenaars van de twee noorderlijkste landen in de Oostervenne. De gemene straat doorstrekt het erf. Aan de acte is
toegevoegd: H. Hoolwerff als bezitter van de landen in de Oostervenne wordt het recht van overpad gegund over deze
landen.
blz. 217, 12-9-1788, Jan Bierman verkoopt aan Dirk Jansz Ton een huis, pakhuis en erf nr. 525 op de Tuinbuurt. Belend
met het Aalmoezeniershuis O. Dirk Mars W. Koopsom 525 gld.
Bijz: Met recht als in de opdracht van 5-5-1703 aan Simon W. Silt, op 13-11-1728 aan Maarten Claasz Beets, op 9-11751 aan Jantjes en Beets en op 24-4-1751 aan Hendrik Willemsz. De gang tussen dit huis en het huis van D. Mars is
gemeen. Zie verder de acte omtrent Poort, hek, schoeideel etc.
blz. 218, 16-9-1788, Mej. Elisabeth van der Beets uit Edam verkoopt aan de eerwaarde heer P. Hartman, leeraar der
Doopsgezinde Gemeente, 2 huizen met erven nr. 514 met een pakhuis erachter, en nr. 515. Belend met Jan Boon W.
Johannes Pieters O. de havens Z. en N. Koopsom 1.000 gld.
blz. 219, 7-10-1788, Jan Brantjes uit de Starnmeer verkoopt aan Dirk Kerkhoff een huis en erf nr. 134 aan de
noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam. Belend met Pieter Kortrijk O. Cornelis Pieters W. de straat Z. de
vaarsloot N. Koopsom 550 gld. betaald met een custingbrief.
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Bijz: Met een erfje achter over sloot. De gang en waterstoep zijn gemeen met Abraham Jacobs of Pieter Kortrijk
eigenaar van nr. 249.
blz. 220, 4-10-1788, Machiel Glasekas, regerend schepen en lid van de vroetschap, verkoopt aan Trijntje Bruijning een
huis en erf mr. 226 aan de zuidzijde vn de Regtestraat beoosten de Dam. Belend met Roelofje Jans O. Maarten Dubbeld
W. de straat N. de sloot Z. Koopsom 400 gld.
blz. 221, 11-10-1788, Cornelis Duin, commandeur op Groenland, verkoopt aan Dirk Poest een huis, erf en een leif
gebruikt tot timmerschuur nr. 127 aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam. Belend over de gang met
Dieuwertje Sluys O. Cornelis Jantjes W. Koopsom 100 gld.
Bijz: Nog genoemd Cornelis Jantjes omtrent uitwatering, klootbaan en hekelarij met verwijzing naar transport aan Jan
Nomes op 2-5-1739.
blz. 222, 13-10-1788, Pieter Cornelis Steeman uit de bedijkte Schermer verkoopt aan Cornelis Pietersz de Boer een stuk
land groot 4 morgen in de Eilandspolder. Belend met de Zuiddijksloot Z. Jacob Groen O. Jacob van Baars W. de
verkoper N. Koopsom 225 gld.
Bijz: Dit land contribueerde vroeger in de staartmolen die stond op de 8 morgen land van J. van Baars, met recht
volgens transport dd. 8-9-1785.
blz. 223, 25-10-1788, Jacob Water verkoopt aan Klaas Muys een hok nr. 393 en een stal en hooiberg nr. 394 op de
Lievelandsbuurt. Belend met een dorpserf O. de boomgaard van Willem Bek, die het recht van overpad behoud, N. en
W. Koopsom 120 gld.
blz. 224, 25-10-1788, Aris en Klaas Pauw, als enige erfg. van hun ouders, Jacob Pauw en L. Klaas Prins verkopen aan
Klaas Arisz Pauw een huis en erf nr. 361 en een pakhuis en erf nr. 362 op de Keizersbuurt. Belend met de vaarsloot W.
over een vaarsloot met de wed. van Jan Koelhoff N. Koopsom 100 gld.
Bijz: In de kantlijn staat: Door het overlijden van Klaas Prins op 28-3-1819 komen de percelen aan zijn vrouw Grietje
Bakker volgens testament gepasseerd voor notaris J. Heines op 27-1-1809 en op 21-6-1819 getekend door C.
Boonacker.
blz. 225, 8-11-1788, Klaas Arisz Pauw verkoopt aan Hendrik Keyser een huis, hekelhok en erf nr. 374 op de
Keizersbuurt. Belend met Pieter Appel O. de erven van Aerd Teunisz Kuyper W. vaarsloten Z. en N. De gemene straat
doorstrekt het erf. Koopsom 55 gld.
blz. 226 en 227, 8-11-1788, Pieter Muusz, Jan Groot en Aris Slagter, namens het hele college van schepenen als
curateuren der geabbandonneerde en insolvente boedel van wijlen Johanna Gerbrants, die eerst gehuwd geweest is met
Bastiaan Lerant en het laatst in gemeenschap van goederen met Dirk IJtjes, verkopen aan Klaas Jansz Brunting 2
huisjes met erven naast elkaar nr. 250 aan de zuidzijde van de Regtestraat bewesten de Dam. Belend met Abraham
Jacobs en Pieter Kortrijk O. de vaarsloot Z. het bleekveld van Cornelis Pietersz W. Koopsom 9 gld.
Dezelfde dag wordt het bovengenoemde doorverkocht aan Dirk IJtjes voor 11 gld.
blz. 228, 3-1-1789, Annetje Teunis enige erfg. van wijlen haar broer verkoopt aan Jan Smit een huis en erf nr. 373 op de
Keizersbuurt. Belend met Hendrik Keyser O. Claas de Boer W. vaarsloten Z. en N. De gemene straat doorstrekt het erf.
Koopsom 140 gld. betaald met een custingbrief.
blz. 229, 17-1-1789, Pieter Appel, voor zijn vrouw Dieuwertje Bakker, verkoopt een stuk land groot 10 agele. Belend
met het Ouddijk Z. de Boeyersloot W. Dirk Vroon O. Jan Heines en de koper N. Koopsom 375 gld. … 37 gld. 10 st. de
agele.
blz. 229 verso, 14-2-1789, Ds. Roepeling verkoopt aan Jan Klaasz Groot een huis en erf nr. 274 op 't Ried bewesten het
Langebrugspad. Belend met het Langebrugspad O. de erven van Age Agema W. Jan Swaan N. Claas Banning Z.
Koopsom 155 gld.
Bijz: Met 1/3 part in de gemene wal en gemakhuisje bewesten de Langebrug.
blz. 230, 14-2-1789, Ds. Roepeling verkoopt aan Jan Bieren een huis en erf 363 in de Keizersbuurt. Belend voor een
deel met het brugpad en verder met het huis van de wed. van Jan Koelhoff O. Klaas Aris Pauw W. de gemene straat,
waarvan het zuidelijk deel bij dit huis hoort Z. voor een deel met de vaarsloot en verder met het huis van de wed. Jan
Koelhoff N. waarmee de gang tegenover het brugpas gemeen is van de straat zuidaan tot de vaarsloot. Koopsom 21 gld.
Bijz: Het huis heeft aan de noordzijde een eigen vrije gang.
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blz. 231, 14-2-1789, Cornelis van Petten verkoopt aan Abraham Jacobs een huis en erf nr. 329 op 't Vlaander. Belend
met het Mennoniten weeshuis O. het gemene pad W. Koopsom 81 gld.
Bijz: Met een bleekveld voor over straat en een gang achter.
blz. 232, 14-2-1789, Aris en Klaas Pauw, enige erfg. van hun ouders Jacob Pauw en Lobberig Klaas beiden overleden,
verkopen 1/16 part in de hennipkloppersmolen "D Liefde" bezuidwesten De Rijp. Koopsom 23 gld. (geen Belending)
blz. 232 verso, 14-2-1789, Jannetje Dadels wed. en boedelhoudster van Pieter Karman, verkoopt aan Jan Heines,
schout en secr., een erfje of houtbosje aan 't eind van 't Ried over sloot. Belend met de boomgaard van de koper W. een
erf N. vaarsloten Z. en N. Koopsom 100 gld.
blz. 233, 14-2-1789, Grietje Poest wed, en mede erfg. van Benjamin Broertjes verkoopt aan Pieter Fiers van Graft een
akker land in de Eilandspolder bewesten de Gouw in de Rijperban. Belend met het vroegere prutkokerijland en Willem
de Boer O. verder met sloten. Koopsom 27 gld.
Bijz. De helft van dit land is op 5-11-1773 door Jan Jacobsz Wit geabbandonneerd.
blz. 234, 14-2-1789, Dirk IJtjes verkoopt aan Jan Boon jr. 2 huisjes met erven naast elkaar nr.250 aan de zuidzijde van
de Regtestraat bewesten de Dam. Belend met de vaarsloot Z. het bleekveld van Cornelis Pietersz W. Koopsom 22 gld.
blz. 235, 14-2-1789, Cornelis Boonacker, collecteur, verkoopt aan Cornelis Bek, koopman, een huis en erf nr.92 aan de
noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam. Belend met de koper O. een gemene gang W. Jan Vuyst Z. de sloot N.
Koopsom 100 gld.
Bijz: Met rechten volgens opdracht dd. 9-2-1782 door Dirk Slinger aan Aris Houttuin, op 14-12-1782 aan Benedictus
Rijmers, op 21-2-1784 aan Marten Beets en op 4-2-1786 aan C. Boonacker.
blz. 236, 14-2-1789, Pieter Cornelis Steeman wonend in de bedijkte Schermer, verkoopt aan Pieter Muusz een stukje
land groot 2 agele 37 roe 5 voet in de Eilandspolder bewesten de Gouw in de Rijperban. Belend met Pieter de Jager Z.
en N. Ariaantje van Mannekes en Appelmeer N. Koopsom 71 gld.
blz. 237, 31-3-1789, Jan Jansz Groot, als boekhouder en participant mede namens de anderen, wegens publieke
verkoping dd. 12-3-1789, verkoopt aan Willem Bek en zonen een welbezeilde haringbuis genaamd "Het Wapen van De
Rijp" met gereedschap en inventaris, bouwjaar 1768. In 1787 met nieuw grenen hout omgelegd. Gevaren door stuurman
Willem Wijker van Egmond aan Zee. Koopsom 1.850 gld.
blz. 238, 11-4-1789, Arian Valk, vroetschap, verkoopt aan Anthony Storm een huis, erf en bleekveld nr. 271 op 't Ried.
Belend met Brugt Luytjes Z. en O. 't Langebrugspad W. 't hekelhok van Jan Swaan N. Koopsom 55 gld.
Bijz: Met 1/3 aan de wal en gemakhuisje benoorden het hekelhok van J. Swaan.
blz: 239, 9-4-1789, M. Glasekas en Boonacker verklaren van de secr. van het dorp 156 gld. 5st en 2 penning ontvangen
te hebben als Armenvoogden ten bate van de armen.
Ontvangen Armengeld over de volgende ruil: Op 1-4-1789 heeft Arend van Veen uit Uitgeest een damschuit lang 53«
voet, wijd 12¬ voet, diep 5,1/6 voet; verruild met Willem Kannegieter tegen een tjalkschuit lang 52 voet, wijd 10« voet,
diep 3« voet, welke 250 gld. waard is.
blz. 239 verso, 25-4-1789, Aldert Boon en Maarten Bruin, diakenen van de Mennoniten gemeente, wegens publieke
verkoop dd. 31-12-1788; verkopen aan Willem de Boer, Werp Bikker, Jan Boon jr. en Cornelis Bek;
1/ een huis, pakhuis en erf nr. 258 aan de Nieuwe Landstraat. Belend met Simon Pietersz Kuyper W. een gang van dit
huis O.
2/ een wagenhuisje en erf bezuiden de straat. Belend met Cornelis Kokkes O. een bleekveld W. Koopsom 560 gld.
blz. 240, 9-5-1789, Pieter Cornelisz Steeman wonend in de bedijkte Schermer, verkoopt aan Cornelis Claasz de Boer,
mr. broodbakker, een stuk land groot 12 agele in de Rijperban. Belend met de Cogsloot W. de Mieuweid N. Cornelis
Houthuis Z. en O. Koopsom 390 gld.
blz. 241, 9-5-1789, Piete Cornelis Steeman wonend in de bedijkte Schermer, verkoopt aan Sikke Beukema:
1/ een woonhuis gedeeltelijk tot stal en erf nr. 260 op het Nieuweland. Belend met Jan van Rossen N. de straat O. en Z.
de sloot W.
2/ een portie in een bleekveld bezuiden en aan de Nieuwelandstraat. Belend met een gang O. het pad naar 't Vlaander
W. de sloot Z. Koopsom 210 gld.
Bijz: Met verwijzing naar de opdracht aan Adriaan Groet dd. 18-4-1682.
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blz. 242, 6-6-1789, Gerrit Jansz Schaar, wonend in de Beemster, verkoopt aan Klaas Bul een huis en erf nr. 285 op 't
Ried. Belend met de erven van Jacob van Petten nr. 284 N. Abraham Jacobs nr. 283 Z. De gang ten zuiden is gemeen
met J. van Petten. Koopsom 65 gld.
blz. 243, 4-7-1789, Grietje Boon wed. van Simon Beets verkoopt aan Maarten Dubbelt een huis erf nr. 426 op 't Zuid.
Belend met de stal van de wed. van Jan Jacobsz de Wit Z. Hendrik Molenaar N. de sloot O. de straat W. Koopsom 250
gld.
blz. 244, 4-7-1789, Antje Henderiks de Vries wed. en erfg. van Jacob keyzer verkoopt aan Cornelis Albertsz Vos een
schuit lang over steven 59 voet, wijd 14« voet, hol 6 voet, met staand en lopend want etc. koopsom 550 gld.
Bijz: Op dezelfde een verkoop dd. 14-11-1789: Cornelis Fransz van Blokziel (Blokzijl?) verkoopt aan Anthony
Deutekom een Kofschuit lang 54 voet, wijd 13 voet, hol 4 voet, met zeil en treil. Koopsom 550 gld.
blz. 246, 16-7-1789, Jan Heines, schout, verkoopt aan Pieter Fiers de helft in een huis, erf, achterhuis en over sloot een
boomgaard nr. 131, met een bleekveld voor over straat benoorden en aan de Regtestraat bewesten de Dam. Belend met
Matthijs Ledder W. Jan Korff O. Koopsom 250 gld.
Bijz: Met verwijzing naar overeenkomst omtrent de grutterij van M. Ledder nr. 131 gemaakt tussen Pieter Oostenraad
Boon en Anna Poest dd. 26-1-1761, de opdracht aan Jan Claas Noordeind dd. 15-4-1687, aan Cornelis Duin op 14-111772 en aan de verkoper op 29-3-1788.
blz. 247, 30-7-1789, Frans Renner verkoopt aan Jacob Snijders het oosterse deel van een huis en erf nr. 23 op de
Achteromsbuurt. Belend met de sloot O. en Z. Jan Kivit W. Koopsom 22 gld.
Bijz: Met recht tot het brugje voor het huis. De gang bewesten de kaarsemakerij van Jan Groot nr. 19 is gezamelijk
bezit.
blz. 248, 28-8-1789, Ernst Frederik August Breedhoff, apotheker, verkoopt aan Anthony Nicolaas Pruis, apotheker, een
huis en erf nr. 75 benoorden de Regtestraat beoosten de Dam. Belend met Klaas Glazekas O. de wed. van Klaas
Klopper W. de straat Z. de sloot N. Koopsom 800 gld.
Bijz: Met een portie in de gang bewesten het huis van Anthony Wissing, beoosten het erf en wagenhuis van de wed. van
Kl. Klopper.
blz. 249, 24-10-1789, Philippus Swaalve verkoopt aan Wolment Dekker een huis en erf en bleekveld nr. 87 aan de
noordzijde van de Regtestraat bewesten het Looyerspad. Belend met het huis van Antje Pieters Swaan W. Grietje
Schagen Z. Cornelis van den Brink N. Koopsom 345 gld.
Bijz: Met 2/3 part in het Looyersbuurtpad en gemakhuisje aldaar, van de Achtersloot zuidaan tot de voorhaven, volgens
de Geredhtsrol van 17-11-1725.
blz. 250, 24-10-1789, Jacob Water en Dirk Vroon, vroetschapsleden, verkopen aan Philippus Swaalven een huis en erf
nr. 245 aan de zuidzijde van de Regtestraat bewesten de Dam. Belend met Hendrik Beynema W. een bleekveld O. een
vaarsloot Z. de straat N. Koopsom 225 gld.
blz. 251, 10-10-1789, Jan Nat verkoopt aan Louris Kwadijk een huis, erf en pakhuisje nr. 310 aan de zuidzijde van de
Nieuwelandstraat. Belend met de stal van Klaas van der Lijn O. Jan Toomer W. de straat N. de sloot Z. Koopsom 210
gld.
blz. 252, 10-10-1789, Abraham Jacobs verkoopt aan Maarten Harmentsz Visser een huis en erf mr. 329 op 't Vlaander.
Belend met het Mennoniten weeshuis O. het gemene pad W. Met een bleekveld over sloot. Koopsom 100 gld.
blz. 253, 10-10-1789, Abraham Jacobs verkoopt aan Jan Heines, schout, een huis en erf nr. 286 op het westeind van 't
Ried. Belend met Klaas Bul nr. 285 met een gemene gang N. het hekelhok van het oude weeshuis over een gang Z. de
gemene straat O. de vaarsloot W. Koopsom 13 gld.
blz. 154, 21-11-1789, Ida Catharina Hoks wed. van Gabe Blom verkoopt aan Jan Jansz Oudejans een huis en erf nr. 12
aan de noordzijde van de Wijde Regtestraat. Belend met Hendrik Poppen W. de dorpswijk O. Koopsom 650 gld.
blz. 255, 21-11-1789, Lambertus Kreuger verkoopt aan Sikke Beukema:
1/ een huis en erf en achterhuisje nr. 55 vroeger gebruikt tot koperslagerij, aan de noordzijde van de Regtestraat
beoosten de Dam. Belend met de wed. van Jan Vuyst W. Albert de Graaf O.
2/ een boomgaard. Belend met Jan Buissant O. de wed. van Jan Vuyst W. Koopsom 500 gld.
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Bijz: Met een gang gemeen tussen de huizen van Jacob Water en Pieter Muys tot de voorhaven volgens opdracht aan
Jan van der Nark dd. 2-5-1716.
blz. 256 en 257, 21-11-1789, Sipke Beukema verkoopt aan Lambertus Kreuger een huis, erf, staling en kolfbaan nr. 5
een herberg genaamd "De Gulden Eendracht" en een leeg erf daar beoosten nr. 4 op 't Oosteind. Belend met Cornelis
Geugjes nr 3 ten O. de Oostdijk W. Anthony Deurman N. Koopsom 1700 gld.
Bijz: Omtrent hek en kolfbaan en buren is een overeenkomst o.a. met de wed. van Willem Jans, Willem Mol en de wed.
van Arian Barkhout.
blz. 258, 5-12-1789, Jacob Issers mr. chirurgijn, met procuratie van Jan Willem Holst, mr chirurgijn te Amsterdam,
gepasseerd dd. 30-11-1789 voor notaris Jonathan Beek, verkoopt aan Ida Catharina Holst wed. van Gabe Gerbrants
Blom een huis en erf nr. 192 aan de zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug. Belend met Pieter Muusz
O. Hendrik Poppen W. Koopsom 450 gld.
Bijz: Met een eigen vrije gang ten oosten van de Regtestraat zuidwaarts op het water. Nog met H. Poppen een
watergang op 't westeinde van de wijk.
blz. 259 en 260, 18-12-1789, Gerrit Oldeweld, gesubstitueerde van Bernd Engelberts Kerstiens wonende te Nieukirchen
bij Rheine in Duitsland, met onderhandse procuratie dd. 18-9-1788 van de wed. en als voogd van de minderjarige
kinderen van wijlen H. Alberts te Nieukirche overleden, en bevoegd tot verkoping dd. 14-12-1789 volgens onderhandse
procuratie.
Verkoopt aan Cornelis Geugjes een stukje buitendijks land in de Rijperban. Belend met de korenmolen van Ary
Swanenburg N. de Beemsterringsloot O. Lambertus Kreuger Z. de Oostdijk W. Koopsom 5 gld. 5 st.
blz. 261, 31-12-1789, Aris Houttuin van Krommeniehorn, vroeger van De Rijp, verkoopt aan Abraham Jacobsz een
gedeelte van een akker binnendijksland in de Rijperban en een deel in Graft. Belend met het Kerkespeltje Z. Koopsom 2
gld.
blz. 262 is blanco.
blz. 263 verso, 16-1-1790, Jan Bierman verkoopt aan Willem Bek een huis en erf nr. 263 op de Keyzerssbuurt. Belend
met het Brugpad O. de verkoper N. Klaas Aris Pauw W. een gemene straat Z. Koopsom 50 gld.
Bijz: Met een gmene gang tegenover het brugpad van de gemene straat zuidaan tot de vaarsloot. Aan de noordzijde is
een eigen vrije gang.
blz. 264a, 1-1-1790, De secr. van De Rijp heeft van Christiaan Stuurman Bucerus, koopman te Alkmaar, 65 gld. 17 st.
14 penning ontvangen als voldoening van de 80e penning ten behoeve van de gemene armen. Mede over kooppenningen
van 2 kavels land gelegen in de Noordermeer als cavel 8 groot 5 morgen 233 roe op 31-12-1789 in veiling verkocht.
blz. 264b, 31-12-1789, Mr Aldert Boon en Jan Boon jr. verkopen aan Cornelis Beek Jansz wonend in de Starnmeer,
1/16 part in een fluitschip genaamd "Het Land van Beloften" en walvisvangstgereedschap, gevoerd bij commandeur
Dirk Pronk. Koopsom 146 gld. af voor vaatwerk 37 gld. 2 st. dus 108 gld. 2 st.
blz. 265 en 266, 31-12-1789, Ontvangen Armengeld over de verkoop van de volgende buisschepen:
1/ Aldert en Jan Boon jr. aan Aldert Boon 1/32 part in "Het Boneveld" met vleet en vistuig gevaren door stuurman Aris
Dirksz Boneveld van Egmond op Zee. Koopsom 22 gld.
2/ Aldert en Jan Boon jr. aan Claas Appel 1/32 part in "'t Land van Beloften" gevaren door stuurman Cornelis Haynsz
Zeeman van Marken op Zee. Koopsom 47 gld.
3/ Maarten Bruin en Claas Glazekas aan Cornelis Willemsz Bek 1/16 part in "De Roggebloem" gevaren door stuurman
Claas Dirksz van Marken op Zee. Koopsom 42 gld. Mede 1/16 part aan Claas Glazekas. Koopsom 42 gld.
4/ Meindert de Kinderen van Zaandam aan Claas Appel 1/32 part in "De Uny" gevaren door stuurman Jacob Schot van
Egmond aan Zee. Koopsom 51 gld. Mede aan Pieter van Tiel 1/32 part. Koopsom 53 gld.
5/ Cornelis Claasz van Graft aan Willem Bel 1/32 part in "Hollandia" gevaren door stuurman Claas Pieters van
Marken op Zee. Koopsom 49 gld. (vervolg op blz .287)
blz. 266, 28-1-1790, IJsbrand Windigh verkoopt aan Louris Kokkis een huis en erf en huiske op de wal nr. 299 op 't Ried
aan de zuidzijde vn de gemene straat. Belend met Reinderdt Hillebrandsz O. Willem Slap W. de vaarsloot Z. Koopsom
150 gld.
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blz. 267 t.e.m. 270, 13-2-1790, Klaas Muis gehuwd geweest met wijlen Ariaantje van Mannekes, die eerder gehuwd
geweest is met Jacob Kramer, voor de ene; en Willen de Boer door Ariaantje van Mannekes bij testament voor notaris
Jan Heines gepasseerd dd. 24-8-1789 aangestelde voogd te samen met Jacobus van Mannekes van Alkmaar en Dirk de
Boer uit de Beemster over haar dochter en erfg. Lijsbeth Kramer, ter andere zijde; verkopen:
1/ aan IJsbrand Jansz een huis en erf nr. 444 met tuin of boomgaard op 't Zuideinde. Belend met Jacobus van Baars Z.
Arend Snijder N. de sloot O. de gemene atraat en daarover de gemene sloot W. De gemene straat doorstrekt het erf.
Koopsom 115 gld.
2/ aan Pieter Fiers een hok nr. 393 en een stal en hooiberg nr. 394 op de Lievelandsbuurt. Belend met een dorpserf O.
de boomgaard van Willem Bek N. en W. de sloot Z. Koopsom 50 gld.
Bijz: Met contributie in de brug aan 't oosteinde van de Lievelandsbrug voor 70 voet.
3/ aan Cornelis Kort een hekelhok en erf nr. 398 op de Lievelandsbuurt. Belend met de wed. van Willem Hartog O.
Maarten Bruin W. Koopsom 11 gld.
4/ an Benedictus Reinmers een huis en erf nr. 323 op het Oude Vlaander. Belend over het brugpad met Benedictus
Rijmert O. Cornelis van Petten W. Koopsom 93 gld.
blz. 271, 27(sic)-6-1790, Jacobus van Mannekes uit Alkmaar en Dirk de Boer uit de Beemster, voogden van wijlen
Lijsbeth Kramer dochter van wijlen Jacob Kramer en Ariaantje van Mannekes beiden overleden, verkopen aan Maarten
Bruin het oosterse deel van een huis en erf nr. 377 op de Lievelandsbuurt. Belend met vaarsloten Z. O. en N. Klaas
Lammersz met nr. 378 W. Koopsom 93 gld.
blz. 272, 13-2-1790, Aldert Boon en Jan Boon jr. executeurs van het testament van wijlen dr. Jacob Groen, verkopen
aan Claas Appel en Jan Jansz Groot een huis en erf, tuintje en tuinhuis achter over sloot en bleekveld voor het huis nr.
66 aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam. Belend met de wed. van Gerrit Assum O. Klaas Banning W.
de voorhaven Z. Koopsm 900 gld.
Bijz: Met voorwaarden omtrent het hek waarin genoemd: doctor Jacob en Frans Groen, Cornelis van Assum, en de
wed. van G. van Assum zoals beschreven door notaris Cornelis Bek dd. 23-2-1740.
In de kantlijn staat geschreven: Door het overlijden van Klaas Appel aangegeven op 2-6-1807 is de wederhelft
overgegaan op Jan Groot die gehuwd is met Grietje Appel de dochter van KL. Appel, zoals gebleken bij acte van
scheiding en deling gepasseerd voor notaris Blauw dd. 3-7-1807 ondertekend door C. Boonacker dd. 14-11-1807.
blz. 273, 13-2-1790, Aldert Boon en Jan Boon jr. als executeurs van het testament van Jacob Groen verkoopt aan
Minard Beck een tuin en tuinhuisje in de banne van De Rijp. Belend met vaarsloten N. en Z. de tuin van Antje Hartog W.
de tuin van Maarten Bruin O. Koopsom 107 gld.
Bijz: Met verwijzing naar transport dd. 5-2-1735 aan Pieter Bruin.
blz. 274 t.e.m. 279, 13-2-1790, Aldert Boon en Jan Boon jr. bij testament dd. 13-4-1768 gepasseerd voor notaris Pieter
Schoolhouder, als executeurs van de boedel van Jacob Groen wegens publieke verkoping dd. 31-12- 1789; verkopen:
1/ aan Christiaan Stuurman Bucerus, koopman te Alkmaar, twee aaneen gedamde stukken land groot 18 agele, 21 1/8
roe in de Eilandspolder bezuiden het Ouddijk bij het brugje waar vroeger het Kamerhops overtoom heeft gelegen.
Belend over de vaar- of dijksloot met de Kasenbroodsdijk Z. Cornelis Houthuis O. Cornelis Pieter de Boer W. Koopsom
340 gld.
Bijz: Met contributie voor 2 morgen land in de draai- of postbrug gelegen aan de landerijen van C.P. de Boer en
vroeger in de staartmolen die op zijn land stond. Mede verplicht tot onderhoud van de dam in de schutsloot tussen dit
land en dat van C.P. de Boer en anderen bij verdrag tussen hen en F. Groen en Pieter Beets de vorige eigenaar.
2/ op blz. 276 aan Cornelis Jansz van Petten een stuk land groot 10 agele 33 roe 11 7/8 voet, volgens maatcedulle door
Pieter Schoolhouder dd. 13-9-1762, gelegen in de Eilandspolder beoosten de Gouw. Belend met Pieter de Boer Z.
Simon Poest N. en O.Koopsom 281 gld. 9 st. … 126 gld de agele.
Bijz: Na het overlijden van C.J.van Petten is het land overgeschreven op zijn twee enige kinderen Lijsbeth en Trijntjs
van Petten op 15-8-1810 door C. Boonacker secr.
3/ op blz. 277 aan Jacob de Groot een stuk land groot 10 roe, en diverse aaneen-gedamde stukken land groot te samen
11 agele 29 roe 3« voet, in de Eilandspolder benoorden Remmerwiel. Belend met het Remmerwiel Z. Jan Blauw N.
Koopsom 290 gld. 8 st.
4/ op blz. 278 aan Abraham Jacobs een stukje land groot 2 agele 38 roe 11 voet in de Eilandspolder beoosten de Gouw.
En een riet of grasakker die niet belast is. (geen belending) Koopsom 15 gld. … 5 gld. de agele.
5/ op blz. 279 aan Jan Boo de oude, de helft van drie stukken land, welke aan de vader van Jan Boon voor de ene helft
en aan IJsbrant Groen voor de andere helft, verkocht zijn op 9-1-1759 door Cornelis Beck secr. van De Rijp; 3 stukken
land benoorden aan de Zuiddijk, met een post. Het zuiderste stuk genaamd "De Kamp" is groot 14 agele, het middelste
stuk genaamd "Sloote Land" groot 12 agele, het noorderste stuk genaamd "Alida Claas" groot 15 agele. Te samen 41
agele. Belend met de erve van Cornelis Houthuis O. Grietje Boon W. Koopsom 600 gld.
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Bijz: De koper is eigenaar geworden van de andere helft door vererving van wijlen zijn vader Jan Boon.
blz. 280, 13-2-1790, Aris Pauw verkoopt aan Dirk Kruit een huis en erf nr. 367 aan de Keyzersbuurt. Belend met Jan
Swan nr. 366 O. een gang en het huis van Cornelis Claasz de Boer W. en N. de gemene vaarsloot Z. De gemene straat
doorstrekt het erf. Koopsom 25 gld.
blz. 281, 13-2-1790, Hendrik Duuringshof en Anrhony Wissing, als kerkeraadsleden van de Lutherse gemeente verkopen
ten bate van hun Gemeente, aan Jan Bierman een huis en erf nr. 534 op de Tuinbuurt. Belend met de wed. Jabob Keyser
O. Simon Minus W. de havens Z. en Koopsom 202 gld.
Bijz: De gemene straat doorstrekt het erf voor en het gemene pad achter.
blz. 282, 13-2-1790, Brugt Luytjes verkoopt aan Simon Appel een huis, erf en boomgaard nr. 270 op 't Ried. Belend over
een gang, waar dit huis 1/3 portie in heeft, met Neeltje Appel de wed. van Steven Duin O. Anthony Storm en een deel
van het Langebrugspad W. Koopsom 61 gld.
Bijz: Dit huis bezit 1/3 in de wal en gang aan de oostkant van de Langebrug en de leif staat in de boomgaard tegen het
huis van Teunis Prins. Volgens opdracht dd. 27-4-1790 heeft A. Storm de keuze zijn bleekveld aan de zijde van dit erf af
te hekken enz. zie de acte.
blz. 283, 13-2-1790, Sikke Beukelma verkoopt aan Pieter Fiers;
1/ een huis en erf en achterhuisje nr. 55 aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam. Belend met de wed.
van Jan Vuist W. Pieter de Clerq O. 2/ een boomgaard achter over sloot. Belend met Jan Hilverink Buissant O. de wed.
van Jan Vuist W. Koopsom 431 gld.
Bijz: Dit huis heeft een gang gemeen met Jan van der Mark tussen de huizen van Pieter Muis en Jacob Water tot de
Voorhaven volgens opdracht dd. 2-5-1716.
blz. 284, 13-2-1790, Christiaan Lodewijk Groen van Amsterdam verkoopt aan Jan Claasz Pauw; 1/ een huis, erf, en een
pakhuis achter en een erf of tuintje oversloot nr. 68 aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam. Belend met
Claas Banning O. met wie de gang gemeen is. Trijntje Schilder wed. van Cornelis Beck W. 2/ een erf of boomgaard voor
het huis aan de zuidzijde van de Regtestraat. Belend met Willem Hofman uit hoofde van zijn vrouw O. Koopsom 600 gld.
Bijz: W. Hofman bezit 2 voet grond aan de westzijde volgens opdracht dd. 6-8-1790. Claas Banning heeft een deel in de
gang langs het bleekveld of erf strekkende van de straat zuidaan tot de haven volgens opdracht dd. 19-7-1721.
blz. 285, 27-2-1790, Catharina de Jo wed. en erfg. van Willem Pieters verkoopt aan Aldert de Wit IJsbrantsz,
vroetschapslid en koopman, een huis en erf de vroegere herberg "De Koningskroon" met een erf en stalling ten westen
nr. 178 aan de zuidzijde van de Wijde Regtestraat. Belend met de koper O. Pieter Muis W. Koopsom 500 gld.
blz. 186, 13-3-1790, Willem de Boer, Werp Bikker, Jan Boon jr. en Cornelis Bek verkopen aan Pieter Mannie; 1/ een
huis, pakhuis en erf nr. 258 benoorden aan de Nieuwelandstraat. Belend met Simon Pietersz Kuyper W. een gang van
dit huis O. 2/ een wagenhuisje en erf bezuiden de straat. Belend met Cornelis Kokkes O. een bleekveld W. Koopsom 650
gld. wele betaald is met een custingbrief.
Bijz: IJsak Baltsers en Dirk Verwer ontvingen 233 gld. 16 st. 7 penning voor de armen op 27-3-1790.
blz. 287, 28-3-1790, Aris Houtuin NV te Krommeniehorn, voor de helft; Jan Bierman gehuwd geweest met wijlen
Trijntje Amsterdam die eerder gehuwd geweest is met Jan Koelhof overleden met achterlating van een kind Trijntje
Koelhof, voor wie door de weesmeesters tot voogden zijn aangesteld Gerrit Mak uit de Beemster en voornoemde Jan
Bierman, verkopen aan Dirk Boekjes een huis en dubbel erf nr. 430 op 't Zuideinde. Belend met Jacob Benedictus van
der Lijn N. Klaas Jansz Banning Z. Koopsom 100 gld.
Ontvangen Armengeld over de volgende verkoop:
Aldert de Wit IJsbrantsz verkoopt aan Pieter Kreule ƒ Memppelt 1/33 part in 't fluitschip genaamd "Weltevreden" met
gereedschap, gevaren door commandeur Jan Glas onder directie van de verkoper. koopsom 600 gld.
blz. 288, 27-3-1790, Gerrit Oldeweldt, met onderhandse procuratie dd. 14-12-1788 van Berndt Engelbers Kerstiens van
Nieukirk in M nsterland. Die op zijn beurt procuratie heeft, dd. 18-9-1788 gepasseerd voor het Gerecht te Nieukirk,
van de wed. van wijlen Harmen Albers overleden te Nieukirchen, en als medevoogd over haar minderjarige kinderen;
verkoopt aan Abraham Jacobsz een huis en erf nr. 16 benoorden en aan de Wijde Regtestraat. Belend over een gemene
gang waar dit huis een portie in heeft met de wed. van Jacob Woutersz Smit O., A. Deurman en Andries Heijer W.
Koopsom 134 gld.
Bijz: In dit huis mag nooit een smederij komen.
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blz. 289, juni 1790, Antje Pieters Swaan laatst wed. va Dirk van Laar uit Uitgeest verkoopt aan Lourens Graver een
huis en erf nr. 88 en een bleekveld achter over sloot en een gang achter op 't Looyerspad aan moordzijde van de
Regtestraat beoosten de Dam. Belend met Wolmet Dekker Z. Trijntje Molenaar W. Koopsom 340 gld. betaald met een
custingbrief.
Bijz: Met 1/3 part in het Looyersbuurtpad en wallen beginnende van de oostzijde van het huis van Roelofje Jans nr. 255
van de voorhaven noordaan dwars over de Regtestraat bewesten het huis van Grietje Schagen tot de Achtersloot, met
1/12 deel in het gemakhuisje aldaar.
blz. 290, 8-5-1790, Klaas Bul verkoopt aan Cornelis Pietersz de Boer een huis en erf nr. 289 aan de zuidzijde van de
Rietbuurt. Belend met het pakhuis van Maartje Bout, met wie een gang gemeen, O. Arian Valk W. de gemene straat N.
de sloot Z. Koopsom 60 gld.
blz. 291, 5-6-1790, Pieter Fiers verkoopt aan Abraham Hayman van Graft, in de Eilandspolder; 1/ een akker land.
Belend met het vroegere prutkokerijland van Willem de Boer N. de Hartogkade Z. Claas de Boer van de Volger W.
2/ een houtbosje. Belend met het prutkokerijland O. Verder met vaarsloten. koopsom 1 gld.
Bijz: De helft van dit land is door Jan Jacobsz de Wit op 5-11-1773 geabbandonneerd.
blz. 292, 19-6-1790, Marten Bruin verkoopt aan Harmen Louboer een huis, pakhuis en erf nr. 147 aan de Regtestraat
bewesten de Tilbrug. Belend met Simon Heinis O. Klaas Pauw W. Koopsom 150 gld.
Bijz: Met een bleekveld voor over straat en een eigen vrije gang aan de oostzijde van de ene sloot tot de ander.
blz. 293, 19-6-1790, Arian Valk, Willem de Boer en Jan Olij, mede schepenen verkopen namens het hele college als
curateuren van de insolvente boedel van wijlen Dik Nachtegaal en zijn wed. Lijsbeth 't Hart; aan Pieter de Boer een
huis en erf nr. 22 aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Cralingerbrug. Belend met Pieter Muusz O. de gang
naar de Achteromsbuurt W. de straat Z. Koopsom 40 gld.
blz. 294, 3-7-1790, Jan Boon jr. verkoopt aan Jan No‚ een huis en erf nr. 138 aan de Regtestraat bewesten de Dam
beoosten en naast de Tilbrug atrekkende van de ene sloot tot de ander. Belend met Jan Bout O. de Tilsloot W. De
gemene atraat doorstrekt het erf. Koopsom 60 gld.
blz. 295 en 296, 11-9-1790, Pieter Fiers verkoopt aan Arend Brantjes uit de Beemster een huis, erf en achterhuis en
over sloot een boomgaard nr.131 met een bleekveld voor over straat benoorden en aan de Regtestraat bewesten de
Dam. Belend met Matthijs Ledder W. Jan Korf O. Koopsom 460 gld.
Bijz: De ramen in de oostermuur van de grutterij van M. Ledder mogen nooit betimmerd worden volgens contract
tussen Pieter Oosteraad Boon en Anna Poest dd. 26-1-1761. Met verwijzing naar contract dd. 8-9-1790 omtrent
beplanting, betimmering en het aanleggen van schuiten etc. waarin genoemd Jan Claasz Noordeindt de vorige eigenaar,
Jan Heines secr. en Jan en Jochem Korf en Arend Brantjes.
blz. 297, 6-12-1790, Cornelis Pietersz de Boer verkoopt aan Pieter Ridder van Graft een stuk land groot 2 morgen in de
Eilandspolder in de banne van De Rijp. Belend met 't land van Andries Heyer dat vroeger aan dit land vast is geweest Z.
Jacob van Baars W. Bucerus en anderen O. Koopsom 100 gld.
bijz: Dit land contribueerde vroeger tot de staartmolen die op de 8 morgen land van J. van Baars heeft gestaan. Mede
verplicht tot onderhoud aan de draaibrug die voor dit land ligt aan de Zuiddijk of Kaasenbroodsdijk met recht van
overpad over 't land van A. Heyer.
blz. 298, 4-12-1790, Cornelis Pietersz de Boer verkoopt aan Andries Heyer, hoefsmid, een stuk land groot ca. 2 morgen.
Belend met de Kasenbroodsdijksloot Z. Jacobus van Baars W. Bucerus en anderen en 't land van Pieter de Ridder dat
vroeger tot dit perceel behoorde O. Koopsom 40 gld.
Bijz: Door het overlijden van Andries Heyer komt het bovenstaande voor 3/4 op naam van zijn vrouw Epke Ellens en
voor ¬ op naam van zijn zoon Jurian Heyer volgens testament dd. 18-8-1776 gepasseerd voor notaris Beck. Onertekend
door C. Boonacker dd. 10-9-1808.
blz. 299- 18-12-1790, Dirk Kruyt van Marken Binnen verkoopt aan Cornelis de Boer, Cornelis Dubbelt, Klaas Pauw,
Klaas Slagter, Pieter Kostelijk, Wessel Middelveld, Jacob Marsman, Jacob van der Lijn, de wed. van Teunis Poest, Jan
Groot en Arend Painsz, allen broodbakkers in De Rijp; een huis en erf zijnde een broodbakkerij met zaagselschuur
onlangs nieuw getimmert aan 't huis of bakkerij nr. 252 in de Nieuwelandstraat. Belend met de stal van Klaas van der
Lijn W. de vaarsloot N. Willem Hoogstraten O. de Nieuwelandstraat Z. Koopsom 400 gld.
Bijz: Met recht en verplichting als in vorige opdrachten: aan Lodewijk Bakker dd. 15-4-1738, aan Jan Wayer dd. 16-41783, aan J.Haan odd. 8-7-1786 en aan de verkoper dd. 4-2-1787.
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blz. 300, 31-12-1790, Werp Bikker verkoopt aan Heertje Dekkers een huis, pakhuis en erf nr. 263 op 't Ried. Belend met
de koe en paardenstal van Grietje Boon, die vroeger bij dit huis hoorde O. de gemene vaarsloot W. N. en gedeeltelijk O.
Koopsom 145 gld.
Bijz: Met gangen volgens opdracht dd. 23-4-1695 strekkende tot aan de Nieuwelandstraat, gemeen met Grietje Boon
tussen het huis van Simon Pietersz Kuyper, evenals de wijk en noordwal. Het huis nr. 264 en pakhuis nr. 265 zijn van G.
Boon. Zie de acte voor bepalingen omtret de schoorsteen, deur en hooiberg.
blz. 301, 31-12-1790, Jan Heines, schout, verkoopt aan Jan Harmen Woltering 1/ een huis en erf nr. 193 bezuiden en
aan de gemene straat op 't Ried. Belend met IJsbrand Pronk W. Arian Valk O. 2/ een erf voor, benoorden en aan de
gemene straat. Belend met Lourens Backer O. Johannes Pietersz N. een gemene gang W. waar dit huis een portie in
heeft. Koopsom 130 gld.
blz. 302, 15-1-1791, Arian Valk, regerend schepen, verkoopt aan Frederik Jansz Rijkersz een huis en erf nr. 294
bezuiden en aan de straat op 't Ried. Belend met Jacob Haring O. de vaarsloot Z. Jan Harmen Woltering W. Koopsom
30 gld.
blz. 303, 15-1-1791, Aldert Boon en Claas Appel, mede voor Maarten Bruin en Willem Beck, die absent zijn, met
procuratie van Claas Lammersz gepasseerd dd. 27-12-1790 voor notaris Jan Heines, bij publieke verkoping dd. 31-121790, verkopen aan Hendrik van den Bos een huis en erf nr. 378 met een huiske achter op de wal op de
Lievelandsbuurt. Belend met Marten Bruin O. Lammert Pietersz W. De gemene straat doorstrekt het erf. Koopsom 81
gld.
blz. 304, 15-1-1791, Pieter Fiers verkoopt aan Jacob Pieters Es een hok nr.393 en stal en hooiberg nr. 394 en erven op
de Lievelandsbuurt. Belend met een dorpserf O. de boomgaard van Willem Bek N. en W. Koopsom 50 gld.
Bijz: Het verkochte is belast in de contributie met 70 voet land in de brug aan het oosteind van de Lievelandsbuurt.
blz. 305 en 306, 31-12-1790(sic), Ontvangen Armengeld over de volgende verkopen:
1/ Klaas Pappot uit de Beemster verkoopt aan Marten Bruin en Claas Glazekas 1/8 part in 't buisschip "De Vlasbloem"
gevaren door stuurman Cornelis Haijens Vlasbloem van Marken op Zee. Koopsom 90 gld.
2/ op 13-1-1791, Cornelis Bek verkoopt aan Cornelis Taan van Zaandam 1/16 part in het buisschip "De Roggebloem"
gevaren door stuurman Claas Dirksz van Marken op Zee. Koopsom 30 gld.
3/ op 21-5-1791, Fedde Visser verkoopt aan Dick de Roo van Crommenie een eiken schuit, lang 43« voet over steven,
wijd 11 voet, groot ruim 7 lasten, met rondhout etc. Koopsom 500 gld.
4/ op 1-6-1791, Aldert de Wit IJsbrantsz verkoopt aan Cornelis Bek Jansz uit de Starnmeer, 1/32 part in het fluitschip
"Weltevreden" met walvisvangst-gereedschap, gevaren door commandeur Jan Glas onder directie van de koper.
Koopsom 600 gld. Het schip is ter walvisserij op Groenland uitgerust dus vrij in zee.
5/ op 29-10-1791, Jan Slotboom van Amsterdam verkoopt aan Jan Heines secr. 1/32 part on 't buisschip "Vigilantie"
gevaren door stuurman Pieter Reyers Gouda van Egmond aan Zee. Koopsom 150 gld.
Allen vleet en vistuig.
blz. 307 is blanco
blz. 308 en 309, 30-1-1791, Arian Valk, vroetschap en regerend schepen, met procuratie van N. Kiere, koopman te
Amsterdam, gepasseerd dd. 25-1-1791 voor notaris Obbes te Amsterdam, verkoopt aan de Lutherse gemeente :
1/ twee huizen naast elkaar nr. 42 en 43 met een bleekveld strekkende van de straat tot de oude haven, benoorden en
aan de Regtestraat tussen de Kralingerbrug en de Dam. Belend met de houttuin van Pieter Muusz O. de Lutherse Kerk
W.
2/ een tuin en tuinhuisje tussen de 1e en 2e Achtersloot. Belend met de erve van de wed. van Pieter de Wit W. Koopsom
1.100 gld.
Bijz: Huis nr. 43 heeft het recht tot een bierstal volgens transporten dd. 9-4-1662, op 14-11-1702 en op 2-5-1733. Zie de
acte voor meer bijzonderheden omtrent gangen, erfafscheiding etc. waarin nog genoemd Gerrit Oldeweld met
verwijzing naar transport dd. 1-5-1784.
blz. 310, 12-2-1791, Sikke Beukema van Schermerhorn verkoopt aan Klaas Ruyter 1/ een woonhuis gedeeltelijk tot stal
nr. 260 op 't Nieuweland. Belend met Jan van Rossen N. de straat O. en Z. de sloot W. 2/ een portie in een bleekveld
bezuiden en aan de Nieuwelandstraat. Belend met een gang O. het pad naar 't Vlaander W. de sloot Z. Koopsom 165
gld.
Bijz: Zie de opdracht aan Adriaan Groet dd. 18-4-1672 omtrent het bleekveld.
blz. 311, 12-2-1791, Lourens Backer verkoopt aan Pieter Fiers een booomgaard bewesten de Gouw. Belend met een
pakhuis O. Aldert en Jan Boon W. de 2e Achtersloot Z. de 3e Achtersloot N. Koopsom 95 gld.
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blz. 312, 12-2-1791, Lourens Kokkes verkoopt aan Heertje Dekker een huis en erf nr. 301 en walhuisje achter aan de
zuidzijde van de Rietbuurt. Belend met het gemene pad W. de sloot Z. Arent van Ark O. de gemene straat N. Koopsom
60 gld.
Bijz: Met onderhoud aan de wal; 7 voeten aan de noordzijde zuidwaarts. Met vrije opscheping ten oosten van het huis
van Pieter Quadijk samen met Arent van Ark en Cornelis de Wolf ieder ¬ deel.
blz. 313, 12-3-1791, Pieter Kortrijk verkoopt aan Abraham Jacobsz een huis en erf nr. 249 aan de zuidzijde van de
Regtestraat bewesten de Dam. Belend met Jan Boon jr. W. over een gang gemeen met Dirk Kerkhof nr. 134, het huis
van de verkoper. Koopsom 130 gld.
blz. 314a, 17-2-1791, Jacob Schrijner en Pieter Gijzelman beiden van Amsterdam, door schout en schepenen aldaar bij
acte dd. 1-12-1790 en 1-1-1791 gemachtigd in de boedel van wijlen Frans Carel Renner die erfg. is geweest van zijn
tante Carharina Eleonare Pijpers. Bij prcuratie dd. 14-2-1791 voor notaris Th. Samuel Korff te Amsterdan is Schrijner
door Gijselman gemachtigd om aan zichzelf te verkopen, een huis en erf nr. 306 op 't Nieuweland. Belend over een gang
met Claas Arisz Groen Z. Dominicus Roepeling en Willem Vet N. en W. de straat O. Koopsom 49 gld.
blz. 314b, 26-9-1791, Cornelis Dubbeld, mede voor zijn zus Guurtje Simons Dubbeld enige erfg. van hun ouders Simon
Dubbeld en Dieuwetje Mak, verkoopt aan Dirk Hartog een huis en erf nr. 492 aan de westzijde van de Middelstraat.
Belend met de Dam N. de erven van Cornelis Bek Z. en W. Koopsom 140 gld.
Bijz: Dit huis heeft de gang benoorden het bleekveld van C. Bek, en het huiske aldaar, met hem gemeen tot op het
binnenwater. Mede een portie in de waterstoep aan het binnenwater ten zuiden van Cornelis Hopman nr. 484.
blz. 315, 26-2-1791, Jan Bierman verkoopt aan Dirk Cornelisz Mol een huis en erf nr. 534 op de Tuinbuurt. Belend met
de wed. van Jacob Keyser O. Simon Minus W. de havens Z. en N. Koopsom 200 gld.
Bijz: De gemene straat gaat voor en het gemene pad achter door het erf.
blz. 316, 26-2-1791, Jan Klaasz Groot verkoopt aan Klaas Bierman een huis en erf nr. 367 op de Keysersbuurt. Belend
met Jan Swan nr. 366 O. over een gang met Cornelis Claasz de Boer W. en N. de gemene vaarsloot Z. De gemene straat
doorstrekt het erf. Koopsom 20 gld.
blz. 317 en 318, 26-2-1791, Dominicus Roepeling verkoopt aan Aldert Geel een huis, pakhuis en erf nr. 506 op de
Tuinbuurt. Belend met de wed. van Jacob Bergman O. het pakhuis van Willem de Boer W. sloten Z. en N. Koopsom 700
gld.
Bijz: Het huis is geschikt tot een metselarij en steenkoperij. De verkoper zal nooit, zolang de koper het niet wil, opnieuw
een steenkopersbedrijf beginnen in het dorp.
blz. 319 en 320, 21-3-1791, Dirk de Boer uit de Beemster verkoopt aan Christiaan Klinkert uit Purmerend een achtkante
windsnuifmolen genaamd "De Koning" nr. 588 met een schuur naast elkaar en een loosje beoosten, bezuiden De Rijp in
de Oostervenne aan de Oostpolderdijk aan de Beemsterringsloot. Belend met het land van de erve van Maaritje Beets Z.
en W. het land van de erve van Grietje Schagen N. Koopsom 900 gld.
BIjz: Aan het noordeinde van de schuur staat een schutting in het notslootje dienende voor de waterkering. Deze moet
gezamenlijk worden onderhouden met de erve van G. Schagen. Het huis heeft recht en vrijheden genoemd in vorige
tansporten; door G. Schagen op 9-6-1784 aan Dirk de Boer uit de Beemster en Werp Bikker, en op 26-6-1784 door W.
Bikker aan D. de Boer.
blz. 321, 6-4-1791, Cornelis Bakker, bij publieke verkoping dd. 16-2-1791 in de herberg "De Gulden Eendracht"
verkoopt aan Dirk van Deventer een huis en erf nr. 205 bezuiden en aan de Nieuwelandstraat. Belend met Dani‰l
Heytgras O. Pieter Nannie W. Koopsom 134 gld.
Bijz: Zie de acte voor meer bijzonderheden omtrent betimmeren, afwatering etc. met verwijzing naar transporten dd. 72-1784 en 2-4-1786.
blz. 322 t.e.m. 325, 6-4-1791, Lijsbeth Houthuis gehuwd met N. Catenius en Ceesje Houthuis gehuwd met Jan Dirksz de
Wit uit Alkmaar, kinderen en erfg. van Cornelis Houthuis te De Rijp overleden, verkopen:
1/ aan Cornelis Blank een boomgaard met huiske in de banne van De Rijp. Belend met de Gouw O. de erve Cos Z.
Maarten Bruin en Meinard Beck N. Koopsom 350 gld.
2/ op blz. 323 aan Cornelis Duyn twee huizen naast elkaar met erven nr. 488 bewesten aan de Middelstraat. Belend met
het Keysersbuurtpad Z. Minard Beck N. Neeltje Rentenaar en de vaarsloot W. Koopsom 675 gld.
Bijz: Met verplichting tot onderhoud van de goot aan de kant van N. Rentenaar volgens opdracht aan Jan van Hoorn op
22-4-1722 en aan Cornelis Houthuis op 24-2-1770.
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3/ op blz. 324 aan Cornelis Kokkes een huis en erf nr. 183b bezuiden en aan de Wijde Regtestraat. Belend met Albert
van Baar O. Arian Valk W. Koopsom 120 gld.
Bijz: Dit huis heeft een gang gemeen met A. Valk van de Regtestraat zuidwaarts zover zijn huis strekt. De eigenaar van
dit huis is verplicht aan het dorp 3 gld. recognietie te betalen volgens opdracht van 4-3-1719, 15-2-1738, 12-10-1747 en
1-5-1762.
De Armenvoogden Jan Groot en Arent Prins ontvingen van de secr. het armengeld: 101 gld. 6 st. over de periode 28-31790 tot 6-4-1791.
4/ op blz. 325 aan Jan Wennius uit de Beemster een huis en erf genaamd "Valkenburg" nr. 428, nu geschikt voor
woonhuis en boerderij, met een kap- of hooiberg daaraan op 't Zuid. Belend over een gang met Dirk Boekies N. een
gemene gang behorende bij 't land en de molen van Pieter Muusz ... Grietje Boon en anderen Z. Koopsom 152 gld.
blz. 326, 8-41791, Klaas Buys van Crommenie, als eigenaar voor de helft, en Jacobus van Mannekes als mede erfg. van
wijlen zijn vader, meede namens zijn moeder, verkopen aan Dirk Dollebotter een huis, hekelhok en erf nr. 351 aan de
zuidzijde van de Venbuurt. Belend met Cornelis Dubbelt, vanwege zijn vrouw O. Klaas Bruyn W. Koopsom 100 gld.
blz. 327, 8-5-1791, Louris Graver verkoopt aan Philip Hoyman en Marten Hartman, beiden van Amsterdam, een huis en
erf nr.88 aan de noordzijde van de Regtetraat beoosten de Dam. Belend met Wolmet Dekker O. Trijntje Molenaar W.
Koopsom 400 gld.
Bijz: Met een gang achter het huis op 't Looyerspad en bleekveldje achter over sloot. Nog 1/12 deel in het
Looyersbuurtpad en wallen van de oostzijde van het huis van Roelof Jansz nr. 225 van de voorhaven noordwaards
dwars over de Regtestraat bewesten het erf van Grietje Schagen tot op de Achtersloot en 1/12 in het gemakhuisje
aldaar.
blz. 328, 8-5-1791, Jan Swan te Oostzaandam verkoopt aan Jan Hendriksz de Boer een huis en erf nr. 368 op de
Keisersbuurt. Belend met Jacob Ruyter nu het huis van Klaas Bierman O. vaarsloten W. N. en Z. De gemene straat
doorstrekt het erf. Koopsom 30 gld.
blz. 329, 21-5-1791, Klaas Joris Glas verkoopt aan Johannis Pietersz een pakhuis en erf nr. 280 op de Riedbuurt
benoorden de gemene straat. Belend met Louris Backer O. Jan Bout W. Koopsom 110 gld.
blz. 330, 21-5-1791, Jan Olij en Aldert IJsbrantsz de Wit, als schepenen namens het hele college, vanwege
achterstallige omgelden, verkopen aan Willem Jacobsz Slap een huis en erf nr. 269 op de Riedbuurt. Belend met Neeltje
Appels nr. 268 Z. de vaarsloot O. de koper N. en W. Koopsom nihil.
Bijz: In de kantlijn staat: Anthony Deutekom eigenaar van nr. 268 en Willem Slap komen overeen dat het pad naar de
wal oostwaarts geheel bij nr. 269 zal behoren dd. 29-12-1791.
blz. 331 t.e.m.333a, 13-8-1791, Heertje Dekkers verkoopt aan Maarten Jantjes een huis en erf nr. 263, vroeger met een
pakhuis, op 't Nieuweland. Belend met de koe- en paardenstal van Grietje Boon O. welke vroeger bij dit huis behoorde.
De gemene vaarsloot W. gangen gemeen aan dit huis N. en deels O. volgens opdracht dd. 23-4-1695. Koopsom 140 gld.
Bijz: Zie de acte voor verdere bijzonderheden waarin genoemd Simon Pietersz Kuyper nr. 265.
Op blz. 332, 333a : Maarten Jantjes verkoopt het voorgaande door aan Jan de Reus. Koopsm 150 gld. waaronder een
custingbrief van 120 gld.
blz. 333b, 13-8-1791, Maarten Jantjes verkoopt aan Guurtje Poest een huis, en erf en pakhuis op de wal nr. 121, en een
erf en bleekveld voor het huis, aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam. Belend over een gang, waar dit
huis een portie in heeft met Grietje Boon O. Abraham No‚ W. Koopsom 400 gld.
Bijz: Maarten Jnatjes mag in het huis blojven wonen zolang huj wil tegen een jaarhuur van 28 gld.
blz. 234a, 8-10-1791, Pieter Ridder te Graft verkoopt aan Christianus Stuurman Bucerus van Alkmaar een stuk land
groot 2 morgen in de Eilandspolder. Belend met 't land van Andries Heyer Z. Jacobus van Baars W. de koper en
anderen O. Koopsom 100 gld.
Bijz: Vroeger behoorde dit land bij 't land van Heyer en contribueerde in de staartmolen die stond op het land van J.
van Baars. Het blijft belast tot de draaibrug die leidt naar de Zuid- of kaasenbroodsdijk. Het heeft recht van overpad
over 't land van Heyer ten zuiden.
blz. 334b, 27-10-1791, Johannes Pieters verkoopt aan Pieter Hartman, leeraar der Mennonieten, een huis, vroeger met
een pakhuis, en erf op de Tuinbuurt. Belend met Pieter de Goede N. Heertje Dekker O. de koper W. Koopsom 33 gld.
Bijz: Met recht volgens opdracht dd. 8-3-1791 aan Dirk Jacobs.
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blz. 335, 8-11-1791, Dominicus Roepeling van Egmond op de Hoef verkoopt aan Hendrik Woltering en Barend Niemers
de helft in enige huizen nr. 305 met erven op 't Nieuweland. Belend met de gemene straat N. en O. de vaarsloot W. de
vaarsloot en Jacob Schrijner Z. Koopsom 200 gld.
Bijz: Dit huis heeft een gang tussen de huizen van J. Snijder en Claas Arisz Groen tot de gemenen straat, met een portie
in het bleekveld beoosten het huis over straat en in het gemakhuis en waterstoep beoosten de brug.
blz. 336, 4-12-1791, Jacobus Jansz Bakker uit de Beemster, met procuratie van Maria en Cornelia van Daverveld
gezusters te Alkmaar, dd. 4-11-1791 gepasseerd voor notaris Hendrik Reyzer te Alkmaar, verkoopt aan Simon Poest en
Jacob Groot 5 stukken land aan elkaar in de Eilandspolder bezuiden het dorp te weten:"het westerstuk van
Boonkooper", "Boonkopersven", "Het Legeland" op het Ouddijk, "Abbenwerft" en "Het Langeland". Allen in lasten
groot 6 mad 5« zestiende, onder aanneming van "Heertjen Venne" zijn de landen voetstoots verkocht. Koopsom 1.110
gld. 10 st.
blz. 337, 14-1-1792, Cornelis de Boer mr broodbakker, mede voor de gezamenlijke broodbakkers van De Rijp, bij
publieke verkoping dd. 31-12-1791, verkoopt aan Cornelis Kokkes een huis en erf nr 252, vroeger een broodbakkerij
met schuur erachter op 't Nieuweland. Belend met de stal van Klaas van der Lijn W. de vaarsloot N. Willem
Hoogstraten O. Koopsom 101 gld.
blz. 338a, 28-1-1792, Abraham Jacobsz verkoopt aan Klaas Hanzen een huis en erf nr. 453 op de St. Jacobsbuurt.
Belend met ds. Albertus Vredenduin Z. vaarsloten O. en W. een dorpserf N. De gemene straat doorstrekt het erf.
Koopsom 20 gld.
blz. 338b, 14-1-1792, Lourens Bakker verkoopt aan Marten Bruin 2 stukjes land in de banne van De Rijp; 1e groot 10
agele 18 roe 9 voet. Belend met Jan Heines O. en Z. de Boeiersloot W. een vaarsloot en Klaas van der Lijn N.
2e groot 10 agele. Belend met 't Ouddijk Z. de Boeiersloot W. Dirk Vroon O. Jan Heines N. Koopsom 531 gld. 14 st. 26
gld. de agele.
blz. 339, 28-1-1792, Pleuntje Dubbelt wed. van Jan Jacobsz de Wit verkoopt aan Abraham Jacobsz een akker land in de
Eilandspolder. Belend met de koper N. Z. Jacob Groot O. de Gouw W. Koopsom 6 gld.
blz. 340, 11-2-1792, Jan Jansz Oudejans verkoopt aan Jacobus van Baar en Aldert Geel een huis en erf nr.12 aan de
noordzijde van de Wijde Regtestraat. Belend met Hendrik Poppen W. de dorpswijk O. Koopsom 480 gld.
blz. 341, 11-2-1792, Meindert Deutekom van Edam, Anthony Deutekom uit de Rijp en Jan Deutekom van Schagen; door
de weesmeesters aangestelde voogden over hun minderjarige zus Aagje Deutekom, verkopen aan Anthony Deutekom
een huis en erf nr. 530 op de Tuinbuurt. Belend met Arian Visser O. Jabobus van Baars W. Koopsom 194 gld.
Bijz: Met rechten volgens transport van 13-4-1765 aan Jan Deutekom.
blz. 342, 11-2-1792, Willem Bek en Claas Appel, diakenen der Doopsgezinde Gemeente, in alimentatie hebbende
Trijntje Cornelis Kokkes wed. van Cornelis Bethlem, verkopen aan Lalmmert Pietersz de Boer een huis, hekelhok en erf
nr. 32 op de Keizersbuurt. Belend over het brugpad met Jan Bierman en anderen W. Cornelis Claasz de Boer O.
vaarsloten Z. en N. De gemene straat doorstrekt het erf. Koopsom 50 gld.
blz. 343, 7-4-1792, Cornelis Kokkes verkoopt aan Poulus Dollebotter een huis en erf nr. 252, vroeger een broodbakkerij
op 't Nieuweland. Belend met de stal van Klaas van der Lijn W. de vaarsloot N. Willem Hoogstraten O. Loopsom 90 gld.
blz. 344, 11-2-1792, Anthony Deutekom verkoopt, namens zijn vrouw Lijsbeth Stevens Duyn, aan Cornelis Klaas de
Boer een huis en erf nr. 268 aan de noordzijde van de Riedbuurt. Belend met Wessel Middelvelt O. de gemene straat Z.
over een gang met Simon Appel W. Koopsom 102 gld.
Bijz: ZIe voor bijzonderheden de acte waarin wordt genoemd Willem Slap van nr. 269, Anthony Deutekom van nr. 268,
Dteven Duyn van 268, bij transporten dd. 15-2-1780, 21-5-1791 en 29-12-1791.
blz. 345, 1-3-1792, Cornelis van den Berg van Purmerend verkoopt aan Pieter Jantjes en Cornelis van Petten een stuk
land groot 7 agele 18 roe waarvan 5 agele 33 roe gelegen is in de ban van Graft, bewesten de Gouw. Belend met het
mijlpaalland N. Pieter Muys Z. de vaarsloot O. de zeevarende buidel van Noordend W. Koopsom 32 gld. 10 st.
Bijz: Aan de acte is toegevoegd: De helft van het land is door P. Jantjes aan zijn kinderen afgestaan vanwege hun
moeders erfenis. De andere helft is door het overlijden van C. van Petten, september 1809, op zijn kinderen Lijsbeth en
Trijntje overgegaan op verzoek van hun voogd. Ondertekend door C. Boonacker dd. 15-8-1810.
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blz. 346, 10-3-1792, Aldert en Jan de Wit en Cornelis Blauw secr. en schout van Graft, mede voor (niet te lezen) en Jan
Spat van Westzaan zijn door de wessmeesters aagesteld tot voogden over Jan en Neeltje de Wit kinderen en erfg. van
Adriaan de Wit, bij publieke verkoping dd. 3-2-1792, verkopen aan Jan Salm van Medemblik een huis, pakhuis en erf nr.
31 zijnde een grutterij, met gereedschap en 2 paarden, aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam. Belend
met Jan de Geus O. Jacob Evertsz Groot W. de gemene straat Z. Nog mede verkocht een akker land bewesten de Gouw
belend met de Meelmolensloot N. Koopsom 6.150 gld.
Bijz: Met een portie in de gang tussen het huis van Gerrit Lakeman en Gerrit Sieuwerts van de Regtestraat zuidwaarts
tot de sloot.
blz. 347, 10-3-1792, Jan en Jacob Evertsz Groot en Dirk Duin gehuwd met Magteltje Groot, kinderen en erfg. van Evert
Groot en Trijntje Glas, verkopen aan Pieter Muusz, lid van de vroetschap, een huis en erf nr. 38 aan de noordzijde van
de Regtestraat beoosten de Cralingerbrug. Belend met een gemene gang O. Jan Wennius W. Koopsom 350 gld.
Bijz: Met een bleekveld voor over straat, volgens transporten dd. 1-5-1688 aan Claas Aams, op 12-1-1771 aan
Garbrand de Boer, op 11-4-1781 aan Willem van Reen en op 4-2-1786 aan Trijntje Glas.
Tussengevoegd blad tussen blz. 347 en 348, 25-4-1808. COPIE
Uittreksel uit een legaat door Pieter Muusz voor notaris Jan Heines dd. 11-2-1801 gemaakt, waarin hij aan Neeltje
Aris Groen huisvrouw van Maarten van der Laan een huis en erf toebedeeld waar zij met haar man in woont. Staande
en leggende aan de noordzijde van de Regtestraat bij de Kralingerbrug nr. 38. Getuigen waren Jan Wennius en Jacobus
Bakker beiden uit de Beenster. Het vorenstaande is na collatie in orde bevonden door secr., ad interim, C. Blauw dd.
26-1-1805 en op 25-4-1808 door C. Boonacker. Pieter Muusz is op 12-3-1804 overleden en het bovengenoemde huis, nu
nr. 111, overgebracht op naam van M.
van der Laan. Getekend door C. Boonacker secr. op 25-4-1808.
blz. 348, 24-3-1792, Pleuntje Dubbelt gehuwd met Cornelis Boekies verkoopt aan Maarten Dubbelt een stal en erf nr.
425 op 't Zuid. Belend met Jan van Rossen Z. de koper N. Koopsom nihil, onder dankzegging.
blz. 349, 24-3-1792, Arian Valk, president schepen. verkoopt aan Dirk Bleeker een huis, hok en erf nr. 50 op de
Venbuurt. Belend over de gang van dit huis met Jacob Hop O. Klaas Glas W. de gemene straat Z. Koopsom 50 gld.
De Armenvoogden Evert Prins en Jacob Heynes hebben 137 gld. 6 st. 10 penning ontvangen van de secr. over de
periode 6-4-1791 tot 24-3-1792.
blz. 350, 14-4-1792, Arend Prinsz, Jacob Heines, Dirk Doets en Arie Swanenburg, regenten van het gemene Wees en
Armenhuis, in alimentatie hebbende Levie de Jode, verkopen aan Jacobus Jansz Bakker uit de Beemster, een huis en de
grond waar het op staat, nr. 21, zijnde twee woningen onder een dak, aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de
Kralingerbrug. Belend over een gemeen pad, waar dit huis een portie in heeft, met Meindert Bloem O. het speel- of
zomerhuisje van Pieter Muis W. met wie de muur gezamenlijk bezit is. Koopsom nihil.
blz. 351, 14-4-1792, Hendrik Scholten verkoopt aan Hendrik Woltering en Gerrit Wolberts een huis en erf nr. 189 en
een pakhuisje en erf ten westen nr. 189b bezuiden en aan de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug. Belend met Claas
Hanzen O. Jan Evertsz Groot W. Koopsom 605 gld.
blz. 352, 21-4-1792, Jacobus van Baars verkoopt aan Jan van Leyden:
1/ een huis en erf nr. 99 zijnde een herberg "Het Stadhuis van Amsterdam" benoorden en aan de Dam. Belend met
Cornelis Boonacker O. Klaas Visser W.
2/ een stalling voor paarden, rijtuigen en berging nr. 95 aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam. Belend
met de wed. van Simon Mars en Marten Bruin O. het Schermerpad W. waar de stalling een portie in heeft. Koopsom
3.300 gld. waaronder een custingbrief van 1.700 gld.
Bijz: Het huis heeft aan de oostzijde een eigen vrije gang en een s
speelhuisje achter aan de Gouw.
blz. 353, 21-4-1792, Dani‰l Heytgras verkoopt aan Christiaan Haarkop van Ansterdam een huis, erf, en tuin over
straat met erf nr. 256 op 't Nieuweland. Belend met Claas Benedictus van der Lijn O. Jacob Colles en Dirk van
Deventer W. Koopsom 800 gld.
BIjz: Met recht dat J. Colles op zijn erf niet mag timmeren, volgens opdracht aan doctor Klaas Toornburg dd. 20-81720.
blz. 354, 28-4-1792, Gerrit Mijnderts NV te Alkmaar verkoopt aan Jacob Windig een huis en erf nr. 112 aan de
zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Dam. Belend met IJsbrant Groot O. over een gang waar, dit huis ¬ part in
heeft volgens opdracht dd. 18-3-1719, met Pieter Hendriks Pranger. Koopsom 190 gld.
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blz. 355 is blanco.
blz. 356, 11-2-1791, OVEREENKOMST: Jacob Groot, eigenaar van huis en erf nr. 32, en Jacob Snijder, eigenaar van
huis en erf nr. 33 zijn gezamenlijk eigenaar van het stukje land gelegen achter nr. 33. Zij komen overeen dat dit land
voortaan bij huis nr. 32 zal behoren. Het hek zal worden verplaatst op gezamenlijke kosten.
Einde boek OR De Rijp inv. 6386

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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