De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387
Bewerking Marianne Teunis

Blz. 1, 19-05-1792; Simon Poest verkoopt aan Cornelis Ruyers een huis met erf nr. 59 gelegen aan de noordzijde van de
Regtestraat beoosten de Dam, belend met Pieter Vogel O en met het timmerhuis van Pieter Fray W. en met een gemene
gang ten W. strekkende van de voorhaven tot de achtersloot. De koopsom is 300 gld.
Bijz.; Met recht aan gemene gangen, 3/8 deel in het gemakhuisje bewesten de gangen achter het erf van Mr. Jacobus
van der Wint.
Blz. 2, 30-06-1792; Reindert Hillebrantsz verkoopt aan Jacob Bouwen een huis en erf met hekelhok nr. 357 gelegen op
't Vlaander, belend over een gang met Pieter Hendriksz Pranger O. en W., met de straat N. en met de sloot Z. De
koopsom is 60 gld.
Blz. 3, 08-09-1792; Pieter Fiers uit Graft verkoopt aan Arent Brandjes een boomgaard gelegen bewesten de Gouw,
belend met Aldert en Jan Boon W. met de 2e achtersloot Z. en met de 3e achtersloot N. De koopsom is 135 gld.
Blz. 4, 08-09-1792; Klaas Slagter verkoopt aan Jacob van der Lijn een huis, leif en erf nr. 110 zijnde een broodbakkerij
gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam, belend met Michiel Glasekas O. en met de weduwe van
Reyer Groot W. De koopsom is 1700 gld.
Bijz.; Met een gemene gang voor over straat van 5 voet breed vanaf de oostkant van het huis van Willem de Boer.
Blz. 5, 22-09-1792; Pieter Gijzelman, procuratie hebbende van Jacob Schrijne dd. 12-09-1792 gepasseerd voor notaris
Jan Croon te Amsterdam, verkoopt aan Gerrit de Reus een huis met erf nr. 306 gelegen op 't Nieuweland, belend over
een gang met Klaas Arisz Groen Z., met Hendrik Wolterink N. en W. en met de Straat O. De koopsom is 75 gld.
Bijz.; Met een portie in het bleekveld voor over straat, aan de waterstoep en het even beoosten van de brug aldaar.
Blz. 6, 22-09-1792; Jacob Benedictus van der Lijn verkoopt aan Cornelis Cox, te Koog, een huis zijnde een
broodbakkerij met erf nr. 433 en een leif of zaagselschuur met erf nr. 431 gelegen op 't Zuid, belend over een gang met
de verkoper Z. en met Willem Bek en zonen N. De koopsom is 645 gld.
Blz. 7, 22-09-1792; Simon Groen verkoopt aan Pieter de Boer twee naast elkaar gelegen huizen met erf nr. 25 en 26,
ligging niet opgegeven, belend met Jan Kievit O., met de weduwe van Simon Kruyger W., met de Wijk Z. en de
vaarsloten N. De koopsom is 195 gld.
Bijz.; Een gemeen pad doorstrekt het erf voor het huis.

Blz. 8, ??-10-1792 (sic); Pieter de Boer verkoopt aan Jan de Wit, junior klerk op het kantoor van Jan Heines, een huis,
pakhuis en huisje voor over straat, een schuurtje en erven nr. 52 met een tuintje achter over sloot, gelegen aan de
noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met Meyndert Bloem O. en met Dr. Jan Hilverink Buusant W.
De koopsom is 1800 gld.
Blz. 9 en 10, 28-11-1792; Meindert Bloem, metselaar geweest nu wonend te Purmerend, verkoopt aan Simon Kuiper ten
eerste twee huizen naast elkaar nr. 50 en 51 met pakhuisje op de wal en erf en een pakhuisje achter over sloot, gelegen
aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Kralingerbrug, belend met Arend Prins O. en met Jan de Wit W., ten
tweede een erfje voor perceel 51 gelegen bezuiden de Regtestraat, belend met de weduwe van Arian Valk O. en de koper
met nr. 208 W. De koopsom is 2500 gld.
Bijz.; Met een portie in de gang naast Arend Prinsz en de gang met de weduwe van Arian Valk.
Met verdere condities dd. 28-10-1792 volgens rekwest van de gecommitteerde Raden van 't Noorderkwartier.
Blz. 11, 29-12-1792; Neeltje Kaaper, weduwe van Simon Heinis en erfgenamen, verkoopt aan Pieter Jansz Boom een
huis, nu in gebruik als stal-wagenhuisje, met erf nr. 146, gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de
Tilburg, belend met de verkoopster O., met Harmen Louwboer W. de vaarsloot Z. en de achtersloot N. De koopsom is 30
gld.
Bijz.; de gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 12, 30-10-1792; Jan Klaasz de Groot, van De Rijp, vertrokken naar Krommenie, verkoopt bij publieke verkoping
dd. 01-11-1792 in de herberg "De Eendracht" aan Claas Glazekas, koopman, een huis, zijnde een broodbakkerij, met
erf en pakhuis nr. 116 gelegen bezuiden aan de Regtestraat bij het oosteind, belend met de straat N. de sloot Z., met
Hendrik Duuringshof O. en met A.IJ. de Wit W. De koopsom is 1625 gld.
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Blz. 13, 29-12-1792; Klaas Kuyperd, wonend in de Beemster, verkoopt aan Pieter de Boer een stuk land, groot 7 agele,
8 roeden en 13 voet, gelegen benoorden De Rijp en bewesten de Gouw, belend met Rijk Rijksz N. een akker Z. de
Hartogbuurt van Graft W. en met Cornelis van den Brink O. De koopsom is 123 gld. en 10 stuivers … 20 gld. de agele.
Blz. 14, 12-02-1793; Maartje Bout verkoopt bij publieke verkoping dd. 31-12-1792 aan Jan Vet, te Graft en Arend
Vuyst, van De Rijp, een pakhuis en erf nr. 290 gelegen op 't Ried, belend met de gemene straat N. de vaarsloot Z. een
gang van 3 voet breed gemeen met Lourens Backer O. een gang van 5 voet breed gemeen met Jan Bout W. met
verwijzing naar de opdracht van 26-04-1678. De koopsom is 100 gld.
Blz. 15 en 16, 26-01-1793; Maritje Swaan, weduwe en boedelhoudster van haar man Arian Vijzelaar, verkoopt aan Isak
Baltzers, meester smid, de helft van een stuk land dat 11 agele, 5 roe en 1 voet groot is, en de helft in een stuk land dat
16 agele, 14 roe en 15 voet groot, gelegen aan de Oostdijk, belend met Jan Meinis Z., met Jan Oly N. met het overpad
naar de Zuid Schermer, en de helft van twee stukken land die samen 21 agele, 26 roe en 4 voet groot zijn, ook gelegen
aan de Oostdijk, belend de Gouw W. de banscheiding met de Zuid Schermer N. het 1e stuk land O. De koopsom wordt
voldaan met een hypotheekbrief, te betalen aan lijfrente ten lijve van de verkoopster die 68 jaar is, ieder jaar 25 gld. en
4 stuivers beginnende 01-06-1794.
Blz. 17, 26-01-1793; Pieter Fiers, te Graft, verkoopt aan Jacobus van Baars een stuk land dat 3 agele, 17 roe en 10 voet
groot is en gelegen bewesten de Gouw, belend de Boekels Z. De koopsom is 120 gld.
Blz. 18a, 26-01-1793; Willem Vet, in de Beemster, verkoopt aan Hendrick Wolterink de helft van een huis met erf nr.
305 gelegen op 't Nieuweland, belend met de gemene straat N. en O. de vaarsloot W. De koopsom is 200 gld.
Bijz.; Met een gang tussen de huizen van Gerrit de Reus en Claas Arisz Groen en een portie in het bleekveld voor over
straat beoosten het huis en aan het gemakhuis en waterstoep beoosten de brug aldaar.
Blz. 18b, 07-02-1793; MEDEDELING:
Op 17-03-1792 is door Guurtje Jans van Groningen in publieke veiling verkocht aan Aris Houttuin, 31 agelen land
gelegen onder Graft, … 3 gld. de agele is 93 gld. Aan C. Groot uit de Starnmeer 26 agelen … 29 gld. de agele is 754
gld. En door J.C. Groot is 4 agelen verkocht aan Jacob Zijp bij de hoop, koopsom 26 gld. Het totale bedrag is 873 gld.
Op 07-02-1793 ontvangen de 80e penning voor de armen 10 gld., 18 stuivers en 4 penning.
Blz. 19, 23-02-1793; Louris Backer verkoopt mede namens Jan Evertsz Groot en Aris Houttuin, van Krommenie,
voogden over Maartje Houttuin en weesmeesters te De Rijp, dochter van Aris Houttuin en Trijntje Bakker, zoon en
Kleindochter van Guurtje Jans van Groningen die in De Rijp zonder testament is overleden, aan Lourens Backer een
huis met dubbel erf nr. 123 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam, belend met de weduwe van
Jan de Kat W. en met Abraham No‰ O. De koopsom is 790 gld.
Bijz.; Met een bleekveld over straat bezuiden de Regtestraat en daar bewesten aan de helft in een gang van 2 voet en 10
duim strekkende tot aan de haven, volgens opdracht dd. 03-01-1731 aan Pieter Brouwer.
Blz. 20, 23-02-1793; Willem Beck en Aldert Boon, als diakenen van de Doopsgezinde gemeente, in alimentatie hebbende
Klaas Lut, verkopen aan Hendrik Woltering een huis met erf nr. 538 gelegen op de Kralingbuurt, belend met de weduwe
van Simon Minus Z., met Jacob Swaan O., 't Kralingburgpad W. en de Voorhaven N. De koopsom is 60 gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 21, 23-02-1793; Hendrik Woltering verkoopt aan Arend de Wilde een huis met erf nr. 538 gelegen op de
Kralingbuurt, belend met de weduwe van Simon Minus Z., met Jacob Swaan O.,
't Kralingburgpad W. en de Voorhaven N. De koopsom is 70 gld.
Blz. 22 en 23, 23-02-1793; Willem Beck en Aldert Boon, als diakenen van de Doopsgezinde gemeente in alimentatie
hebbende Jan Korf, verkopen aan Jan Heines, Schout en secretaris, een huis met erf nr. 130, een pakhuis met erven
achter over sloot met de westerhelft van de leyf achter het huis en een bleekveld voor over straat, gelegen aan de
noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam, belend met Arend Brandjes W. en de koper O. De koopsom is 611 gld.
Bijz.; Verdere voorwaarden over hekken en gebruik van het bleekveld in de acte.
Blz. 24, 23-02-1793; Jacob van der Lijn verkoopt aan Albert Blank een huis met erf nr. 432 gelegen op 't Zuid, belend
over een gang Maarten Bout N. en de vaarsloten O. en W. De koopsom is 66 gld.
Bijz.; Maarten Bout heeft het recht om over het erf achter het huis nr. 432 te gaan naar zijn zaagselschuur nr. 431, de
eigenaar van huis nr. 432 mag daarvoor het erf achter de schuur gebruiken volgens contract dd. 13-12-1792.
Omdat Albert Blank voortvluchtig (fugitief) is, heeft het gemene land de 80e penning ontvangen op 06-04-1793.
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Blz. 25, 23-02-1793; Jan de Vos, meerderjarige zoon van Pieter de Vos en Grietje Nomes, en Jan Nomes met Pieter
Vogel als weesmeesters over de minderjarige kinderen, verkopen aan Jan Bierman een huis met erf, en huiske achter op
de wal, nr. 510, gelegen op de Tuinbuurt, belend met Werp Bicker O., met Willem Paardekooper W. en de haven Z. en
N. De koopsom is 249 gld.
Bijz.; Een gemene straat doorstrekt het erf.

Blz. 26, 23-02-1793; Cornelis Valk, procuratie hebbende van zijn moeder Neeltje de Wit weduwe van Arian Valk,
verkoopt aan Jan Klun, wonend op 't Klun buiten Hoorn, een huis met erf en leyf op de wal nr. 436 gelegen op 't Zuid,
belend met de houttuin van Willem Beck en zonen N., over een gemeen pad Aris Pauw Z. en de vaarsloten O. en W. De
koopsom is 110 gld.
Blz. 27, 23-02-1793; Cornelis Valk, procuratie hebbende van zijn moeder Neeltje de Wit weduwe van Arian Valk,
verkoopt aan Klaas Hooghuis, te Zuid Schermer, een huis met erf nr. 288, gelegen op 't Ried, belend de gemene straat
N., met Klaas Bul O., het oude weeshuis W. en de Vaarsloot Z. De koopsom is 39 gld.
Blz. 28, 23-02-1793; Cornelis Valk, procuratie hebbende van zijn moeder Neeltje de Wit weduwe van Arian Valk,
verkoopt aan Paulus Kok, te Marken, een huis met erf nr. 553, gelegen op het Klooster, belend met Brugt Luytjes O., het
Mennonieten klooster N. en ten Z. het gemene pad de Haven. De koopsom is 1 gld.
Blz. 29, 23-02-1793; Kornelis Hopman, Neeltje Hopman, Maartje Hopman, gehuwd met Cornelis Dubbelt en Betje
Hopman, gehuwd met IJsbrant Pronk, allen de enige kinderen en erfgenamen van Jacob Hopman en zijn vrouw Maartje
Sijmons, verkopen aan Klaas Bul een huis met erf nr. 336 gelegen in de Venbuurt, belend met Dirk Bleker W., met
Frederik Martens O., de gemene straat Z. en de vaarsloot N. De koopsom is 57 gld.
Blz. 30, 11-03-1793; Jan Zalm verkoopt aan Klaas de Wit een huis met erf en pakhuis met gereedschap zijnde een
grutterei nr. 31 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met Jacob Evertsz Groot W.,
met Jan de Geus O. de gemene straat Z. en de vaarsloot N. Tevens wordt een akker land verkocht beoosten de Gouw. De
koopsom is 6150 gld. waarvan 3000 gld. contant en een custingbrief van 3150 gld.
Bijz.; Met een portie in een gemene gang tussen de huizen van Gerrit Lakeman en Gerrit Suuwerts, van de Regtestraat,
zuidwaarts tot de sloot.
Blz. 31, 23-03-1793; Cornelis Kort verkoopt aan IJsbrant Jansz Pronk een hekelhok met erf nr. 398 gelegen aan de
Lievelandsbuurt, belend met de weduwe van Willem Hartog O. en met Harmen Gerritsz Woutering W. De koopsom is 14
gld.
Blz. 32, 23-03-1793; Willem Jacobsz Slap verkoopt aan Jan Pietersz Boom een huis met hooiberg, een hok en erf nr.
298 gelegen op 't Ried bezuiden de gemene straat, belend over de gang, welke tot dit huis behoord, met Louris Kokkes
O., met Frederik Jansz Rijker W. en de vaarsloot Z. De koopsom is 200 gld.
Blz. 33a, 23-03-1793; IJsbrand Jansz Pronk verkoopt aan Arian Ernst een huis met erf nr. 281 gelegen op 't Ried,
belend met Jan Bouts W., met Johannes Pietersz N., een gang O, waarin dit huis een 3 part heeft en Lourens Backer met
zijn stal een 3 part en Klaas Bul met zijn huis een 3 part. De koopsom is 2 gld.
Blz. 33b, 26 en 29-03-1793; Dirk Doets en Arie Zwaanenburg, armvoogden hebben van de secretaris van De Rijp 323
gld., 2 stuivers en 14 penning ontvangen over de periode 14-04-1792 tot 23-03-1793 op 26-03-1793.
MEDEDELING.
Op 16-02-1793 heeft Albert van Baar, te Beemster, verkocht aan Sijmon Bek, te De Rijp, een huis met erf en pakhuis
gelegen bezuiden de Wijde Regtestraat, belend met 't pad naar de Stijger, of het hoofd ten O. en Cornelis Kokkes W.
Doch vermits de koper manqiderd ontvangen de 80e penning op 29-03-1793.
Blz. 34, 30-03-1793; Albert van Baar, te Beemster, verkoopt aan Jacob Water een huis met erf en pakhuis nr. 182, en
een huis met erf nr. 183 gelegen bezuiden de Regtestraat, belend met 't pad naar het Hoofd O., met Cornelis Kokkes W.
en de voorhaven Z. De koopsom is 500 gld.
Blz. 35, 06-04-1793; Trijntje Pit en Claas Plugger, zoon van Jacob Plugger, samen erfgenaam van Jacob Plugger,
verkopen aan Dani‰l Pit een huis met erf nr. 346 gelegen op 't Venje bezuiden de gemene straat, belend over de gang,
die tot dit huis behoord de weduwe van Maarten Krent O. en de weduwe van Willem Kelder W. De koopsom is 6 gld.
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Blz. 36, 06-04-1793; Jacob van der Lijn verkoopt aan Klaas van der Lijn een huis met erf nr. 432 gelegen op 't Zuid,
belend over een gang Maarten Bout N. en de vaarsloten O. en W. De koopsom is 66 gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf. Met condities die verwijzen naar de overeenkomst van 13-12-1792.
Blz. 37, 08-04-1793; Johanna Bregman, weduwe van Jan Neelen, te Westzaan en Klaasje Bregman, gehuwd met Albert
Timmer, te Zaandijk, enigste erfgenamen van hun ouders Jacob Bregman en Swaantje Jans, verkopen aan Jan van
Deventer een huis met erf nr. 507, met een gang ten oosten gemeen met IJzak Baltzerts en daar bezuiden een bleekveld,
wal en gevoeghuisje gelegen op de Tuinbuurt, belend met IJzak Baltzerts O. en met Aldert Geel W. De koopsom is 130
gld.
Blz. 38, 20-04-1793; Jan Hilverink Buissant, medicijn dokter, verkoopt aan Willem Bek een huis met erf, een luyf achter
op de wal en een tuintje waarop een speel of tuinhuisje nr. 53 achter over de sloot, gelegen aan de noordzijde van de
Regtestraat beoosten de Dam, belend met Jan de Wit jr. O., met Pieter de Clerq W. en het tuintje belend met Pieter
Fiers. De koopsom is 1200 gld.
Bijz.; Met een portie in de gang en de wal bezuiden de Regtestraat tussen dit erf en het huis van Pieter Muys.
Blz. 39, 20-04-1793; Dr. Jan Hilverink Buissant verkoopt aan Pieter Hartman, Cornelis Willemsz Bek en Jan de Wit een
houtbosje gelegen beoosten de Gouw, belend met Jan Muys O. en verder vaarsloten. De koopsom is 70 gld.
Blz. 40, 20-04-1793; Pieter Appel verkoopt aan Jan Pauw een stal of gebouw dienende tot een nette- of spinbaan nr.
402 tot 405, beslaande de erven waarvoor deze huizen hebben gestaan, gelegen aan de Heykesbuurt. De koopsom is
1350 gld.
Bijz.; Met verdere condities in de acte en verwijzing naar een besluit van schepenen dd. 27-05-1786.
Blz. 41, 04-05-1793; Lourens Bakker verkoopt aan Willem Jacobsz Slap ten eerste een huis met erf en pakhuis op de wal
nr. 278 gelegen op het Ried benoorden de gemene straat, belend met Izak Pit O. de gemene straat Z. en de vaarsloot N.,
ten tweede een pakhuis en luif geschikt tot een hooiberging welke door het plaatsen van een leif of koestal met elkaar
zijn verbonden, tevens gelegen op het Ried benoorden de gemene straat, belend met Johannes Pieters Z., het 1e perceel
O. en een gemene gang en wal en daarover het pakhuis van Johannes Pieters. De koopsom is 525 gld.
Bijz.; Met verwijzing naar opdracht aan Jacob Keyzer nr. 279 dd. 19-04-1749.
Blz. 42, 04-05-1793; Lourens Backer verkoopt aan Klaas Bul een huis met erf nr. 291 gelegen op de Riedbuurt, belend
met Cornelis de Boer O., het pakhuis van Arend Vuyst en Jan Vet W., de sloot Z. en de straat N. De koopsom is 8 gld.
Bijz.; De gang tussen beiden is gezamenlijk.

Blz. 43, 01-06-1793; Pieter Hendriksz Pranger verkoopt aan Jan Pietersz Ot een huis met erf nr. 356 gelegen op 't
Vlaander, belend met Jacob Bouwer O., de koper W. en de vaarsloot Z. De koopsom is 60 gld.
Blz. 44, 29-07-1793 (sic); Cornelis Koks verkoopt aan Bouke Dubbelt ten eerste een huis met erf zijnde een
broodbakkerij nr. 433 gelegen op 't Zuid, belend over een gang Klaas Benedictus van der Lijn Z. en Willem Bek en
zonen N., en ten tweede een luyf of zaagselschuur met erf nr. 431 eveneens gelegen op 't Zuid en belend aan Klaas
Benedictus van der Lijn N. en Dirk Boekies Z. De koopsom is 200 gld.
Bijz.; Met verwijzing naar 13-12-1792 wegens recht van overpad.
Blz. 45, 29-06-1793; Maartje Pieters Yves, weduwe van Pieter Vet, verkoopt aan Jan Vet jr., haar zoon, een huis met erf
nr. 196 gelegen op 't Ried bezuiden de Straat, belend met Frederik Jansz Rijkers O. en Jacob Haringh W. De koopsom is
1 gld.
Blz. 46, 13-07-1793; Jan Koomen, de jonge, verkoopt aan de Schepenen en Vroetschap, ten behoeve van het dorp De
Rijp, een Snip of Jaagschuit, 45 lang en 10 voet wijt, hol naar advenant, met haak, bomen en gereedschap. De koopsom
is 300 gld.
Blz. 47 en 48, ??-08-1793 (sic); Mr. Jan Klaasz Boer, te Westzane, Cornelis Bak, Burgermeester te Uitgeest en Jan
Heines, te De Rijp, secretaris vanwege de clausule Reservatoir in het testament dd. 10-09-1788 van wijle Willem
Haseven en Grietje Hilbrant Schagen, executeurs over genoemd testament gepasseerd voor notaris Jan Heines dd. 1206-1788, wegens publieke verkoping dd. 25-06-1793, verkopen aan Dani‰l Pit ten eerste een huis met pakhuis en erf
gelegen benoorden aan de Regtestraat, belend met Cornelis Pronk O., het Kalver- of Loyerspad W., de 1e achtersloot N.
en de gemene straat W., ten tweede een erf of houtbosje achter over de sloot gelegen benoorden aan de Regtestraat,
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belend met Aris Slagter W., de 1e achtersloot Z., de 2e achtersloot N. en de Weleerwaarde heer Albertus Vredenduyn
O., ten derde een wagenhuis met erf, alles tezamen nr. 81, gelegen bezuiden de aan de Regtestraat beoosten de Dam,
met een portie in het Loyerspad, belend de Regtestraat N., de voorsloot Z., Marijtje Strijker O. en over een gemeen pad
naar de voorhaven Cornelis van den Brink vanwegen zijn vrouw Roelofje Jans W. De koopsom is 2345 gld.
Blz. 49 en 50, 10-08-1793; Mr. Jan Klaasz Boer, te Westzane, Cornelis Bak, Burgermeester te Uitgeest en Jan Heines,
te De Rijp, secretaris vanwege de clausule Reservatoir in het testament dd. 10-09-1788 van wijle Willem Haseven en
Grietje Hilbrant Schagen, executeurs over genoemd testament gepasseerd voor notaris Jan Heines dd. 12-06-1788,
wegens publieke verkoping dd. 25-06-1793, verkopen aan Lammert Pieter de Boer een huis met erf nr. 84 gelegen op 't
Loyersbuurtpad, belend met Cornelis van den Brink Z., de weduwe van Claas van Deventer N. en Pieter Kostelijk W. De
koopsom is 60 gld.
Bijz.; Met een portie in de gemene gang beoosten het huis, van de voorhaven tot de wal waarop het secreet staat.
Blz. 51 en 52, 10-08-1793; Mr. Jan Klaasz Boer, te Westzane, Cornelis Bak, Burgermeester te Uitgeest en Jan Heines,
te De Rijp, secretaris vanwege de clausule Reservatoir in het testament dd. 10-09-1788 van wijle Willem Haseven en
Grietje Hilbrant Schagen, executeurs over genoemd testament gepasseerd voor notaris Jan Heines dd. 12-06-1788,
wegens publieke verkoping dd. 25-06-1793, verkopen aan Jan Hartog een huis met erf nr. 86 gelegen op 't
Loyersbuurtpad, belend de gang van Pieter Kostelijk N., over een gang Welmoet en Neeltje Dekker en Heymel en
Hartman Z., een gemeen pad O. en Pieter Kostelijk W. De koopsom is 71 gld.
Blz. 53, 10-08-1793; Mr. Jan Klaasz Boer, te Westzane, Cornelis Bak, Burgermeester te Uitgeest en Jan Heines, te De
Rijp, secretaris vanwege de clausule Reservatoir in het testament dd. 10-09-1788 van wijle Willem Haseven en Grietje
Hilbrant Schagen, executeurs over genoemd testament gepasseerd voor notaris Jan Heines dd. 12-06-1788, wegens
publieke verkoping dd. 25-06-1793, verkopen aan Aldert en Jan Boon, kooplieden, een stal, hooiberg en erf nr. 143
gelegen aan de Regtestraat bewesten de Tilbrug, belend met de kopers O. en Lammert Barentsz W. De koopsom is 297
gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf. In de kantlijn staat "volgens de wet van 03-02-1808 wordt het nevenstaande
perceel nu overgebracht .... (sic) ten name van Jan Boon 16-7-1808" ondertekend door C. Boonacker, schout.
Blz. 54 en 55, 10-08-1793; Mr. Jan Klaasz Boer, te Westzane, Cornelis Bak, Burgermeester te Uitgeest en Jan Heines,
te De Rijp, secretaris vanwege de clausule Reservatoir in het testament dd. 10-09-1788 van wijle Willem Haseven en
Grietje Hilbrant Schagen, executeurs over genoemd testament gepasseerd voor notaris Jan Heines dd. 12-06-1788,
wegens publieke verkoping dd. 25-06-1793, verkopen aan Grietje Boon een stuk land genaamd "De Leen", groot 14
agele, 28 roe en 10 voet, volgens maatcadulle dd. 16-03-1703 en volgens transport van 20-03-1703 door Cornelis Muus
Blauw en Jacob Muus Tromp, gehuwd geweest met Maartje Claas, bij procuratie van Meyer Jansz en Jacob Klaasz bij
de destijds wonend op het eiland Wieringen, gelegen in de Eilandspolder in de Ondervenne in de banne van De Rijp,
belend ten N. voor een deel met de Buisendijk, ook wel Luyendijk genoemd en een deel met de Kadijk, Jacobus van
Baars Z., de Ringsloot O. en een stroomslootje W. De koopsom is 1543 gld. … 150 gld. de agele.
Bijz.; Dit land is belast met een kalfsgras ten behoeve van de Kerk jaarlijks 3 gld. 2 stuivers en 8 penning. Met vrij- en
onvrijheden aan de gang tussen de huizen van Jan Klein. Jan Heines, schout die de erfpacht royeerde op 04-04-1799.
Blz. 55b, 03-04-1799 (sic); De Kerkmeesters van de Gereformeerde Kerk van De Rijp bekennen ontvangen te hebben
van Jan en Aldert Boon 75 gld. tot voldoening van een erfpacht, die zij te vorderen hadden van de eigenaars van een
stuk land gelegen in de Eilandspolder in de Ondervenne in de banne van De Rijp, belend ten N. voor een deel met de
Buisendijk, ook wel Luyendijk genoemd en een deel met de Kadijk, Jacobus van Baars Z., de Ringsloot O. en een
stroomslootje W. Dit land is belast met een kalfsgras ten behoeve van de Kerk jaarlijks 3 gld. 2 stuivers en 8 penning.
Bijz.; De betaling is bevestigt door: Cornelis Valk, G.D. van Hoolwerff, Klaas de Wit en Lourens Slagter en akkoord
bevonden na collatie door Jan Heines, secretaris.
Blz. 56, 10-08-1793; Mr. Jan Klaasz Boer, te Westzane, Cornelis Bak, Burgermeester te Uitgeest en Jan Heines, te De
Rijp, secretaris vanwege de clausule Reservatoir in het testament dd. 10-09-1788 van wijle Willem Haseven en Grietje
Hilbrant Schagen, executeurs over genoemd testament gepasseerd voor notaris Jan Heines dd. 12-06-1788, wegens
publieke verkoping dd. 25-06-1793, verkopen aan Dirk Vroon, koopman, een stuk land, groot 14 agele, 33 roe en 3 voet,
volgens de maatcedille van 03-02-1701, gelegen in de Eilandspolder, belend met de erve Teunis Mars N. en de
Weleerwaarde heer D. Vreedenduin Z. De koopsom is 1719 gld. 116 gld. per agele.
Bijz.; Met recht volgens transport dd. 09-02-1701 aan Pieter Arentsz Taanman.
Blz. 57 en 58, 10-08-1793; Mr. Jan Klaasz Boer, te Westzane, Cornelis Bak, Burgermeester te Uitgeest en Jan Heines,
te De Rijp, secretaris vanwege de clausule Reservatoir in het testament dd. 10-09-1788 van wijle Willem Haseven en
Grietje Hilbrant Schagen, executeurs over genoemd testament gepasseerd voor notaris Jan Heines dd. 12-06-1788,
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wegens publieke verkoping dd. 25-06-1793, verkopen aan Cornelis Willemsz Bek, koopman, ten eerste een stuk land,
groot 11 agele en 18 roe, volgens vorig transport dd. 17-08-1776 aan Willem Haseven, gelegen in de Weere in de banne
van De Rijp, belend met Jan Wennius O., Pieter de Jager W. en de Zuiddijksloot N., ten tweede een stuk land genaamd
"'t Koningsland", groot 11 1/8 agele, gelegen bezuiden De Rijp benoorden het Ouddijk, bij en aan de Beltsloot, belend
met Dirk Vroon W., de erve Cos N. en de Beltsloot O. De koopsom is 938 gld. en 13 stuivers, voor het 1e stuk land 47
gld. per agele en het 2e stuk land 36 gld. per agele.

Blz. 59, 10-08-1793; Mr. Jan Klaasz Boer, te Westzane, Cornelis Bak, Burgermeester te Uitgeest en Jan Heines, te De
Rijp, secretaris vanwege de clausule Reservatoir in het testament dd. 10-09-1788 van wijle Willem Haseven en Grietje
Hilbrant Schagen, executeurs over genoemd testament gepasseerd voor notaris Jan Heines dd. 12-06-1788, wegens
publieke verkoping dd. 25-06-1793, verkopen aan Jan Pauw een stuk land genaamd "'t Klosje", groot 27 roe en 5 voet,
gelegen bezuiden de Mieweid, belend met Jan Heyn O. en de erve Neeltje Bek W. De koopsom is 207 gld., 3 stuivers en
4 penning, dat is 31 gld. per agele.
Blz. 60, 10-08-1793; Mr. Jan Klaasz Boer, te Westzane, Cornelis Bak, Burgermeester te Uitgeest en Jan Heines, te De
Rijp, secretaris vanwege de clausule Reservatoir in het testament dd. 10-09-1788 van wijle Willem Haseven en Grietje
Hilbrant Schagen, executeurs over genoemd testament gepasseerd voor notaris Jan Heines dd. 12-06-1788, wegens
publieke verkoping dd. 25-06-1793, verkopen aan Arend Brantjes een stuk land genaamd de "Bontekoe", groot 15 agele,
gelegen bezuidwesten van De Rijp, belend met de Baansloot N. en verder andere vaarsloten. De koopsom is 780 gld. dat
is 52 gld. per agele.
Blz. 61, 10-08-1793; Mr. Jan Klaasz Boer, te Westzane, Cornelis Bak, Burgermeester te Uitgeest en Jan Heines, te De
Rijp, secretaris vanwege de clausule Reservatoir in het testament dd. 10-09-1788 van wijle Willem Haseven en Grietje
Hilbrant Schagen, executeurs over genoemd testament gepasseerd voor notaris Jan Heines dd. 12-06-1788, wegens
publieke verkoping dd. 25-06-1793, verkopen aan Pieter Muusz, regerend Schepen, vier stukken land aaneen gedamd,
groot 34 agele, gelegen benoorde De Rijp en beoosten de Gouw, belend met Pieter Muusz Z. en de erve Cornelis Cos N.
De koopsom is 1530 gld. dat is 45 gld. per agele.
Blz. 62, 24-08-1793; Klaas Hooghuis verkoopt aan Arendt Petra een huis met erf nr. 288 ligging niet opgegeven, belend
met Klaas Bul O., het oude weeshuis W. en de vaarsloot Z. De koopsom is 35 gld.
Blz. 63, 07-09-1793; Pieter Fiers verkoopt aan Cornelis Geugjes een stuk buitendijks land, waarvan het eiland, naast de
molen en de waterloop moet beplant en geschoeid zijn, volgens een brief dd. 19-04-1576, gelegen benoorden het dorp in
de Rijperban, belend met de Oostdijk W., de Koornmolen Z. en een watermolen N. De koopsom is 60 gld.
Blz. 64, 24-08-1793; Willem Hoogstraten verkoopt aan de administrateurs van de boedel van Cornelis Cos, ten behoeve
van zijn vrouw Maartje Simons Heines, een huis met erf en bleekveld nr. 221 gelegen aan de noordzijde van de
Regtestraat beoosten de Dam, belend over een gang Jacob Ruyter O. De koopsom is 165 gld.
Bijz.; In de kantlijn staat: De administrateurs over de boedel van C.Cos waren ook de administrateurs over de boedel
van M.S. Heines en wijlen haar 1e man Barend Warterhorst. Uit de nalatenschap van Cos heeft zij dit huis gekocht en
niet gehuurd, zodat dit huis enkel op haar naam staat. Bevestigd door J. Heines secretaris op 25-05-1798.
Blz. 65, 05-09-1793; Trijntje Knerf, geassisteerd met haar man Johannis Berry, wonend te Krommenie, verkoopt aan
Jan Wennius, wonend in de Beemster, ten eerste een huis met erf nr. 533 gelegen op de Tuinbuurt, belend met Teunis
Poest W. en Dirk Mol O., ten tweede een hok of pakhuisje met erf nr. 555 gelegen op de Kralingerbuurt, belend met 't
Dorpserf O., de haven Z., Arend de Wilde N. en het Luyendijkspad W. De koopsom is 475 gld.
Bijz.; De gemene gang doorstrekt het erf bij de haven langs.

Blz. 66, 05-10-1793; Dani‰l Pit verkoopt aan Cornelis van Petten een huis met erf nr. 94 gelegen aan de Regtestraat,
belend over het Orangipad, waar dit huis een deel in heeft, Arend Vuyst O., de stal van Jan van Leyden W. en de
weduwe van Simon Mars N. De koopsom is 600 gld.
Bijz.; Met een portie in de gang tussen de huizen van Cornelis Houthuis en Maartje Bout van de straat tot de voorhaven.
Nog de helft van de wal achter het huis van de weduwe van Simon Mars bewesten het Orangipad op 't Binnenwater.
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Blz. 67, 05-10-1793; Dani‰l Pit, eigenaar van nr. 94, verkoopt aan Arend Vuyst de helft in de wijk bewesten en aan het
noordeinde van 't Orangipad en beoosten de wed. van Simon Mars. Deze helft is aan Maarten Bruin verkocht op 01-111761 door Trijntje Dirks Swart, weduwe van Jan Maarten Smid. Met condities over het onderhoud van de schoeiing met
betrekking tot huis nr. 91. De koopsom is 5 gld. en 5 stuivers.
Blz. 68, 19-10-1793; Gerrit Elberts verkoopt aan Hendrik Woltering de helft in een huis met erf nr. 189 en een pakhuisje
met erf ten westen nr. 189b gelegen bezuiden en aan de Regtestraat, belend met Klaas Hanzen O. en Jan Everts Groot
W. De koopsom is 300 gld.
Blz. 69, 16-11-1793; Trijntje Molenaar, huisvrouw van Jan de Wit, verkoopt aan Lijsbeth Teunis Katt een huis, zijnde
een bakkerij, met pakhuis en erf nr. 89 gelegen benoorden en aan de Regtestraat, belend met Heymel en Hartman O. en
Cornelis Willemsz Bek W. De koopsom is 1400 gld.
Bijz.; Met een eigen vrije gang tot de Loyersbuurt volgens de Gerechtsrol dd. 17-11-1725. En over de Regtestraat de
helft in een gang tussen de huizen nr. 226 en 227 tot de vaarsloot.
Blz. 70, 16-11-1793; Cornelis Boekjes, voor zijn vrouw Pleuntje Dubbelt, verkoopt aan Abraham Jacobs, ten eerste een
akker land van 65 roed lang, belend met de Mosterdmolen Z. en met Jan Heines N., ten tweede een akker land van 22
roe lang, belend met Jacob Groot Z. en met Grietje Boon N., ten derde een akker land van 30 roed lang, belend met
Andries van Oenen Z. en met Aldert Boon N. en ten vierde een akker land van 22 roed lang, belend met Andries van
Oenen N. en met een akker van de erve Pieter de Jager Z. De koopsom is 20 gld.
Blz. 71, 30-11-1793; Dirk Mars verkoopt aan Klaas Plugger een huis met erf nr. 348 gelegen op 't Venje, belend met
Claas Bruin O., de weduwe van Maarten Krent W., de straat N. en de sloot Z. De koopsom is 45 gld. te voldoen met een
custingbrief in drie termijnen.
Blz. 72 en 73, 28-12-1793; Pieter Muusz, president schepen, verkoopt aan Jacob van Hoolwerf, te Hoorn, ten eerste de
helft in een achtkante houtzaagmolen genaamd "De Pauw" met erf en werf met de halve knechtswoning en de helft in de
houtloodsen nr 579 en de helft in een stuk land bewesten de molen gelegen in de Oostervenne. Ten tweede, de helft in
een pakhuis met erf in de Kralingerbuurt nr. 840, belend met Jacob Water O., Jacob Swaan W. en de havens N. en Z.,
met verplichting tot onderhoud in de gang achter het pakhuis. Ten derde, de helft in een pak- of wagenhuisje met erf nr.
206, belend met Commandeur Dirk Duyn O., een gemene gang W., met een portie aan de waterstoep en deze gang. Ten
vierde, de helft in een houtloots of schuur met erf nr. 41 en de helft ven een pakhuis of stalling, belend met Jan
Mighielse O., het pastoriehuis van de Lutherse gemeente W.en ten N. de vaarsloot en ander gemeen, zoals 't transport
van 21-02-1681 aan Frederik Beets. Ten vijfde, de helft in een stal met erf, benoorden de Regtestraat beoosten de
Kralingerbrug, nr. 37, belend de houttuin van de Verkoper W., de sloot N. en een gemene gang O. strekkende van de
sloot zuid aan tussen de huizen nr. 36 en 38 van Jacob Water en de verkoper, tot aan de Regtestraat toe. De koopsom is
4450 gld.
Blz. 74, 28-12-1793; Paulus Kok, te Marken Binnen, verkoopt aan Abraham Jacobs een huis met erf nr. 553 gelegen op
't Klooster, belend over een pad de haven N. en Z. De koopsom is 10 gld.
Blz. 75, 25-01-1794; Cornelis en Simon Dalenberg, te Groet, Pieter Sevenhuysen, gehuwd met Antje Dalenberg en Jan
Voogd, gehuwd met Pietertje Dalenberg, te Egmond aan de Hoef, de Dalenbergs zijn kinderen van wijlen Antje
Rentenaar, ieder voor een 3 part erfgenaam van hun muye, Neeltje Rentenaar, overleden op 06-01-1794, verkopen aan
IJsbrant Groet een huis met erf nr. 489 gelegen aan de westzijde van de Middelstraat, belend met Cornelis Duyn Z., de
vaarsloot W. en Minard Beek of Beck N. De koopsom is 275 gld.
Bijz.; Volgens opdracht van 18-04-1782, komt de loden goot, tussen dit huis en Cornelis Duyn, geheel tot zijn lasten.
Blz. 76, 08-02-1794; Jan Heines, schout, executeur over het testament van wijlen Willem Haseven, tevens voor zijn
mede executeuren dd. 29-01-1794 onderhands gepasseerd, Jan Klaasz Boer, te Westzaan en Cornelis Bak, te Uitgeest,
bij publieke verkoop dd. 31-12-1793 in de herberg "De Eendracht", aan Jan Heines, priv‚, een 28e part aan het
Taanhuis nr. 560 gelegen benoorden het dorp en bewesten de Gouw. De koopsom is 144 gld.
Blz. 77, 08-02-1794; Willem de Boer en Jan Evertsz Groot, als executeuren over het testament van wijlen Pieter de
Boer, overleden op 10-09-1793, verkopen bij publieke verkoping dd. 31-12-1793, aan Jan Dirksz Venendaal een huis
met erf nr. 25 en een huis met erf nr. 26, de ligging is niet bekent maar belend met Jan Kieviet nr. 24 O., de weduwe van
Simon Huyge W., de Wijk Z. en de vaarsloot N. De koopsom is 286 gld.
Bijz.; Een gemene straat doorstrekt het erf.
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Blz. 78, 08-02-1794; Willem de Boer en Jan Evertsz Groot, als executeuren over het testament van wijlen Pieter de
Boer, overleden op 10-09-1793, verkopen bij publieke verkoping dd. 31-12-1793, aan Pieter Muys een huis met erf nr.
22 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug, belend aan de koper O., de gang naar de
Achterombuurt W. en de straat Z. De koopsom is 88 gld.
Blz. 79, 08-02-1794; Willem de Boer en Jan Evertsz Groot, als executeuren over het testament van wijlen Pieter de
Boer, overleden op 10-09-1793, verkopen bij publieke verkoping dd. 31-12-1793, aan Pieter Muusz, president schepen,
een stuk land, groot 18 agele, 38 roe en 8 voet gelegen beoosten de Gouw in de banne van De Rijp, belend de Gouw W.,
Cornelis van Petten N. en Hendrik Teunis Crommenij Z. De Koopsom is 606 gld en 16 stuivers, dat is 32 gld. per agele.
Blz. 80, 08-02-1794; Willem de Boer en Jan Evertsz Groot, als executeuren over het testament van wijlen Pieter de
Boer, overleden op 10-09-1793, verkopen bij publieke verkoping dd. 31-12-1793, aan Dirk Mol een stukje land groot 4
agele gelegen bewesten de Gouw, belend met de erve Houthuis Z., Claas de Boer N. en de banscheiding met Graft W.
De koopsom is 80 gld.
Blz. 81, 08-02-1794; Willem de Boer en Jan Evertsz Groot, als executeuren over het testament van wijlen Pieter de
Boer, overleden op 10-09-1793, verkopen bij publieke verkoping dd. 31-12-1793, aan Sijvert Vuyk, meester
broodbakker te Graft, een stuk land groot ruim 18 agele gelegen aan de Kogsloot, belend met de koper Z. en 't weeshuis
land van Graft N. De koopsom is 414 gld., dat is 23 gld. per agele.
Blz. 82, 08-02-1794; Willem de Boer en Jan Evertsz Groot, als executeuren over het testament van wijlen Pieter de
Boer, overleden op 10-09-1793, verkopen bij publieke verkoping dd. 31-12-1793, bij onderhandse acte dd. 22-03-1787
door P. de Boer uit krachten der clausule Reservatoir vervat in zijn testament voor notaris J. Heinis dd. 28-01-1785
gepasseerd, aan Kornelis van den Brink een stukje land gelegen in de banne van De Rijp en een deel in de banne van
Graft gelegen benoorde De Rijp en bewesten de Gouw, belend met Reyndert Smid N., de Hartogsloot van Graft W, de
koper O. en een akker Z. De koopsom voor het Rijper deel is 170 gld. en 3 stuivers.
Bijz.; Het Grafter gedeelte is te Graft verkocht op 06-02-1794.
Blz. 83, 08-02-1794; Willem de Boer en Jan Evertsz Groot, als executeuren over het testament van wijlen Pieter de
Boer, overleden op 10-09-1793, verkopen voor de ene helft en Jan Langereijs, namens zijn vrouw Maartje Sloof, voor
de andere helft, aan Jan Mars een tuintje of boomgaard gelegen over de 2e Achtersloot, belend met Jan Boon, de oude,
O. en Maartje Bout W. De koopsom is 50 gld.
Blz. 84, 08-02-1794; Pieter Muusz, president schepen en koopman, verkoopt aan Dirk Mol een stuk land groot 3 agele,
24 roe en 13 voet gelegen in de Eilandspolder beoosten de Gouw in de banne van De Rijp, belend met een rietakker Z.
en Jan Blauw N. De koopsom is 39 gld., dat is 11 gld. per agele.
Blz. 85, 08-02-1794; Pieter Muusz, president schepen en koopman, verkoopt aan Benedictus Rijmerts een stukje land
groot 2 agele, 37 roe en 5 voet gelegen beoosten de Gouw aan het Appelmeertje, belend mer de erve van Pieter de Jager
O., Z. en W. De koopsom is 46 gld.,18 stuivers en 8 penning, dat is 16 gld. per agele.
Blz. 86, 08-02-1794; Pieter Muusz, president schepen en koopman, verkoopt aan Pieter Pappot, in de Beemster, een
stukje land groot 3 agele gelegen in de Eilandspolder beoosten de Gouw in de banne van De Rijp, belend met Pieter
Fiers O., Jacob Groot W., Aldert Boon N. en Jan Muys Z. De koopsom is 33 gld., dat is 11 gld. per agele.
Blz. 87, 08-02-1794; Simon Pietersz Kuyper verkoopt bij publieke verkoping dd. 31-12-1793, in de herberg "De
Eendracht", aan Abraham Krijgsman, meester chirurgijn te Groot Schermer, een huis met erf nr. 250 gelegen aan en
benoorden van de Nieuwlandstraat, belend met Pieter Mannie O. en een gemene gang W. De koopsom is 475 gld.
Bijz.; Met aan de westzijde van het huis een wijk gemeen en met Pieter Quadijk een bleekveld voor over straat en een
vrije gang tussen het bleekveld en het huis van Pieter Mannie van de straat zuidaan tot aan de vaarsloot.
Blz. 88, 08-02-1794; Klaas Benedictus van der Lijn verkoopt aan Cornelis en Louris Kokkes een huis met erf nr. 432
gelegen op 't Zuid, belend over een gang met Bouke Dubbelt N. en de vaarsloten O. en W. De koopsom is 95 gld.
Bijz.; Een gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 89, 08-02-1794; Jan Hartog verkoopt aan Jan Feddes een huis met erf nr. 86 gelegen op 't Looyersbuurtpad, belend
met de gang van Lijsbeth Teunis Katt N., over een gang Wolmoet Dekker en Heymes en Hartman Z., het gemene pad O.
en L.T. Katt W., waarin dit huis een portinrit heeft. De koopsom is 68 gld.
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Blz. 90, 08-02-1794; Jan Bierman verkoopt aan Dirk Hartog als eerste een Huis met erf nr. 364 gelegen op de
Keyzersbuurt, belend met het brugpad O., Willem Bek, met nr. 363, Z. en W. en de vaarsloot N., ten tweede een
bleekveld gelegen bezuiden de straat voor het huis van W. Bek waarmee dit huis een gang heeft en de Zuiderste helft van
de straat, belend met Klaas Aris Pauw W. en een gang O. De koopsom is 110 gld.
Blz. 91, 08-02-1794; Cornelis Valk verkoopt, met procuratie van zijn moeder Neeltje de Wit onderhands gepasseerd op
08-02-1794, aan Arent Prins, meester broodbakker, een pakhuis met erf nr. 207 gelegen aan de zuidzijde ven de
Regtestraat beoosten de Dam, belend met het bleekveld van de verkoopster O., de sloot Z. en over de gang Simon
Pietersz Kuypers W. De koopsom is 353 gld.
Bijz.; Met een portie ten westen in de gang en wal strekkende van de Regtestraat af zuidaan tot de sloot toe.
Blz. 92, 08-02-1794; Jan Paardekoper, mede namens Jan Zomer, schoolmeester te Oosterblokker, vanwegen het
testament dd. 30-07-1784 gepasseerd voor notaris Jan Heines, van Catharina Trijp, eerst weduwe van Willem
Deurman, gemaakt met haar laatste man wijlen Mr. Philippus van Swaalve, voogd over Jan Deurman minderjarige
zoon en erfgenaam van zijn moeder Catharina Trijp, overleden, verkopen bij publieke verkoping dd. 31-12-1793 in de
herberg "De Gulden Eendracht" aan Pieter Muusz, regerend schepen en koopman, een huis met erf nr. 245 gelegen
bewesten de Dam, belend met Hendrik Beynema W., een bleekveld O., een vaarsloot Z. en de straat N. De koopsom is
300 gld.
Blz. 93, 08-02-1794; Jacobus van Baars en Aldert Geel verkopen aan Juriaan Heyer een huis met erf nr. 12 gelegen aan
de noordzijde van de Regtestraat, belend met Hendrik Poppen W. en de dorpswijk O. De koopsom is 716 gld.
Blz. 94, 08-02-1794; Abraham Jacobs verkoopt aan Isak No‰ een huis met erf nr. 249 gelegen aan de zuidzijde van de
Regtestraat bewesten de Dam, belend met Jan Boon jr. W., over de gang van dit huis en Jan Kerkhof nr. 134. Pieter
Kortrijk O. De koopsom is 100 gld.
Blz. 95, ??-02-1794 (sic); Jan Hartog verkoopt aan Jan Feddes een huis met erf nr. 86 gelegen op 't Looyersbuurtpad,
belend met de gang van Lijsbeth Teunis Katt N., over een gang langs dit huis Welmoet Dekker en Heymel en Hartman
Z., in deze gang heeft dit huis een deel strekkende met 's Heerenstraat van de voorhaven tot aan het water. De koopsom
is 68 gld.
Blz. 96, 08-02-1794; Klaas Bul verkoopt aan Maartje Cornelis Snoeke een huis met erf nr. 336 gelegen op de Venbuurt,
belend met Dirk Bleeker W., Frederik Martens O., de gemene straat Z. en de Vaarsloot N. De koopsom is 90 gld.
Blz. 97, 08-02-1794; Jan Heines, schout, mede voor de andere executeurs Jan Claasz Boer, te Westzaan en Cornelis
Bak, burgermeester te Uitgeest, onderhands gepasseerd dd. 29-01-1794, verkopen bij publieke verkoping dd. 31-011794 in de herberg "De Eendracht", over het testament van Willem Haseven, aan Aldert Boon, koopman, een 28e part
in het taanhuis nr. 360 gelegen benoorden het dorp en bewesten de Gouw. De koopsom is 145 gld.
Blz. 98, 08-03-1794; Jacob Groot verkoopt aan Cornelis Blank een stukje land, groot 3 agele, 8 roe en 12 voet gelegen
beoosten de Gouw, belend met Trijntje Molenaar, huisvrouw van Jan de Wit, N. en de doedel van Mighiel Willemsz Z.
De koopsom is 96 gld., dat is 30 gld. per agele.
Blz. 99, 22-03-1794; Dirk Doets en Jan Veenendaal, aangestelde voogden over Trijntje Koomen gepasseerd voor Jan
Heines, notaris, dd. 06-02-1794 de 1e bij akte, de 2e bij testament. Trijntje Koomen gehuwd met Rijk Hazes, kleinkind
en erfgenaam van wijlen Jan Koomen, de oude, en Aaltje Pater, met onderhands procuratie dd. 14-03-1794 aan D.
Doets door J. Hazes, Jan Koomen, de Jonge, en A. Pater, allen erfgenamen van Jan Koomen, de oude, verkopen aan
Cornelis Kokkes een huis met erf nr. 550 gelegen op het zuidoost van de Kralingerbuurt, belend met Dirk Doets N., een
gang gemeen met anderen W., de haven Z. en Jan Veenendaal O. De koopsom is 70 gld.
Blz. 100, 18-03-1794; Jan Klaasz Boer, te Westzaan en Cornelis Bak, burgermeester te Uitgeest en Jan Heines, schout
en secretaris van De Rijp, executeurs over het testament van Willem Haseven en Grietje Hillebrands Schagen, beide
overleden, bij onderhandse akte dd. 10-??-1788, waarin de clausule Reservatoir inhoudende de verklaring van W.
Haseven dat hij een erf zonder verponding of poldergeld belast groot omtrent 492 voet in het vierkant verkocht heeft
aan Jan Heines gelegen aan het eind van 't Ried, belend met 't dorpserf N., Jan Heines Z. en Aldert Boon W. De
koopsom is nihil.
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Blz. 101, 22-03-1794; Jacobus van Mannekes, procuratie hebbende dd. 17-03-1794 van zijn moeder Helena Wanbouts
weduwe van Pieter van Mannekes, en Jan Hondius, enige zoon en erfgenaam van Hendrik Hondius en Aagje de Vos, te
Graft, verkopen aan Jacobus van Baars een stuk land groot 7 agele, 18 roe en 11 voet gelegen bezuiden De Rijp en
bewesten de Tilbrug, belend aan 't pakhuis van Aldert en Jan Boon O., de boomgaard van Jan Heines Z.,
Arend Brandjes W. en Cornelis Dubbelt N. De koopsom is 522 gld en 14 stuivers, dat is 70 gld per agele.
Blz. 102 en 103, 22-03-1794; Jacob Groot en Jan de Wit jr., Diakenen van de gereformeerde gemeente, in alimentatie
gehad hebbende Pieter Kortrijk, onlangs overleden, verkopen aan Jan Vet, te Graft, ten eerste een huis met erf nr. 133, welke eerder in twee partijen is verkocht, het achterste deel op 14-10-1775 en het voorste deel op 27-01-1781, aan
Pieter Kortrijk -, gelegen benoorden aan de Regtestraat tussen de Dam en de Tilbrug, belend met de grutterei van
Matthijs Ledder O., wiens wagenhuis tegen dit huis aan staat, en over de gang Dirk Kerkhof W. en ten tweede, met een
erf en een pad daarin voor over straat, gelegen op dezelfde plek en belend met de gang van Dirk Kerkhof en Isaac No‰
W. de koopsom is 34 gld.
Blz. 104, 05-04-1794; Cornelis Kokkes verkoopt aan Albert Bijleveld een huis met erf nr. 550, ligging niet bekent maar
belend met Dirk Doets N., Jan Veenendaal O., een gang gemeen met anderen W. en de haven Z. De koopsom is 100 gld.
betaald met een custingbrief.
Bijz.; Een gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 105a, 05-04-1794; Claas Glazekas verkoopt aan Jan van Kleef, te Edam, een huis, zijnde een broodbakkerij, met
erf en pakhuis nr. 176 gelegen bezuiden aan de Regtestraat bij het oosteind, belend met de straat N., de sloot Z.,
Hendrik Duuringshof O. en Aldert IJsbrandsz de Wit W. De koopsom is 1200 gld.
Blz. 105b, 05-04-1794; ONTVANGEN:
door de armenvoogden van De Rijp 300 gld., 5 stuivers en 4 penning van de secretaris over de getransporteerde
goederen tussen 30-03-1793 en 01-04-1794. Ondertekend door Pieter Fraij en Matthijs Ledder.
Blz. 106, 17-05-1794; Trijntje Dirks Haan, weduwe en erfgenaam van Klaas Banning, verkoopt aan Dirk Sneek een huis
met erf nr. 275 gelegen benoorden en aan de straat op 't Ried, belend met het Langebrugspad O. en Jan Agema W. De
koopsom is 100 gld.
Bijz.; Met een 1/3 portie in de gang, wal en gamakshuisje bewesten de Langebrug.
Blz. 107, 17-05-1794; Dirk Sneek verkoopt aan Gerrit Siewertsz een huis met erf nr. 275 gelegen benoorden en aan de
straat op 't Ried, belend met het Langebrugspad O., Jan Claasz Groot N. en Jan Agema W. De koopsom is 170 gld.
Bijz.; Met een 1/3 deel aan de gang, wal en gemakshuisje bewesten de Langebrug.
Blz. 108, 17-05-1794; Gerrit Siewertsz verkoopt aan Cornelis Poest een huis met erf nr. 197 gelegen aan de Regtestraat
beoosten de Kralingerbrug, belend over de gang en wal, waar dit huis een deel in heeft, met Gerrit Lakeman O. en, uit
hoofde van zijn vrouw, Jan Kieviet W. De koopsom is 300 gld.
Blz. 109, 31-05-1794; Willem Bek, en zonen, verkopen aan Klaas Koenraad een huis met erf nr. 363 gelegen op de
Keyzersbuurt, belend met een deel van het brugpad en het huis van Dirk Hartog O., Klaas Aris Blauw W., voor een deel
met Dirk Hartog en verder met de vaarsloot N. en de gemene straat Z., waarvan de zuiderste helft bij dit huis hoort. De
koopsom is 50 gld.
Bijz.; Met een eigen vrije gang aan de noordzijde en over het brugpad een gang gemeen met Dirk Hartog.
Blz. 110, 31-06-1794; Hendrik Poppen, de jonge, verkoopt aan Hendrik Putting ten eerste een huis met erf, vroeger
gebruikt als een wagenmakerij, nr. 13 gelegen benoorden en aan de Wijde Regtestraat, belend met Juriaan Heyer O. en
de weduwe van Jacob Wouters Smid W. en ten tweede : in een erf tegenover en bij dit huis horend bezuiden en aan de
Regtestraat beoosten en aan het pad naar 't Hoofd waar Pieter Muis een huis op heeft gebouwd en daarbij ook een deel
van het 1e erf in erfpacht heeft waarvoor hij jaarlijks 2 gld. betaald aan erfpacht. Alles volgens opdracht van 02-051767
aan Visser en Poppen. De koopsom is 150 gld.
Blz. 111, 31-05-1794; Benedictus Rijmerse verkoopt aan Pieter Boon een huis met erf nr. 323 gelegen op het oude
Vlaander, belend over het brugpad met Benedictus Rijmerse O., Cornelis van Petten W. en de vaarsloten N. en Z. De
koopsom is 66 gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 112, 12-07-1794; Jan Klaas Pauw verkoopt aan Evert en Maartje Groot ten eerste een huis en erf met een pakhuis
daarachter en een erfje of tuintje over de sloot nr. 68 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam,
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belend met Klaas Banning O. en de weduwnaar Cornelis Beck W., ten tweede een erf of boomgaard voor dat huis
gelegen bezuiden de Regtestraat, belend met Willem Hofman, uit hoofde van zijn vrouw, O., volgens opdracht van 0608-1675 bezit hij 2 voet grond in de gang aan de westzijde van zijn huis dd. 19-07-1721 heeft de weduwe C. Banning
een deel in de gang die strekt van de straat zuidaan tot de haven. De koopsom is 1000 gld.
Blz. 113, 12-07-1794; Jan Wolterink verkoopt aan Willem Jacobsz Slap een erf met gewassen gelegen aan de Riedbuurt,
belend over een gang met Arian Ernst W., Johannis Pietersz N., en de koper O., wiens erf voorheen tot dit huis nr. 29
behoorde doch daarvan gescheiden op 16-05-1794 gelegen bezuiden de Riedbuurt. De koopsom is 10 gld.
Blz. 114 en 115, ??-08-1794 (sic); Grietje Venendaal, weduwe van Jan Dirksz Venendaal, verkoopt aan Dirk Fokkes
Bosman ten eerste een scheepstimmerwerf met de lange- en dwarshelling gelegen aan het oosteind van de
Kralingerbrug belend met de ringsloot van de Beemster O., de haven Z., met het bleekveld en Dirk Doets W. en over de
wijk de timmerwerf van Dirk Doets W. en N., ten tweede een huis, timmerschuur en loods nr. 549 belend aan de
voorzijde werf W., de oude haven Z. en Dirk Doets N., die bepaalde rechten heeft, zie akte. De koopsom is 310 gld.
Bijz.; De 's Herenstraat doorstrekt het erf bezuiden het huis met verwijzing naar transporten van 15-05-1680 aan Jan
Pietersz Amsterdam en Pieter Jansz Prins. Op 24-01-1693 aan Dirk D. en 20-02-1704 aan Dirk Cornelis Koekman of
Duyvens.
Blz. 116, 27-09-1794; Pleuntje Dubbelt, getrouwd met Cornelis Boekus, verkoopt aan Trijntje Pieter, weduwe van Jan
Rinses, een huis met erf nr. 467 gelegen op de Meelzakbuurt, belend met de straat O., Jan Coenraats Z. en een leeg
dorpserf N. De koopsom is 65 gld.
Bijz.; Met een gang gemeen met J. Coenraats.
Blz. 117, 18-10-1794; Jan de Wit, met procuratie van Pieter de Clerq, te Amsterdam gepasseerd dd. 09-10-1794 voor
notaris Joannes Arnoldus Lette te Amsterdam, verkoopt aan Albert de Graaf een huis met erf nr. 54 gelegen aan de
noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met Pieter Fiers W. en Willem Bek jr. O. De koopsom is 150
gld.
Blz. 118, 18-10-1794; Dani‰l Pit verkoopt aan Barend Oosterman een huis met erf nr. 377 gelegen op de
Lievelandsbuurt, belend met de vaarsloten Z. en N. en Hendrik van den Bos W. De koopsom is 93 gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 119, 18-10-1794; Jan van Rossen verkoopt aan Jan Simonsz Kil, te Beemster, een stal met erf belend met het
stalletje van Maarten Dubbelt N. nr. 425 over een dorpserf Willem de Boer nr. 423 Z. en de sloten O. en W. De koopsom
is 60 gld.
Bijz.; De 's Herenstraat doorstrekt het erf.
Blz. 120, 13-12-1794; Anthony Jan Menger, te Purmerend, als mede Bastiaan van Wouw, te Amsterdam, procuratie
hebbende van Meindert Bloem, te Purmerend, dd. 16-10-1794 gepasseerd voor notaris Bernardus Selleger te
Purmerend, verkopen aan Trijntje Ronkes, weduwe van Klaas Klopper, een huis met erf nr. 20 met een erfje of bleekveld
waar vroeger een huisje of schuurtje op gestaan heeft, gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de
Kralingerbrug, belend met 't pad naar de Agterombuurt O., over een gang Jacob Jansz Bakker W., de gemene straat Z.
en de wijk of sloot N. De koopsom is 300 gld.
Blz. 121, 13-12-1794; Anthony Storm verkoopt aan Dirk Sneek een huis met erf en bleekveld nr. 271 gelegen op 't Ried,
belend met Simon Appel Z. en O. en het hekelhok van Jan Swaan N. De koopsom is 100 gld.
Bijz.; Met 1/3 in de wal en gemakhuisje benoorden J. Swaan met verdere condities zie akte.
Blz. 122, 16-12-1794; Dirk Visser en M. Gijsen de Boer, mede voor Cornelis Visser en Cornelis de Boer, die absent zijn,
als executeurs over het testament van Aagje Pieters Louwe huisvrouw van wijle Gerrit Visser, gepasseerd dd. 15-101792 voor notaris Simon Jongewaard, allen wonend te West Zaandam, verkopen aan de kinderen en erfgenamen van
Gerrit Visser een Schepenkennis dd. 29-10-1776 groot 1500 gld. ten laste van Aris Swanenburg, gevestigd op zijn
korenmolen genaamd "De Rijse Jonker", met woonhuis, stalling en erf nr. 575 met de verschenen en lopende intresten,
gelegen benoorden het dorp beoosten en aan de Oostdijk in de banne van De Rijp. De koopsom is 1125 gld.
Blz. 123; IS BLANCO.
Blz. 124, 10-01-1795; Jan van Rossen verkoopt aan Jacob Kokkes een huis met erf nr. 261 gelegen op 't Nieuweland,
belend met een gemeen pad O., Klaas Ruyter Z., Jacob Pauw N. en het water W. De koopsom is 130 gld.
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Blz. 125, geen datum; MEDEDELING:
Op 14 januari 1975 heeft Aldert Poest wegens de testamentaire dispositie van zijn moeder Guurtje Cornelis Vlotter op
20-03-1792 gepasseerd voor notaris Jan Heines, uit haar nalatenschap aanbedeeld gekregen een huis en erf nr. 532
zijnde een bakkerij op de Tuinbuurt, welke meer bedroeg dan zijn juiste portie 660 gld. waarover de 40e penning is
betaald.
Blz. 126, 24-01-1795; Klaas Coenraats verkoopt aan Aris Klaas Pauw jr. een huis met erf nr. 363 gelegen aan de
Keysersbuurt, belend met het brugpad en een gedeelte met Dirk Hartog O.,Klaas Aris Pauw W., de gemene straat Z. en
de vaarsloot N. De koopsom is 60 gld.
Bijz.; Met een vrije gang ten noorde en een deel in de gang tegenover het brugpad samen met D. Hartog.
Blz. 127, 07-02-1795; Pieter Windig verkoopt aan Jan Boon Sr.. ten eerste een huis, erf en leyf of pakhuis nr. 63 gelegen
benoorde aan de Regtestraat, en ten tweede een erf daarvoor, waarvan 't recht van overzicht is verkregen op 16-051772, gelegen bezuiden aan de Regtestraat en beoosten de Dam, dit alles is belend met Mr. Jacobus van der Windt O.
en de koper W. De koopsom is 600 gld.
Bijz.; Een gemene straat doorstrekt het erf.

Blz. 128, 07-02-1795; Trijntje Ronks, weduwe van Klaas Klopper, verkoopt aan Dirk Vroon ten eerste een huis, erf en
pakhuis, achter op de wal, nr. 76 beoosten de Dam aan de noordzijde van de Regtestraat, belend met A.N. Pruym O.,
over de gang met de weduwe van Reyer Groot W., de Regtestraat Z. en de vaarsloot N., ten tweede een erfje met een
huiske daarop bezuiden de Regtestraat belend over een gang met nr. 222 O. en het huis van Arent Vuyst W., sinds 0806-1726 bij dit huis behorend, en ten derde een erfje over sloot belend met Claas Glasekas O. en de weduwe van Reyer
Groot W. De koopsom is 650 gld.
Bijz.; Met recht van gangen etc. volgens opdracht aan Adriaan de Lange dd. 21-04-1725.
Blz. 129, 14-02-1795; Jan Wennius, te Beemster, verkoopt aan Lourens Kostelijk, te Wormerveer, een huis met erf nr.
39 gelegen benoorden aan de Regtestraat, belend over de gang van dit huis met Pieter Muusz O., Jan Mighiel W. en
Pieter Muusz N. De koopsom is 300 gld.
Bijz.; Met een portie in de gang tussen de huizen van Pieter Muusz en Jacob Water en een bleekveld aldaar bezuiden het
stalletje van Pieter Muusz nr. 37.
Blz. 130, 21-02-1795; Dirk Hartog verkoopt aan Arian Schar ten eerste een huis met erf nr. 364 gelegen op de
Keizersbuurt, belend met het Brugpad O., Claas Coenraats Z. en W. en de vaarsloot N., ten tweede een bleekveld
gelegen bezuiden de straat voor het huis van Claas Coenraats, belend met Klaas Aris Pauw W., een gang O, in
eigendom met nr. 363 en de zuiderste helft van de straat. De koopsom is 115 gld.
Blz. 131, 21-02-1795; Klaas Jansz Brunting verkoopt aan Jacob Scharn een huis met erf nr. 494 gelegen bewesten en
aan de Grote Dam, belend met Jan Noomis W. en de Nieuwlandstraat N. De koopsom is 480 gld.
Bijz.; Met een waterstoep, wal en gevoeghuisje aan het eind van de gang die bij dit huis hoort en een gedeelte in de wijk
gemeen met Jan Saskerts nr. 493. Met verdere condities dd. 09-03-1729 en 05-11-1773.
Blz. 132, 21-02-1795; Isaac No‰ verkoopt aan Dirk Sneek, of Entrop, een huis met erf nr. 249 gelegen aan de zuidzijde
van de Regtestraat bewesten de Dam, belend met Jan Boon jr. W., een gang gemeen met Dirk Kerkhof, nr. 134, en over
de gang Pan Pietersz Vet O. De koopsom is 130 gld.
Blz. 133, 28-02-1795; Dirk Mars en Claas Aris, als testamentaire voogden over het kleikind, de dochter van de dochter
van wijlen Annetje Teunis en Dirk Melk, in huwelijk verwekt door Jan Bierman, verkopen bij publieke verkoop dd. 3112-1794 aan Jan Boon jr., koopman, een huis met erf nr. 325 gelegen op 't Vlaander, belend met Cornelis Dirksz van
Petten O., Heertje Dekker W. en de sloot Z. en N. De koopsom is 203 gld.
Bijz.; Met een eigen vrije gang. Een gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 134 en 135, 07-03-1795; Tussen deze twee Bladzijde zijn twee bladen tussen gevoegd, zij vormen samen deze acte.
Jacob Snijder verkoopt aan Pieter Muusz een huis met erf nr. 33a, en een erf en kalkhok voor over straat nr. 33b, sinds
25-01-1787 afgescheiden van het huis, gelegen benoorden aan de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug, belend met
Jacob Groot O., de koper W. en de gemene straat Z. De koopsom is 700 gld.
Bijz.; Op 12-02-1801 legateerde Pieter Muusz aan zijn vrouw Aaltje Olij het bovengenoemde perceel, gepasseerd voor
notaris Jan Heines en getuigen Cornelis Goezinnen en Jan Kieft. De inhoud van de akte is door Jan Heines
geaccordeerd op 30-06-1804 en door C. Boonacker op 25-04-1808 na collatie. De heer Pieter Muusz is op 12-03-1804
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overleden, zo komt bovengenoemd huis aan Aaltje Olij en is ten protocollen overgebracht op 25-04-1808, ondertekend
door C. Boonacker. Het huis is nu 116 genummerd.
Blz. 136, 07-03-1795; Pieter Fray en Arend Prins, als voogden van het gemene armenhuis in alimentatie hebbende de
weduwe Annanias Nihof, verkopen aan Abraham Jacobs een huis met erf nr. 180 gelegen beoosten aan het gemene pad
bezuiden de Regtestraat, belend met Cornelis Geugies N., Aldert IJsbrand de Wit O., met een bleekveld gemeen met C.
Geugies behorend bij het lege dorpserf, belend met het water Z. en het gemene pad naar 't Hoofd W. De koopsom is 8
gld.
Blz. 137a, 07-03-1795; Cornelis van Petten verkoopt aan Jacob Hoogstraten een huis, pakhuis en erf nr. 324 gelegen op
't Vlaander, belend met Pieter Boon O., Jan Boon jr. W. en de vaarsloten Z. en N. De koopsom is 250 gld.
Bijz.; Een gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 137b, ONTVANGEN:
Door de armenvoogden 99 gld. en 2 stuivers van de secretaris over de periode 17-05-1794 tot 07-03-1795 wegens
verkochte goederen, ondertekend door Pieter Fray en Matthijs Leesder (Ledder?)
Blz. 138, 19-04-1795; Jacob Bouwer verkoopt aan Caatje Vastwijk een huis met erf nr. 357 gelegen op 't Vlaander,
belend met Pieter Pranger O., Jan Pieter Pranger W., de straat N. en de sloot Z. De koopsom is 80 gld.
Blz. 139, 19-04-1795; Dirk Entrop (of Sneek, zie Blz. 132) verkoopt aan Jan de Reus een huis met erf nr. 244 gelegen
bezuiden de Regtestraat bewesten de Dam, belend met Dani‰l Pit O., de weduwe van Jan de Kat W. en de vaarsloot Z.
en W. De koopsom is 110 gld.
Blz. 140 en 141, 28-04-1795; Anthonis Wissing en Hendrik Duuringhof verkopen aan Stoffel Duuringhof een huis met
erf nr. 45 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat, belend over een gang met het huis, of de kerk, nr. 44 O. en huis
nr. 46 W. De koopsom is 100 gld.
Bijz.; Met een portie in de gang tussen de huizen van Jan Mars en Dirk Duin van de zuidzijde van de Regtestraat tot de
voorhaven. Verdere bijzonderheden over pad en schutting etc. zie acte.
Bijz.; Nog staat vermeld; huis nr. 46 staat in het diepgeld of twee huizen, belend met huis nr. 45 O. en Aldert en Annetje
de Wit W. een gemene gang Z.(of dit huis mede verkocht is valt niet uit de acte op te maken).
Blz. 142, 28-04-1795; Heertje Dekker verkoopt aan Evert Groot een huis, erf en walhuisje nr. 301 gelegen op de
Riedbuurt, belend met het gemene pad W., de sloot Z., Arent van Ark O. en de gemene straat N. De koopsom is 170 gld.
Bijz.; Met een deel in de wal die loopt langs het huis van Pieter Quadijk ten oosten, met hem en Arent van Ark en
Cornelis de Wolf gemeen.
Blz. 143, 28-04-1795; Neeltje de Wit verkoopt aan Cornelis Pieter Oudejans een huis met erf gelegen aan de zuidzijde
van de Regtestraat, belend met Willem Mol W., over de gang in gezamenlijk eigendom met Cornelis Kokkes O. en de
sloot Z. De koopsom is 450 gld.
Blz. 144, 28-04-1795; Jan de Reus verkoopt aan IJzak No‰ een huis met erf, vroeger met een pakhuis, nr. 263 gelegen
op 't Nieuweland, belend ten oosten met een koe- en paardestal vroeger aan dit huis behorend, nu aan Grietje Boon die
ook eigenares is van nr. 265 en 264, de gemene sloot W., gangen N. en O.,gemeen met gangen volgens opdracht dd. 2304-1695. De koopsom is 130 gld.
Bijz.; Meer andere bijzonderheden zie akte, waarin nog genoemd wordt Abraham Krijgsman.
Blz. 145, ??-04-1795 (sic); Gleyn Jacobs verkoopt aan Pieter Fiers en Cornelis Dubbelt een huis met erf nr. 342
gelegen op de Venbuurt benoorden de straat, belend met het dorpserf O. en Cornelis Dubbelt nr. 343 W. De koopsom is
80 gld.
Bijz.; Dit huis is belast geweest met 6/16 deelland in het poldergeld, gelegen bewesten de Gouw, belend met de
Hartogsloot Z., Pieter Muusz N. en Klaas de Boer (opvolger) W.
Blz. 146, 30-04-1795; Klaas Ruyter verkoopt aan Klaas, Cornelis, Dirk en Jan Smid, allen te Beemster, ten eerste een
woonhuis, gedeeltelijk een stal en erf nr. 260 gelegen op het Nieuweland, belend met Jacob Kokkes N., de straat O. en
Z. en de sloot W., ten tweede een portie in het bleekveld gelegen bezuiden aan de Nieuwelandstraat, belend met een
gang O., het pad naar het Vlaander W. en de sloot Z. De koopsom is 200 gld.
Bijz.; Breder vermeld in de opdracht aan Adriaan Groet dd. 18-04-1672.
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Blz. 147, 07-05-1795; Cornelis Klaasz de Boer verkoopt aan Klaas Ruyter een huis met erf nr. 268, met een pad ten
zuiden en noorden oostwaarts tot de sloot met wal en waterstoep, noordwaarts een bleekveld van 10 voet zoals overeen
is gekomen met de vorige eigenaar Anthony Deutekom uit hoofde van zijn vrouw, gelegen aan de noordzijde van de
Riedbuurt, belend met Willem Slap, nr 269, N., Wessel Middelveld O., de gemene straat Z. en over een gang met Simon
Appel W. De koopsom is 165 gld.
Bijz.; Met verwijzing naar vorige overeenkomsten dd. 15-02-1780 tussen W. Slap en Steven Duijn, en 21-05-1791, en
29-12-1791. Verdere condities over hek, poort en gang zie acte.
Blz. 148, 16-05-1795; Jan Hendriksz de Boer verkoopt aan Rijm Benedictus, thans wonend in de Beemster, een huis met
erf nr. 368 gelegen op de Keyzersbuurt, belend met Jacob Ruyter O., Klaas Bierman W. en de vaarsloten N. en Z. De
koopsom is 41 gld.
Bijz.; Een gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 149, NIET AANWEZIG
Blz. 150, 11-07-1795; Hendrik Putting verkoopt aan Michiel Grevener, te Amsterdam, ten eerste een huis met erf,
eerder gebruikt als wagenmakerij, nr. 13 gelegen benoorden aan de Wijde Regtestraat, en ten tweede : in een erf daar
tegenover op welk erf Pieter Muis een woning heeft gebouwd en een gedeelte van het erf van de wagenmakerij in
erfpacht heeft waar hij jaarlijks 2 gld. voor moet betalen op 1 februari, gelegen bezuiden en aan de Regtestraat
beoosten en aan het pad naar 't Hoofdt. De koopsom is 300 gld.
Blz. 151a, 25-07-1795; Willem Hoogstraten verkoopt aan Marijtje Strijker, weduwe van Jan van de Mark, een huis met
een dubbel erf nr. 251 gelegen op 't Nieuweland, belend met Arian Schuit O., Poulus Dollebotter W. en de gemene
straat Z. De koopsom is 40 gld.
Bijz.; Met een portie in de gang en wal beoosten het huis van Pieter Smid voor over straat, als mede aan de gang naast
het huis van P. Dollebotter.
Blz. 151b, 24-12-1796 (sic, akte waarschijnlijk later tussen gevoegd.) Cornelis Kokkes verkoopt aan Pieter van Bergen
een huis met erf nr. 432 gelegen op 't Zuid, belend over een gang met Bouke Dubbelt N. en de vaarsloten O. en W. De
koopsom is 90 gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 152, ??-081795 (sic); Het college van schout en schepenen als curateuren van de insolvente boedel van wijlen
Albert Bijlevelt en Antje van der Velden, verkoopt bij publieke verkoping aan Pieter Jantjes een huis met erf nr. 550
gelegen op 't zuidoost van de Kralingbuurt, belend met Dirk Doets N., Dirk Bosman O., de haven Z. en een gang W. De
koopsom is 59 gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 153, 02-10-1795; Pieter Jantjes verkoopt aan Jan Wennius, te Beemster, een huis met erf nr. 550 gelegen op 't
zuidoost van de Kralingbuurt, belend met Dirk Doets N., Dirk Bosman O., de haven Z. en een gang W. De koopsom is
75 gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 154, 05-09-1795; Johannis de Mol, curator over het testament van Ida Catharina Holst, weduwe van Gab. Blom,
gepasseerd voor notaris Gerard Wijthoff op 13-06-1739, uit krachten der clausule Reservatoir, verkoopt aan Willem
Blom een huis met erf nr. 192 gelegen aan de zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug, belend met Pieter
Muis O. en Hendrik Poppen W. De koopsom is 450 gld.
Bijz.; Met aan de oostzijde een eigen vrije gang van de Regtestraat zuidwaarts en met H. Poppen een wal en gang op 't
westeind van de wijk binnendijks.
Blz. 155, is BLANCO.
Blz. 156, 03-10-1795; Willem Slap verkoopt aan Willem Slot en Evert Groot een huis met erf nr. 269 gelegen in de
Riedbuurt, belend met Klaas Ruyter Z., de vaarsloten O. en de koper N. en Z. De koopsom is 14 gld.
Bijz.; Met 1/3 in de gang ten westen tussen Anthony Deutekom met nr. 268 en Willem Slap. Verdere bijzonderheden zie
akte.
Blz. 157 en 158, 20-10-1795; Aafje Dirks Buisman, laats weduwe van Jacob Woutersz Smid, verkoopt aan haar dochter
Neeltje van Beek ten eerste een huis met erf zijnde een herberg met kolfbaan daar achter geneemd A De Verbrande Rijp
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A nr. 15 gelegen op het Oosteind, en ten tweede een stal met erf nr. 14 ook gelegen op het Oosteind, samen belend met
ten oosten het huis van Michiel Grevener en ten westen met Abraham Jacobs. De koopsom is 1600 gld.
Bijz.; De stal heeft een gang ten westen tot aan de Regtestraat volgens opdracht aan Jacob Kleibroek dd. 19-04-1721.
Neeltje Jans zal haar moeder haar leven lang verder verzorgen met; inwoning, spijs, drank, kleding, lafenis, gemak, bij
ziekte medicijnen, etc.
Blz. 159, ??-11-1795 (sic); Gerard Smith, met procuratie van Johan Gerard Smid wonend te Nuuwkerk in Munsterland
aldaar gepasseerd voor notaris Johannes Hermanus Lensing dd. 27-10-1795, verkoopt aan Pieter Olofs, in de
Beemster, een huis met erf nr. 172 gelegen bezuiden aan de Regtestraat het oosterse deel, belend met de herberg en
kolfbaan van Catharina Di Jo nr. 173 en 174 W. De koopsom is 645 gld.
Bijz.; In dit huis zal nooit een tappersanering mogen komen, verdere conditie over hekken en erfpacht zie akte.
Blz. 160, 12-12-1795; Pieter Fiers verkoopt aan Pieter Muusz ten eerste een stukje land groot 14 agelen gelegen aan de
oostkant van de Gouw tegenover de noordeindersloot, en ten tweede een stukje land groot 7 agelen gelegen bij 't
Remmerwiel, belend met Jan Blauw N. en de vaarsloot O. De koopsom is 525 gld.
Blz. 161, 12-12-1795; Maarten Jantjes gehuwd met Antje Hartog, gehuwd en erfgenaam geweest van wijlen Jan de
Goede, waardoor zij eigenaresse is geworden, verkopen aan Jan Noomis en Jan de Vos een boomgaard gelegen
benoorden De Rijp en bewesten de Gouw.
Bijz.; De boomgaard was in eigendom gekomen door een legaat van Aagje van der Lijn gepasseerd voor notaris Jacob
van Beek te Hoorn op 17-08-1794. Zij is overleden op 30-12-1794. Aagje had het verkregen van haar broer Jan van der
Lijn als enige erfgenaam. Aan hem gekomen wegens transport dd. 18-04-1733 door de diakenen en weesvaders der
Mennonieten, en op 20-02-1734 te samen met Cornelis Groen.
Blz. 162, 24-12-1795; Klaas Benedictus van der Lijn, met onderhandse procuratie van zijn zwager Jacob Snijder te
Alkmaar dd. 23-12-1795, verkoopt aan Jan Evertsz Groot een huis met erf, vroeger een looierij, nr. 23 gelegen op de
Agteromsbuurt, belend met de sloot O. en Z. en de weduwe van Jan Kieviet W. De koopsom is 400 gld.
Bijz.; Het bruggetje voor het huis en de gang bewesten het kaarsemakerijhuis nr. 19 samen gemeen.
Blz. 163, 23-01-1796; Cornelis van Petten verkoopt aan Jacobus van der Wind, chirurgijn, een gewezen tuin en hakbos
gelegen bewesten de Gouw, belend met Jacob Hop Z. en het bos van Hartsen O. De koopsom is 18 gld.
Blz. 164, 23-01-1796; Cornelis Klaasz de Boer verkoopt aan Simon Dirksz Tuin een huis met erf nr. 441 gelegen op 't
Zuid, belend met de erve Arent Snijder N., Lammer Pieter de Boer Z. en de gemene straat W. De koopsom is 45 gld.
Blz. 165, 06-02-1796; De administrateurs over de boedel van Michiel Willemsz verkopen aan Trijntje Dirks Haan,
weduwe van Klaas Banning, ten eerste een stuk land groot 9 are, 20 roe en 5 voet, gemeten op 13-06-1726, genaamd
"Pepernoot"?, gelegen beoosten de Gouw, belend met Klaas de Boer Z. en Cornelis Blank N., en ten tweede een tweetal
akkers land, met het bovenstaande samen 11 2 agele, belend met de prutkokerij N. en Z. De koopsom van alles te samen
is 322 gld. … 28 gld de agele.
Blz. 166, 06-02-1796; Willem Bek, Aldert IJsbrantsz de Wit en Claas Glazekas, als executeurs over het testament van
wijlen Cornelis Cos, dragen over aan:
de nalatenschap van wijlen Grietje Boon een stuk land genaamd het "Smeerland", groot 20 agele gelegen bezuiden 't
Ouddijk, belend met de erve Grietje Boon o., en Jan Boon en de erve C. Houthuis W. De koopsom is 660 gld.
Blz. 167, 06-02-1796; Jacob Water en C. Boonacker, als medeleden van het Provisionele Committe Justitie te De Rijp,
verkopen aan Minard Beck een stuk land groot 19 agele gelegen in de Oostervenne aan de Zuiddijk, belend met
Aldertus Vreedenduin N. en het Doctorsland van Aldert Boon Z. De koopsom is 1691 gld.
Blz. 168, 06-02-1796; Willem Bek, Aldert IJsbrandsz de Wit en Claas Glazekas, als executeurs over het testament van
wijlen Cornelis Cos, verkopen aan Claas en Jacob Benedictus van der Lijn een stuk land groot ruim 35 agele, met een
draij aan de Oostdijk, gelegen benoorden het dorp beoosten de Gouw, belend met de kinderen van Trijntje Molenaar en
het land van Pieter Muusz Z., Pieter Geel N. en de vaarsloten W. En Z. De koopsom is 1750 gld. dat is 50 gld. per agele.
Blz. 169, 06-02-1796; Willem Bek, Aldert IJsbrandsz de Wit en Claas Glazekas, als executeurs over het testament van
wijlen Cornelis Cos, verkopen aan Jacob Groot een stuk land groot 11 agele, 11 roe en 12 voet genaamd "Koper
Slager", belend met het bosje van Pieter Hendriks Z., Jacob Groot N., Aldert Boon O. en de Gouw W. De koopsom is
209 gld. dat is 19 gld. per agele.
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Blz. 170, 06-02-1796; Willem Bek, Aldert IJsbrandsz de Wit en Claas Glazekas, als executeurs over het testament van
wijlen Cornelis Cos, verkopen aan IJzak Baltzerts een stuk land groot 6 agele genaamd "'t Alkmaarder Landje" gelegen
beoosten de Gouw bij het Schermer Tiltje, belend met de koper N. en de erve Age Agema Z. De koopsom is 108 gld. dat
is 18 gld. per agele.
Blz. 171, 06-02-1796; Willem Bek, Aldert IJsbrandsz de Wit en Claas Glazekas, als executeurs over het testament van
wijlen Cornelis Cos, verkopen aan Cornelis van den Brink een stukje land groot 6 agele genaamd "De Bijl" gelegen
bewesten de Gouw in de banne, belend met Pieter Muusz N., Grietje Boon Z. en de Gouw O. De koopsom is 162 gld.
Blz. 172, 06-02-1796; Willem Bek, Aldert IJsbrandsz de Wit en Claas Glazekas, als executeurs over het testament van
wijlen Cornelis Cos, verkopen aan Willem Bek een stukje land groot 6 agele genaamd "De Prutakker" gelegen bewesten
de Gouw in de banne benoorden de 3e achtersloot, belend met Cornelis Blank en Cornelis Claasz de Boer N., de Gouw
O. en de 3e achtersloot Z. De koopsom is 234 gld. dat is 39 gld. per agele.
Blz. 173, 06-02-1796; Lijsbeth Cornelis, weduwe van Simon Purmerend, verkoopt aan Reyndert Hendriksz een huis met
erf en leyf nr. 27 gelegen op de Achterombuurt benoorden de Regtestraat, belend met de weduwe van Jan Venendaal O.
en een gang gemeen met Jan Olij W. De koopsom is 162 gld.
Bijz.; Het huis heeft een gang gemeen met anderen bezuiden de Regtestraat tussen de erven van Pieter Muys en Hendrik
Poppen.
Blz. 174, 06-02-1796; Jan de Wit jr., mede voor Pieter Hartman en Cornelis Bek, verkoopt aan Jacob Water een
houtbosje gelegen beoosten de Gouw, belend met Jan Muis O., en verder vaarsloten. De koopsom is 60 gld.
Blz. 175, ???
Blz. 176, 06-02-1796; Jan Feddes de Vries verkoopt aan Dani‰l Pit een huis met erf nr. 86 gelegen op 't
Looyersbuurtpad, belend met de bakkerij van Lijsbeth Kat N., over een gangetje Welmoet Dekker en 't huis van Huymel
en Hartman Z., een gemeen pad O. en Lijsbeth Kat W. De koopsom is 52 gld.
Bijz.; Met een gedeelte aan het Looyerspad strekkende met >s Heerenstraat van de voorhaven tot achter het water.
Blz. 177, 06-02-1796; Willem van Hoogstraten verkoopt aan Jacobus van Baars een huis met erf nr. 72 gelegen aan de
noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend over de gemene gang met Willem Bek O. en Claas Glasekas N.
en W. De koopsom is 202 gld.
Blz.; Met een portie aan de gang strekkende met >s Heerenstraat van de voorhaven tot achter aan de sloot.
Blz. 178, 06-02-1796; Jan Smid verkoopt aan Jan Mars een huis met erf nr. 373 gelegen op de Keysersbuurt, belend met
Hendrik Keyzer O., Klaas de Boer (of Volger) W. en de vaarsloten N. en Z. De koopsom is 200 gld.
Bijz.; Aan de oostzijde een gemene gang en de gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 179, 06-02-1796; Jan Michiel verkoopt aan Joseph Hanratsz een huis met erf nr. 40 gelegen aan de noordzijde van
de Regtestraat beoosten de Dam, belend met Pieter Kostelijk O. en Muusz en Hoolwerf W. De koopsom is 410 gld.
Bijz.; Met een portie in de gang en wal ten westen en ten zuiden van het overhuisje van Jacob Water van de Regtestraat
zuidaan langs de haven tot de Kralingerbrug.
Blz. 180, 06-02-1796; De regenten van het gemene wees- en armenhuis, in alimentatie hebbende Simon Dirksz Tuin,
verkopen aan Jacob en Cornelis Snijder een huis met erf nr. 441 gelegen op 't Zuid, belend de kopers N, Lammert
Pietersz Z. en de gemene straat W. De koopsom is 72 gld.
Blz. 181, 06-02-1796; Hendrik Molenaar verkoopt aan Maarten Dubbelt een huis met erf nr. 427 gelegen op 't Zuid,
belend over de gang het huis van de koper Z. en zijn erf N. De koopsom is 8 gld. en 2 stuivers.
Blz. 182, 20-02-1796; Jacobus van Baars verkoopt aan Jan Michielsz een huis met erf nr. 72 gelegen aan de noordzijde
ven de Regtestraat beoosten de Dam, belend over de gemene gang met Willem Bek O. en Klaas Glasekas N. en W. De
koopsom is 300 gld. waaronder een custingbrief van 200 gld.
Bijz.; Met 8 duim Osendrop ten westen 't hooi- of pakhuis van Claas Glasekas waar het hennehok of leyf tegenaan
gebouwd is heeft 6 duim.
Blz. 183, 05-03-1796; Pieter Fiers verkoopt aan Cornelis Dubbelt de helft van een huis en erf nr. 342 gelegen op de
Venbuurt, belend met het huis van de koper nr. 343 W. en het dorpserf O. De koopsom is 45 gld.
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Blz. 184 a, 10-12-1796; Cornelis Dubbelt, gehuwd met Maartje Jacobs Hop, verkoopt aan Jacobus van Baars een huis
zijnde een broodbakkerij, met schuur achter op de wal en gang beoosten het huis gelegen op 't Venje, belend met Pieter
Keyzer O., Dirk Dollebotter W., de gemene straat N. en de vaarsloot Z. De koopsom is 250 gld.
Bijz.; Nog toegevoegd aan de akte zie foli 201, mogelijk heeft dit betrekking op de datum die hier niet past, daar wordt
verwezen naar foli 184.
Blz. 184 b, 10-12-1796; Cornelis Dubbelt, gehuwd met Maartje Jacobs Hop, verkoopt aan Pieter Stekelbos, te
Hoogwoud, een huis zijnde een broodbakkerij en erf met schuur achter op de wal en gang beoosten het huis gelegen op
't Venje. De koopsom is 1200 gld.
Bijz.1; Aan deze akte is toegevoegd: Dog vermits de koper manqueert zo zij hiervan ontvangen de 80e penning, 15 gld.
Bijz.2; Nog toegevoegd aan de akte zie foli 201, mogelijk heeft dit betrekking op de datum die hier niet past, daar wordt
verwezen naar foli 184.
Blz. 185, 20-02-1796; Klaas Bierman verkoopt aan Cornelis de Boer, broodbakker, een huis met erf nr. 360 gelegen op
de Keyzersbuurt, belend met het huis en gang van de koper nr. 366 O. en W. en N. en de gemene vaarsloot Z. De
koopsom is 70 gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 186, 05-03-1796; Hendrik Sluis verkoopt aan Arian Sluis een huis met erf nr. 401 gelegen op de Heykesbuurt,
belend met Lambert Pietersz O. en het dorpserf W. De koopsom is nihil en word voldaan met een dankbetuiging.
Blz. 187 en 188, 05-03-1796; Pieter Cornelisz Steeman, te Alkmaar, verkoopt aan Benedictus Rijmers een stuk land
groot 3 morgen, bij de staartmolen 18 morgen en 3 morgen op 't Stierland gelegen in de Eilandspolder in de banne van
De Rijp, belend met de Zuiddijksloot Z., Stuurman Bucerus O. en Jacobus van Baars N. en W. De koopsom is 400 gld.
Bijz.; Het land waar de staartmolen op gestaan heeft is door Jan Silver aan Jac. van Baars verkocht op 9-7-1785. Dit
land is mede belast met het onderhoud van de brug of dray aan de Zuiddijk zie verder in de akte.
Blz. 189 en 190, 19-03-1796; Anthony Knijn, gehuwd met Niesje Brandjes, die absent is, en Maartje Brandjes jonge
dochter, gezusters wonend te Edam enige kinderen en erfgenamen van Arend Brandjes en Maartje Bloothoofd, verkopen
aan Frederik August Friler (Frisler), te Amsterdam, ten eerste een huis, erf, achterhuis en achter over sloot een
boomgaard nr. 131 en een bleekveld voor het huis bezuiden de Regtestraat, belend met Matthijs Ledder nr. 132 W. en
Jan Heines secretaris O. en ten tweede een boomgaard bewesten de Gouw aan de Regtestraat bewesten de Dam, belend
met het pakhuis van Aldert Boon W. de 2e achtersloot Z. en de 3e achtersloot N.
Bijz.; Met verwijzing naar overeenkomst tussen Pieter Oostenraad Boon van huis nr. 131 en Anna Poest vorige
eigenaar van nr. 132 dd. 26-01-1761 volgens opdracht aan Jan Claasz Noordeindt de vorige eigenaar van dit huis. Nog
een overeenkomst tussen Arent Brandjes en Jan Heynes, secretaris, met Jan en Jochem Korff als getekend dd. 08-091790. In de Kantlijn staat: ABij acte van scheiding van tafel en bed dd. 10-09-1799 voor notaris Adam Houtkoper te
Amsterdam, tussen Frederik August Fisler en zijn vrouw Wobbina de Boser wonend te Amsterdam is het nevenstaande
gegaan op W. de Boser op 27-09-1799, ondertekend door Jan Heynes, secretaris.
Blz. 191, 26-03-1796; De Justitie van De Rijp verklaart na voorgaande waarschuwingen tot inning van de omgelden bij
publieke veiling verkoogt te hebben aan Evert Groot en Willem Slot een huis met erf nr. 517 gelegen op de Tuinbuurt,
belend met Heertje Dekker O. en Pieter Hartman W. De koopsom is 30 gld.
Bijz.; De armenvoogden ontvingen van de secretaris van De Rijp 202 gld. 6 stuivers en 2 penning wegens verkoop land
en huizen van 19-04-1795 tot 26-03-1796, ondertekend door Arent Prins en Jacob Heynes.
Blz. 192, 16-04-1796; Dirk Mars mede voor zijn zus Niesje Mars als erfgenamen van hun moeder Stijntje Pieters, mede
voor Nanning Laan, die gehuwd is geweest aan een dochter van Stijntje Pieters en die na haar vader en voor haar
moeder is overleden, verkopen aan Dirk Cornelisz Mol een huis en erf nr. 92 gelegen benoorden de Regtestraat
beoosten de Dam, op 't Orangiepad, belend over het Orangiepad met Cornelis Bek O., Jan van Leyden W., Cornelis van
Petten Z. en de vaarsloot N. De koopsom is 65 gld.
Bijz.; Met een portie in de gang tussen de huizen van Maartje Bout en de erven Cornelis Houthuis en een portie in het
Orangiepad tot de Regtestraat. Volgens opdracht aan Jan van der Beek dd. 4-5-1743 heeft dit huis geen deel in de wijk
achter.
Blz. 193, 14-05-1796; Aldert en Jan Boon, als erfgenamen van hun zus Grietje Boon, verkopen aan Jacob Groot een
stukje land gelegen benoorden het Ouddijk in deze banne, belend met de Zuiddijksloot O., de dijksloot Z. en de koper N.
en W. De koopsom is 330 gld.
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Blz. 194, 28-05-1796; Philip Heymel, wonend op de Koog en Maarten Hartman, te Zaandam, verkopen aan Cornelis
van den Brink een huis met erf nr. 88 en een gang achter het huis op 't Looyersbrugpad en een bleekveldje achter over
sloot gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met Welmoet Dekkers O. en Lijsbeth
Teunis Kats W. De koopsom is 271 gld.
Bijz.; Volgens de gerechtsrol dd. 17-11-1725 heeft dit huis 1/12 deel in 't Looyersbuurtpad en wallen, beginnende
beoosten het huis van de vrouw van de koper van de voorhaven noordwaarts dwars over de Regtestraat bewesten het
huis van Dani‰l Pet tot de achtersloot.
Blz. 195, 11-06-1796; Nanning Laan verkoopt aan Anthony Storm een huis, erf en boomgaard nr. 501 gelegen op de
Tuinbuurt, belend met Hendrik Poppen O., Jacob Marsman N. en de vaarsloten W. en Z. De koopsom is 175 gld.
Bijz.; Met een deel in de gemene gang van de Tuinbuurtstraat tot aan de boomgaard.
Blz. 196, 11-06-1796; Arent Petra NV. verkoopt aan Arian Sieuwerts een huis met erf nr. 338 gelegen op de
Lievelandsbuurt, belend met een dorperf W. en O., de vaarsloot N. en de gemene straat Z. De koopsom is 14 gld.
Blz. 197, 09-07-1796; Jan de Wit verkoopt aan Lambert Barentsz een huis met erf nr. 144 gelegen aan de Regtestraat
bewesten de Tilbrug, belend met Aldert Boon en comp. O., Pieter Winding W. en de vaarsloten Z. en N. De koopsom is
50 gld.
Blz. 198, 01-10-1796; Cornelisje Wittebrood, weduwe van Arien Schar, verkoopt aan Dani‰l Pit een huis met erf nr.
364 gelegen op de Keizersbuurt, belend met het brugpad O., Aris Claasz Pauw nr. 263 W. en Z. en de vaarsloot N. De
koopsom is 80 gld.
Bijz.; Met een bleekveld bezuiden de straat voor het huis van A.C. Pauw waarmee te samen de gang ten oosten van dit
huis.
Blz. 199a, 29-10-1796; Dirk Willemsz Mol verkoopt aan Maarten Huygen een stukje land groot 4 agele gelegen
bewesten de Gouw in de banne van De Rijp, belend met Jan Dirksz de Wit Z., Claas de Boer N. en de banscheidingsloot
met Graft W. De koopsom is 80 gld.
Blz. 199b, 05-10-1796; De administrateurs over de boedel van Willem Pietersz Lakeman verkopen aan Dirk de Boer, uit
de Beemster, 5 morgen en 230 roe land N 64 DK, gelegen aan de Wormerweg in de Beemster. Het 1e stuk benoorden de
Rijperweg Ó 456 gld. de morgen. De koopsom is 2456 gld. en 16 stuivers.
Bijz.; De verkoop geschiede in De Rijp, dus dd. Armenvoogden ontvingen de 30e penning 30:30:12.
Blz. 200; DEZE VERKOOP STAAT OP BLZ. 201. Per abuis was zij op deze blz. geplaatst maar behoorde bij het nieuwe
jaar.
Blz. 201, 24-12-1796; Pieter Geel NV., te Wormerveer, verkoopt aan Johannis Pietersz een huis en erf met een leyf op
de wal nr. 105 gelegen bewesten de Dam, belend met Aris Slagter O. en Jan de Wit W. De koopsom is 700 gld.
waaronder een custingbrief van 350 gld.
Bijz.; Aan de oostzijde een eigen gang en een gang gemeen met anderen voor over straat tussen de huizen van Dirk
Vroon en Cornelis Albertsz tot de voorhaven.
Blz. 202, 07-01-1797; Nantje Pieters Lol, weduwe van Hendrik Brandhorst, verkoopt aan Marijtje Calis, weduwe van
Sijvert Vuyk, een stukje land groot 4 agele, 22 roe en 11 voet, belend met het Ouddijk Z., de Kogsloot W. en de koopster
N. en O. De koopsom is 60 gld.
Blz. 203, 07-01-1797; Klaas Glas verkoopt aan Dani‰l Pit, koopman, een 1/32 part in de hennipmolen "De Liefde" nr.
586 gelegen even bewesten het dorp. De koopsom is 20 gld.
Bijz.; De molen staat onder directie van de koper.
Blz. 204, 04-02-1797; Cornelis Koot, als enige erfgenaam van wijlen Jan Veenendaal en Grietje Penders, verkoopt aan
Jan van Capelle, wonend aan de ringdijk van de Beemster, als eerste een huis met erf nr. 25, belend met de weduwnaar
Jan Kieft nr. 24 O., huis nr. 26 W., de wijk Z. en de vaarsloot N., ten tweede een huis met erf nr. 26, belend met
Reyndert Hendriksz W. en nr. 25 O. De koopsom is 238 gld.
Bijz.; Bij huis nr. 25 doorstrekt de gemene straat het erf en bij huis nr. 26 doortrekt het gemene pad het erf.
Blz. 205, 18-02-1797; Jacobus va Mannekes, te Alkmaar, met onderhandse procuratie dd. 10-02-1797 in presentie van
Jacobus Laarman, secretaris te Limmen, van zijn moeder Helena Warbout weduwe van Pieter van Mannekes te
Limmen, verkoopt aan Jan en Klaas Heynis, uit de Schermer en de Beemster, een stuk land groot 4 2 agele gelegen
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benoorden het Ouddijk in deze banne, belend met Jan Heinis N., Jan Pauw W., het Ouddijk Z. en de Mekkelandsloot O.
De koopsom is 913 gld. dat is 22 gld. per agele.
Blz. 206, 18-02-1797; Cornelis de Boer, meester broodbakker, verkoopt aan Dirk Ton een huis met erf nr. 367 gelegen
op de Keyzersbuurt, belend met Cornelis Klaas de Boer W. en N. en de gemene vaarsloot Z. De koopsom is 50 gld.
Blz. 207,18-02-1797; Jan Jansz Groot verkoopt aan Willem de Boer twee stukken land, het ene stuk groot 10 agele, 12
roe en 6 voet, het tweede stuk groot 6 agele, 12 roe en 6 voet, tezamen 16 agele, 24 roe en 12 voet, gelegen aan de
Zuiddijk, belend met het land van Maartje Swaan N. en de Eilandspolder O. De koopsom is 759 gld.
Blz. 208, 18-02-1797; Guurtje Poest, weduwe van Benjamin Broertjes, verkoopt aan Jan Hartog een huis met erf nr.
203 gelegen aan de zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met een bleekveld O. en Jan Mars W. De
koopsom is 125 gld.
Bijz.; Met een portie in de gang bewesten het huis van J. Mars van de Regtestraat zuidaan tot de Voorhaven.
Blz. 209, 18-02-1797; Dirk Mars en Willem Bek, mede voor Dirk Doets en Jacob Marsman, die absent zijn, regenten
van het gemene weeshuis, verkopen aan Jan de Vos een huis met erf nr. 312 en een walhuisje daarachter gelegen op 't
Nieuweland, belend met de stal van Klaas Benedictus W. en het schoolplein W. De koopsom is 150 gld.
Blz. 210, 18-02-1797; Dirk Mars en Willem Bek, mede voor Dirk Doets en Jacob Marsman, die absent zijn, regenten
van het gemene weeshuis, verkopen aan Jan Saskerse Molenaar een hok en erf nr. 450 gelegen op de St. Jacobsbuurt
belend met de tuin van Jacob en Cornelisje Snijder Z. en Jacob de Boer N. De koopsom is 12 gld.
Bijz.; Aan de Noordzijde een eigen vrije gang.
Blz. 211, 18-02-1797; Jacobus van Baars verkoopt aan Jacob Honigh een huis, zijnde een broodbakkerij met schuurtje
achter op de wal en erf gelegen op 't Venje, belend met Pieter Keyzer O., Dirk Dollebotter W., de gemene straat N. en
de vaarsloot Z. De koopsom is 400 gld.
Blz. 212, 18-02-1797; Jan Pietersz Ot verkoopt aan Pieter Pranger een hekelhok nr. 355 gelegen op 't Venje, belend met
de koper O., Pieter Bastiaan W. en de vaarsloot Z. De koopsom is 30 gld.
Bijz.; Met een vrije gang ten oosten en een gang voor het huis van 5 voet breed, en een erf voor het huis van de koper.
Blz. 213, 04-03-1797; Arie Swanenburg verkoopt aan Andries Heyer een akker land groot 4 agele gelegen beoosten de
Gouw in deze banne, belend met Pieter Geel Z., Klaas de Wit W., de dijksloot O. en de Meelmolensloot N. De koopsom
is 150 gld.
Bijz.; Door het overlijden van A. Heyer is volgens zijn testament op 18-08-1776 gepasseerd voor notaris C. Beck, het
land overgebracht op naam van zijn vrouw Epke Ellens voor 3/4 deel en 1/4 deel op zijn enige zoon Jurian Heyer,
ondertekend door C. Boonacker op 10-09-1808.
Blz. 214, 18-03-1797; Dik Mars en Willem Bek jr., regenten van het wees- en armenhuis van De Rijp, in alimentatie
hebbende Jan Leendertsz Wil, verkopen aan Claas Glas een huis met twee erven nr. 466 gelegen op 't Zuid, belend met
Cornelis de Boer N. en Jacob en Cornelisje Snijder Z. De koopsom is 41 gld.
Bijz.; Dirk Doets en Dirk Mars, armenvoogden, ontvingen van de secretaris het armengeld 89 gld., 16 stuivers en 14
penningen wegens verkopingen van 26-03 tot 11-04-1797.
Blz. 215, 15-04-1797; Neeltje de Wit, weduwe van Arian Valk, verkoopt aan Cornelis Geugjes een huis met erf nr. 10
gelegen aan het Oostdijkje, belend met Anthony Deurman Z., een stukje buitenland van Lambertus Kreuger N. en de
Beemsterringsloot O. De koopsom is 21 gld.
Bijz.; De verplichting tot onderhoud van de dijk volgens opdracht aan Willem Vastwijk dd. 05-04-1732.
Blz. 216, 22-04-1797; Grietje Kloek, eerder gehuwd met en erfgenaam van Cornelis Hartog, nu gehuwd met Jan Visser
wonende in 't Velthuys onder Uitgeest, verkoopt aan Jan Feddes de Vries een huis met erf nr. 154 gelegen op 't
Westeinde, belend met Arian Sluys O. en de erve Grietje Boon W. De koopsom is 150 gld.
Bijz.; Door het overlijden van Jan Feddes de Vries op 4-5-1808, is volgens testament dd. 12-3-1808 gepasseerd voor
notaris C. Blauw, het huis en erf overgebracht op naam van Vrouwtje Visser door C. Boonacker op 19-4-1809.
Blz. 217-219, 12-05-1797; Lijsbeth Poest, weduwe van Jacob Evertsz Groot, verkoop aan Jan Kieft als eerste een huis,
erf en schuur achter op de wal nr. 32 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug, belend
met Klaas de Wit O., Pieter Muusz W. en de sloot N., ten tweede een wagenhuisje nu gebruikt tot verfhuisje nr. 199
gelegen bezuiden de Regtestraat, belend over een gang met de weduwe van Jan Kieft O., die evenals dit huis een deel in
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de gang heeft en Pieter Muusz W. De koopsom is 825 gld. betaald met een custingbrief waarop jaarlijks 100 gld. wordt
afgelost en 3% rente betaald.
Bijz.; Met anderen gemeen een gang tot de Voorhaven. Met verwijzing naar overeenkomst tussen Jacob Groot en Jacob
Snijder dd. 12-2-1791 omtrent het hek benoorden de leyf. En dat Lijsbeth Poest het binnenvertrek mag blijven bewonen
en de zolder mag gebruiken tegen een wekelijkse huur van 10 stuivers.
Blz.220, 13-05-1797; Claas Glas verkoopt aan Jan Hartman, vroeger gewoond te Schermerhorn en nu sinds mei in De
Rijp, ten eerste een huis met erf nr. 333 gelegen op 't Venje, belend met Cornelis Hillebrant O., de vaarsloot W. en de
gemene straat Z. ten tweede een huis met erf nr. 334 gelegen op 't Venje, belend met de verkoper O., de vaarsloot N. en
Frederik Martens W., wiens hek op deze grond staat die hij moet onderhouden volgens opdracht aan Pieter Storm dd.
16-3-1737 en aan Willem Kriek op 9-2-1743. De koopsom is 300 gld.
Blz. 221, 08-07-1797; Jan de Wit, bewoner van huis en erf nr. 238 gelegen aan de zuidzijde van de Regtestraat bewesten
de Dam en belend met het bleekveld van Trijntje Bek, weduwe van Dirk Vroon, dat bij haar huis hoort O. en Jan
Paardekoper W., komt met zijn nicht Trijntje Bek, weduwe van Dirk Vroon, overeen dat zij uit vriendschap het walhuisje
dat zij van plan is te bouwen een halve voet mag laten inschieten aan het erf van 't overhuisje van J. De Wit naast haar
gemakhuisje. Het kost haar niets, zij moet daarvoor een hek plaatsen en het onderhouden.
Blz. 222, 08-07-1797; Schout en Schepenen namens het hele college, als redders van de geabbandonneerde boedel van
Jan Michielsz, wedunaar van Neeltje Gabels, verkopen aan Arend Vuist en Pieter Vet een huis met erf nr. 72 gelegen
aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend over de gemene gang met Willem Bek O. en Klaas
Glazekas N. en W. De koopsom is 250 gld.
Bijz.; Met een deel aan een gang, strekkende van de voorhaven met >s Heerenstraat tot achter aan de sloot.
Blz. 223, 22-07-1797; Jacob Swaan verkoopt aan Pieter Muusz en Gerrit Johan van Hoolwerf, kooplieden, een huis met
erf nr. 539 gelegen aan de Kralingbuurt. De koopsom is 20 gld.
Bijz.; Het erf strekt van de zuiderhaven, dus zuidzijde van de Kralingbuurt, noordwaarts naar huis nr. 539, ter lengte
van 112 voet en 21 voet breed, de gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 224, 28-10-1797; Jacob Marsman en Willem Bek junior, als regenten van het gemene Wees en Armenhuis,
verkopen aan Lambertus Kreuger en Klaas Benedictus van der Lijn een huis met erf nr. 360 gelegen op 't Vlaander,
belend met Pieter Pranger W., de vaarsloten Z. en O. en de wedunaar Pieter Heines N. De koopsom is 66 gld.
Blz. 225 en 226, 25-11-1797; Klaas Peereboom, te Wognum, Gerbrand Nierop, te Berkhout en Elias Muur, te Broek in
Waterland, aangestelde voogden over Jacob Klaasz Visser zoon van Klaas Simonsz Visser, dd. 15-8-1797 voor notaris
Jan Heines, verkopen aan Jan Glazscas een huis met erf en een pakhuisje achter op de wal gelegen aan de noordzijde
van de Regtestraat, belend met Jan van ??? O., Aldert de Wit W. en de Gou N. De koopsom is 850 gld.
Bijz.; Met verwijzing naar opdrachten dd. 13-2-1704 omtrent erfafscheiding waarin genoemd A. de Wit en Jan Jacobusz
Luyt, dd. 17-1-1725 overeenkomst tussen Aldert Groot en Johannes ??stenberg omtrent vensters in speelhuis
gepasseerd voor notaris Egbertus van Cleef te Graft.
Blz. 227 en 228, 25-11-1797; Cornelis Blauw, schout en secretaris van Graft, Jacob Marsman en Arie Zwaanenburg,
regenten van het gemene wees- en armenhuis, Aldert de Wit en Willem de Boer, diakenen van de Gereformeerde
Gemeente, volgens testament redders van de boel van Lijsbeth Poest dd. 17-3-1797 voor notaris JanHeines gepasseerd,
verkopen wegens publieke verkoping dd. 12-10-1797 aan Arnold Jan van Brienen, koopman te Amsterdam, ten eerste
een stuk land genaamd "Roopoort" groot 42 agele en 14 roe gelegen aan de Haykesbuurt, waarover een
veedrijfovergang, betalende voor 2 erven bruggeld volgens transport aan Simon Poest dd. 17-2-1761, belend met Jan
Jansz Groot O., de Belsloot W. en de verkopers met de Galementen Z., ten tweede enige stukken land bijeen gebracht
o.a. Het Westerstuk van Boon, Kopersven, De Boonkopersven, 't Lageland op 't Oudijk. Abbeswerff, Het Lageland, te
samen Galementen genoemd, groot 56 agele en 10 voet en ten derde een stukje land met een dam verheeld, belend met
de Zuiddijksloot O. en de Ouddijksloot N. en W. In de maat al berekend bij de Galementen. Alles te samen 98 agele, 14
roe en 10 voet. De koopsom is 3416 gld., 8 stuivers en 8 penning.
Blz. 229 en 230, 25-11-1797; Cornelis Blauw, schout en secretaris van Graft, Jacob Marsman en Arie Zwaanenburg,
regenten van het gemene wees- en armenhuis, Aldert de Wit en Willem de Boer, diakenen van de Gereformeerde
Gemeente, volgens testament redders van de boel van Lijsbeth Poest dd. 17-3-1797 voor notaris JanHeines gepasseerd,
verkopen wegens publieke verkoping dd. 12-10-1797 aan Jan Blauw, koopman te Noordeinde, ten eerste diverse stukjes
land tot twee stukken aaneen gedamd volgens de metinge van wijlen Pieter Schoolhouder op 13-9-1763, groot 11 agele,
29 roe en 32 voet 17 gld. per agele dus 199 gld., 8 stuivers en 4 penning, ten tweede een dito belend met het
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voorgaande perceel groot 9 agele en 10 roe 14 gld. per agele dus 148 gld. , belend met het Remmerwiel Z. en Jan
Blauw N. De totale koopsom is 347 gld., 8 stuivers en 4 penning.
Blz. 231, 25-11-1797; Cornelis Blauw, schout en secretaris van Graft, Jacob Marsman en Arie Zwaanenburg, regenten
van het gemene wees- en armenhuis, Aldert de Wit en Willem de Boer, diakenen van de Gereformeerde Gemeente,
volgens testament redders van de boel van Lijsbeth Poest dd. 17-3-1797 voor notaris JanHeines gepasseerd, verkopen
wegens publieke verkoping dd. 12-10-1797 aan Jacobus van Baars een stukje land groot 11 agele, 11 roe en 12 voet
genaamd "Koperslager" gelegen in de banne beoosten de Gouw, belend met het bosje van Pieter Pranger Z., de
verkopers N., Aldert Boon O. en de Gouw W. De koopsom is 180 gld. en 14 stuivers.
Blz. 232 en 233, 25-11-1797; Cornelis Blauw, schout en secretaris van Graft, Jacob Marsman en Arie Zwaanenburg,
regenten van het gemene wees- en armenhuis, Aldert de Wit en Willem de Boer, diakenen van de Gereformeerde
Gemeente, volgens testament redders van de boel van Lijsbeth Poest dd. 17-3-1797 voor notaris JanHeines gepasseerd,
verkopen wegens publieke verkoping dd. 12-10-1797 aan Cornelis Blauw, schout en secretaris van Graft, een stukje
land groot 6 agele gelegen in de Eilandspolder benoorden het dorp beoosten de Gouw, belend met de Gouw W.,
Cornelis Dubbelt N. en een onge‰igende akker genaamd "Het Boutje" Z. De koopsom is 90 gld., 15 gld. per agele.
Blz. 234, 25-11-1797; Cornelis Blauw, schout en secretaris van Graft, Jacob Marsman en Arie Zwaanenburg, regenten
van het gemene wees- en armenhuis, Aldert de Wit en Willem de Boer, diakenen van de Gereformeerde Gemeente,
volgens testament redders van de boel van Lijsbeth Poest dd. 17-3-1797 voor notaris JanHeines gepasseerd, verkopen
wegens publieke verkoping dd. 12-10-1797 aan Benedictus Reymers een stukje land groot 4 agele, 2 roe en 14 voet
gelegen in de Eilandspolder in de banne van De Rijp, belend met de Gouw W., Cornelis Dubbeld N. en onge‰igende
akker Z. De koopsom is 73 gld., 5 stuivers en 14 penningen.
Blz. 235, 25-11-1797; Cornelis Blauw, schout en secretaris van Graft, Jacob Marsman en Arie Zwaanenburg, regenten
van het gemene wees- en armenhuis, Aldert de Wit en Willem de Boer, diakenen van de Gereformeerde Gemeente,
volgens testament redders van de boel van Lijsbeth Poest dd. 17-3-1797 voor notaris JanHeines gepasseerd, verkopen
wegens publieke verkoping dd. 12-10-1797 aan Cornelis Kokkes een tuintje benoorde het dorp gelegen tussen de 1e en
2e Achtersloot, belend met Pieter Fraay W. en Tames Holling O. De koopsom is 47 gld.
Blz.236 en 237, 25-11-1797; Cornelis Blauw, schout en secretaris van Graft, Jacob Marsman en Arie Zwaanenburg,
regenten van het gemene wees- en armenhuis, Aldert de Wit en Willem de Boer, diakenen van de Gereformeerde
Gemeente, volgens testament redders van de boel van Lijsbeth Poest dd. 17-3-1797 voor notaris JanHeines gepasseerd,
verkopen wegens publieke verkoping dd. 12-10-1797 aan Arian de Goede, uit de Starmeer, een custingbrief van 825 gld.
tegen 3 %, ten laste van Jan Kieft gevestigd op ten eerste een huis met erf en leyf achter op de wal, nr. 32 gelegen aan
de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug en ten tweede gevestigd op een daar tegenover liggend
pak- of verfhuisje nr. 199 met erf gelegen aan de zuidzijde van de Regtestraat. De koopsom is 684 gld. en 15 stuivers
tegen de inkoopprijs van 83 %.
Bijz.; De custingbrief is gepasseerd voor schout en schepenen dd. 12-5-1797 t.b.v. Lijsbeth Poest met conditie van
jaarlijks 100 gld. af te lossen met de intrest vandien.
Blz. 238, 25-11-1797; Trijntje Dirks Haan, weduwe van Klaas Banning, verkoopt aan Cornelis van den Brink ten eerste
een stukje land groot 9 agele, 20 roe en 15 voet genaamd "Peperneut" gelegen naast de prutterij ten noorden, belend
met Klaas de Boer Z. en Cornelis Blank N. en ten tweede twee akkers land groot 2 agele. De koopsom is 310 gld.
Blz. 239 en 240, 25-11-1797; Neeltje Karman, weduwe van Gerrit Lakeman, verkoopt aan Reindert Bijleveld een huis
met erf gelegen bezuiden de Regtestraat boosten de Kralingerbrug, belend met de verkoopster O., de vaarsloot Z., ten
westen een gemene gang waarin dit huis 1/5 portie heeft, volgens opdracht aan Trijntje Willems dd. 28-1-1702, aan
Joseph Jansz 19-4-1698 en Reynier Reine 26-4-1766 die eigenaar was van nr 195, en 22-11-1766 van Dirk Florisz, aan
Fop Goezinne 5-6-1779, nr. 196 nog genoemd Jan de Geus en Klaas de Wit. De koopsom is 300 gld.
Blz. 241, 25-11-1797; Willem Mol verkoopt aan Lambertus Kreuger en Claas Benedictus van der Lijn een huis met erf
nr. 6, al enige jaren in gebruik als koestal en hooiberg, gelegen aan de Oostdijk, belend over de gang van Anthony
Deurman de herberg ADe Gulden Eendracht A Z., over de gemene straat de vaarsloot W. en Anthony Deurman N. en O.
De koopsom is 20 gld.
Blz. 242, 06-01-1798; Dieuwertje Wouters, weduwe van Jan Vlasbloem, verkoopt aan Werp Bikker, koopman, een huis
met erf nr. 240 met glazendeur en schuif gelegen aan de Regtestraat bewesten de Dam, belend met de erve van Cornelis
Stolp W., Jan Boon junior O., de gemene straat N. en de vaarsloot Z. De koopsom is 160 gld.
Bijz.; De verkoopster mag haar leven lang in het huis blijven wonen, of zolang zij verkiest er te wonen, voor niets.
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Blz. 243, 20-01-1798; Jan Olij verkoopt aan Dirk Duin een huis met erf nr. 28 gelegen aan het Oosteind, belend met
Jacob Goedebergh W., Reindert Hendriksz O., de straat Z. en de sloot N. De koopsom is 120 gld.
Bijz.; Zie de acte omtrent gang ten westen, pad en rooinge, volgens opdracht dd. 4-3-1713.
Blz. 244, 25-01-1798; Pieter Keizer, met procuratie van Agatha Petronella van Vollenhoven, weduwe van Jan Hoofd
Hartsen, te Amsterdam, gepasseerd dd. 23-1-1798 voor notaris Engelbertus Marinus Dorper, verkoopt aan Trijntje
Bruining, gehuwd met Aldert de Wit, een boomgaard met huizinge en plantagie gelegen benoorden de Regtestraat,
belend met Aldert de Wit O. en W., aan wiens gang dit huis het vrije gebruik heeft van de boomgaard tot de Regtestraat,
en de Gouw N. en W. De koopsom is 300 gld.
Bijz.; Met opscheping ten zuiden van de boomgaard op de grond van A. de Wit volgens vorige opdrachten dd. 22-8-1674
en 11-6-1681.
Blz. 245, 25-01-1798; Pieter Keizer, met procuratie van Agatha Petronella van Vollenhoven, weduwe van Jan Hoofd
Hartsen, te Amsterdam, gepasseerd dd. 23-1-1798 voor notaris Engelbertus Marinus Dorper, verkoopt aan aan hem
zelf, Pieter Keizer, een tuintje of bosje, in twee percelen bij elkaar gekomen aan Anselmus Hartsen op 26-10-1747 door
Jacob Hartsen en op 14-2-1748 door Sijmon Cornelisz, gelegen bewesten de Gouw, belend met de vaarsloten Z. en N.
De koopsom is 25 gld.
Blz. 246 en 247, 30-01-1798; Trijntje Bruining, huisvrouw van Aldert de Wit, verkoopt aan Trijntje Bek, weduwe van
Dirk Vroon, een tuin of boomgaard met huizinge genaamd "Rijp en Rijn" nr. 103 gelegen noordwaarts van de
Regtestraat, achter nr. 102 in eigendom van Aldert de Wit, belend met het erf achter 't huis van Aldert de Wit nr. 101 O.
en de Gouw W. en N. De koopsom is 800 gld.
Bijz.; Zie de acte omtrent voorwaarden tot onderhoud van tuin ten oosten en schutting, en gebruik van gang, wal en
straat etc.
Blz. 248, 03-02-1798; Trijntje Sijpheer, weduwe en erfgenaam van Reijer Groot, verkoopt aan Jacob Benedictus van
der Lijn een huis en huisje achter met erven nr. 111 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam,
belend met Jacob benedictus van der Lijn O., mr. Jacob Visser W. en de vaarsloot N. De koopsom is 642 gld.
Blz. 249, 03-02-1798; Jan Ages Agema, te Jisp, verkoopt aan Klaas Andries van der Lijn, te Beemster, een stuk land
groot 15 2 agele, genaamd "Gouwenboom" gelegen in de Eilandspolder benoorden het Ouddijk, belend met Burgt
Luytjes N., de Boeiersloot O., de erve Klaas Visser Z. en de Meklandssloot W. De koopsom is 527 gld. dat is 34 gld. de
agele.
Blz. 250, 03-02-1798; Jacob Snijder verkoopt aan Anthony Deutekom een akker land groot 7 agele gelegen in de
Eilandspolder benoorden De Rijp bewesten de Gouw, belend met de Gouw O. en Willem de Boer N. De koopsom is 105
gld.
Blz. 251, 03-02-1798; Dirk Ton en Comp. verkopen aan Adriaen Poest een huis met erf nr. 367 gelegen op de
Keizersbuurt, belend met Cornelis Claasz de Boer nr. 366 W. en ten oosten over een gang met zijn erf. De koopsom is
51 gld.
Bijz.; Met een bleekveld voor over straat van de straat zuidwaarts tot de sloot.
Blz. 252, 03-02-1798; Lambertus Kruger en Klaas Benedictus van der Lijn verkopen aan Slot en Groot in Comp. een
huis met erf nr. 360 gelegen op 't Vlaander, belend met Pieter Pranger W., de vaarsloten Z. en O. en de straat N. De
koopsom is 71 gld.
Blz. 253, 03-02-1798; Maartje Zwaan, weduwe en erfgenaam van Arian Vijselaar, verkoopt aan Pieter Muusz een huis
en erf met hekelhok nr. 316 gelegen op 't Vlaander, belend met het pakhuis van Cornelis Jansz van Petten Z., welke
vroeger een school was, de gemene straat O. en het pakhuis of stal van Pieter Pranger W. De koopsom is 100 gld.
Blz. 254, 03-02-1798; Jacobus van Baars verkoopt aan Cornelis van den Brink een stukje land groot 11 agele, 11 roe en
12 voet genaamd "Koperslager" gelegen beoosten de Gou, belend met het bosje van Pieter Pranger Z., Aldert Boon O.
en de Gou N. De koopsom is 240 gld.
Blz. 255, 03-02-1798; Dirk Sneek verkoopt aan Anthony Storm een huis, erf en bleekveld nr. 271 gelegen op het Ried,
belend met Simon Appel Z. en O., 't Lange burgpad W. en een hekelhok N. waar benoorden dit huis 1/3 in de wal een
gemakhuisje heeft. De koopsom is 66 gld.
Bijz.; Zie de acte omtrent loop en breedte van gangen en over de pomp die tegen dit huis is aangebouwd.
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Blz. 256, 03-02-1798; Dieuwertje Appel, weduwe van Arent Prins, verkoopt aan Claas Glasekas een pakhuis met erf nr.
207 gelegen beoosten de Dam, belend met het bleekveld van Neeltje de Wit O., Simon Pietersz Kuyper W. en de sloot Z.
De koopsom is 200 gld.
Blz. 257, 03-02-1798; Jan Ages, te Jisp, verkoopt aan Aaltje Pieters van Petten, weduwe van Simon Leendertsz Appel,
een huis met erf nr. 340 gelegen op de Venbuurt, belend met de dorpserven N., O. en W. De koopsom is 80 gld.
Blz. 258, 17-02-1798; Jan Heines, met onderhandse procuratie dd. 5-2-1798 van Cornelis van der Meer te Axwijk, Jan
Bataillion, gehuwd met Trijntje van der Meer, en Pieter en Jan van der Meer, de laatste drie wonend te Edam, verkoopt
aan Sijbrant Schermer een stuk land groot ongeveer 19 agele gelegen benoorden het dorp bij de zuiderste watermolen,
belend met Pieter Muusz N., Jan Heines Z., Trijntje Molenaar W. en de Oostdijksloot O. De koopsom is 400 gld.
Blz. 259, 17-02-1798; Aldert Boon en Jacob Heines, diakenen van de Doopsgezinde Gemeente, verkopen aan Pieter van
Baar, uit de Beemster, ten eerste een huis met erf nr. 273 gelegen bij de Langebrug op het Ried, belend met het
Langebrugpad O., Jan Ages W., Jan Klaas Groot Z. en de vaarsloot N. en ten tweede een pakhuis of hekelhok met erf
nr. 271 gelegen bij de Langebrug op het Ried, belend met het Langebrugpad W., Simon Appel O., een gemene wal N.,
waar dit pakhuis een portie in heeft, en Dirk Sneek Z. De koopsom is 150 gld.
Bijz.; Dirk Sneek die zijn pomp tegen dit huis aangebouwd heeft welke hij op verzoek van de eigenaar eraf moet halen
volgens afspraak op 27-4-1737 met Maarten Wesing. Volgens opdracht aan Dirk Sijmonsz Ruts op 23-4-1710 moet de
eigenaar van dit huis ook het bruggeld betalen van het oosterse erf van Jan Ages huis waar Dirk Kriek in woont.
Blz. 260, 17-02-1798; Evert Groot en zijn zwager Willem Slot uit Monnikendam verkopen aan Pieter van Baar, uit de
Beemster, een huis met erf nr. 517 gelegen op de Tuinbuurt, belend met Heertje Dekker O. en Pieter Hartman W. De
koopsom is 70 gld.
Blz. 261, 17-02-1798; Jan Ages Agema, te Jisp, verkoopt aan Pieter van Baar, uit de Beemster, 4 stukjes land groot 30
agele, 26 roe en 14 voet, volgens opdracht dd. 9-3-1737 aan Joost Remmers, belend met de Gouw W., Jan Blauw Z., Jan
Muis en Cornelis van Petten N. en de oude dijksloot O. De koopsom is 674 gld., 15 stuivers en 10 penningen
Blz. 262, 17-02-1798; Jan Feddes de Vries verkoopt aan Pieter van Baar, uit de Beemster, een huis met erf en pakhuisje
op de wal nr. 439 gelegen op 't Zuideinde, belend met Jan Jansz Groot Z., over een gang Lammert Oietersz de Boer N.
en de vaarsloten O. en W. De koopsom is 220 gld.
Blz. 263, 17-02-1798; Willem de Boer en Matthijs Ledder, diakenen van de Gereformeerde Gemeente, verkopen aan
Pieter van Baar, uit de Beemster, een huis met erf nr. 349 gelegen op de Venbuurt, belend met het pakhuis en erf van
Cornelis Jansz van Petten O. en de weduwe van Klaas Plugger W. De koopsom is 47 gld.
Blz. 264, 17-02-1798; Cornelis Boonacker en Jan Boon, leden van het gerecht schepenen, verkopen aan Willem Slap
een huis met erf nr. 281 gelegen op 't Riet, belend met Jan Bout W., Johannes Pietersz N. en een gang O. met waterstoep
aan 't noordeinde waarin dit huis 1/4 portie heeft net als Johannes Pietersz, met zijn pakhuis, Willem Slap wegens zijn
stal en Klaas Bal wegens zijn huis waar nu de weduwe van Jan Mourik in woont. Dekoopsom is nihil, onder
dankzegging.
Blz. 265, 03-03-1798; Willem de Boer en Matthijs Ledder, diakenen van de Gereformeerde Gemeente,, verkopen aan
Cornelis Kokkes een huis met erf nr. 345, met een eigen vrije gang oost, gelegen op de Venbuurt, belend bezuiden en
aan de gemene straat met Dani‰l Pit O., Pieter Stuurman W. en de sloot Z. De koopsom is 110 gld.

Blz. 266, 03-03-1798; Jan Nomis verkoopt aan Jacob Kokkes de helft van een boomgaard aangeheeld met een
boomgaardje er naast gelegen benoorden De Rijp bewesten de Gouw, belend met Minard Beck O. en Jacob Snijders W.
De koopsom is 45 gld.
Blz. 267, 03-03-1798; Pieter van Baar, uit de Beemster, verkoopt aan Jan Sieuwerts een huis met erf nr. 349 gelegen op
de Venbuurt, belend met het pakhuis van Cornelis Jansz van Petten O.en de weduwe Klaas Plugger W. De koopsom is
70 gld. betaald met een custingbrief.
Blz. 268 en 269, 03-03-1798; Lijsje Jacobs Rijken, weduwe van Lourens Kokkes, en Dirk Doets ruilen met elkaar hun
huis en erf. Lijsje haar huis, erf en huisje op de wal nr 299 is gelegen op 't Riet aan de zuidzijde van de gemene straat en
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belend met Reindert Hillebrand O., Jan Boom W. en de vaarsloot Z. -- Dirk Poest zijn huis en erf en achter een leif
gebruikt tot timmerschuur nr. 127 is gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam en belend over de
gemene gang met Hendrik Stark O., Cornelis Jantjes W. en de sloot N. Dirk Poest legt 130 gld. toe.
Bijz.; Op het erf mag geen klosbaan of hekelarij uitgeoefend worden, met verwijzing naar opdracht van 6-3-1784 aan
Cornelis Duin omtrent de goot aan de zuidkant.
Blz. 270, 17-03-1798; Schout en Schepenen, als redders van de insolvente boedel van Reindert Hendriks en zijn
vooroverleden vrouw Antje Dirks, vekopen aan Jacob Water een huis met erf en leif nr. 27 gelegen op de Achterombuurt
benoorden de Regtestraat, belend met Jan van der Kapelle O. en Dirk Duin W. met wie een gang gemeen. De koopsom
is 160 gld.
Bijz.; En een gang gemeen bezuiden de Regtestraat tussen de erven van Pieter Muis en Hendrik Poppen.
Blz. 271, 17-03-1798; Klaas Bul, wonend op de traankokerij "De Volger", verkoopt aan Abel Egmond een huis met erf
nr. 245 gelegen op de Riedbuurt benoorden de gemenen straat, belend met Aris Houttuin N. met wie ten zuiden een gang
gemeen en Jan Heines Z. De koopsom is 80 gld.
Blz. 272, 17-03-1798; Klaas Bul, wonend op de traankokerij "De Volger", verkoopt aan Arian Dirksz Pels een huis met
erf nr. 291 gelegen op de Riedbuurt, belend met Cornelis Pietersz de Boer O., het pakhuis van Arend Vuyst W., de sloot
Z. en de straat N. De koopsom is 5 gld. en 5 stuivers.
Blz. 273, 31-03-1798; Maartje Jacobs Hop, weduwe van Cornelis Dubbelt, met Cornelis de Boer en Evert Groot en
Klaas Andries van der Lijn, uit de Beemster, en voogden over Sijmen Dubbelt, de zoon van Cornelis Dubbelt, verkopen
aan Jacob Willemsz Kloek, uit de Beemster, ten eerste een huis met erf nr. 259 gelegen op de Venbuurt aan de zuidzijde
en belend met een dorpserf O. en nr 343 W. ten tweede een huis belast met poldergeld van 6 sestiende land gelegen
bewesten de Gouw en bezuiden de prutkokerij van Willem de Boer en belend met de Hartogsloot Z. en ten derde een
huis nu een koestal, hooiberg en erf nr. 343 gelegen op de Venbuurt aan de noordzijde en belend met huis nr. 259 O., de
straat z. en W. en de vaarsloten N. De koopsom is 250 gld.
Blz. 274, 31-03-1798; Pieter van Baar, uit de Beemster, verkoopt aan Klaas van Petten een huis, pakhuisje op de wal en
erf nr. 439 gelegen op 't Zuideinde belend met Jan Jansz Groot Z., over de gang Lammert Pietersz de Boer N. en de
vaarsloten O. en W. De koopsom is 250 gld.
Blz. 275, Claas van Petten namens zijn vrouw Klaasje Plugger en zijn behuwd broers en zussen, met name Trijntje
Plugger gehuwd met Arian Meursz, Neeltje Plugger gehuwd met Klaas Weeshoff te Schermerhorn, Jan Plugger te
Krommenie, Cornelis Plugger te De Rijp, allen erfgenamen van Aldert Plugger en Maartje Cornelis Ootjes, beide
overleden. De procuratie is van 25-3-1798 gepasseerd voor notaris Jan Heines. Verkopen aan Trijntje Bek, weduwe van
Dirk Vroon, een huis hekelhok en erf nr. 469 gelegen op de Meelsaksbuurt aan de westzijde van de gemene straat het
zuiderste huis en belend met de dijksloot Z., de vaarsloot W. en Jan Koenraadsz N. De koopsom is 50 gld.
Blz. 276, 06-04-1798; Jac. Marsman en Arie Zwanenburg, armenvoogden, ontvingen het armengeld over de periode van
15-4-1797 tot 31-3-1798 van de dorpssecretaris voor het Godshuis ten bedrage van 274 gld., 11 stuivers en 6
penningen.
Blz. 277, 14-04-1798; Pieter Fiers verkoopt aan Cornelis Blank ten eerste een huis met erf en achterhuisje nr. 55
gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam en belend met Pieter Muysz W. en Albert de Graeff O.
en ten tweede een boomgaard achter over sloot gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam en
belend met Willem Bek O. en Pieter Muys vanwege zijn vrouw W. De koopsom is 500 gld.
Bijz.; Met anderen een gang gemeen volgens opdracht aan Jan van de ????? dd. 2-5-1716 tussen de huizen van Pieter
Muys en Jacob Water.
Blz. 278, 14-04-1798; Maartje Bout verkoopt aan Jan Mars een houtbosje, vroeger een bleekveld, gelegen aan de 2e
Achtersloot benoorden De Rijp en belend met de koper O. en Cornelis Bek W. De koopsom is 10 gld.
Bijz.; Het bosje behoorde vroeger bij de huizen van de verkoopster volgens opdracht dd. 8-1-1763 aan Willem Bout.
Blz. 279, 14-04-1798; Anthony Nicolaas Pruim, met procuratie van Hugo Mannie uit Rotterdam gepasseerd voor
notaris Jacob Pieter Beyerman op 30-3-1798, verkoopt aan Klaas Benedictus van der Lijn ten eerste een huis, pakhuis
en erf nr. 258 gelegen aan de Nieuwelandstraat en belend met Abraham Krijgsman W. en over een gang van dit huis
met Jacob Kollis O. en ten tweede een wagenhuisje en erf gelegen bezuiden de straat en belend met Dirk van Deventer
O. en een gemeen bleekveld W. De koopsom is 500 gld.
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Blz. 280, 20-04-1798; Klaas Benedictus van der lijn verkoopt aan Jacob Pietersz van de Nes ten eerste een huis,
pakhuis en erf nr. 258 gelegen aan de Nieuwelandstraat en belend met Abraham Krijgsman W. en over een gang van dit
huis met Jacob Kollis O. en ten tweede een wagenhuisje en erf gelegen bezuiden de straat en belend met Dirk van
Deventer O. en een gemeen bleekveld W. De koopsom is 600 gld.
Blz. 281, 28-04-1798; Maartje Jacobs Schouten, weduwe van Jan Klien, en Klaas Benedictus van der Lijn en Jacob
Pietersz van de Nes, bij testamentaire dispositie van 1-3-1798 voor notaris Jan Heines gepasseerd als redders van de
boedel en voogden over minderjarige kinderen van wijlen Jan Klien, verkopen bij publieke verkoping aan Jan van Cleef
een huis met erf nr. 436 geschikt tot boerderij gelegen op 't Zuid en belend met de houttuin van Willem Bek en Zn. N.,
over het gemene pad Aris Pauw Z. en de vaarsloten O. en W. De koopsom is 200 gld.
Blz. 282 en 283, 17-05-1798; Hendrik Duuringshoff, mr. Hoedenmaker, verkoopt aan de Waal, canterend onder de
firma van Vinkenra en de Waal te Amsterdam, ten eerste een huis werkhuis en erf nr. 175 met alle gereedschap tot de
hoedenmakerij behorende, gelegen aan de zuidzijde van de Regtestraat bij het Oosteind en belend met Catharina de Jo
O. en Jan Kleef W. ten tweede een pakhuisje en tuintje gebruikt als een scheepstimmerwerf nr. 556 gelegen bezuiden de
Tuinbuurt en belend met de haven W. en N. de dorpsgang O. en de nieuwe dorpserven Z. Ook Luiendijk geheten en ten
derde een erf gelegen oostwaarts aan het voorgaande en belend met Dirk Vroon N., 't erf van het oliemolentje Z., de
Beemsterringsloot O. en de lijnbaan van Dirk Vroon W. De koopsom is 900 gld.
Bijz.; Met een deel aan de gang vanaf dit erf westaan tot de gemene dorpsgang.
Blz. 284, 21-07-1798; Anthony Storm verkoopt aan Addeke Jansz een huis, erf en bleekveld nr. 271 gelegen op 't Ried en
belend met Simon Appel Z. en O., 't Langebrugspad W. en een hekelhok N. De koopsom is 50 gld.
Bijz.; Waar benoorden het hekelhok aan een wal en gemakhuisje waar dit huis 1/3 deel in heeft de pomp ten noorden
aan het huis gebouwd moet er op verzoek af gehaald worden, voor meer bijzonderheden omtrent het bleekveld zie de
acte.
Blz. 285, 03-07-1798; Aafje Klaas Hoyboer, weduwe van Klaas de Wit, verkoopt aan Huibert Velseboer, te Beemster,
een huis met erf zijnde een broodbakkerij, met een koestal en kapberg nr. 72 en 73 gelegen aan de Rijperweg in de
Klaterbuurt te Beemster. De koopsom is 1001 gld.
Bijz.; Op 21-6-1798 in het armengeld over deze verkoop betaald.
Blz. 286, 15-09-1798; Trijntje Holling, weduwe en erfgenaam van Jacob Benedictus van der Lijn, verkoopt aan Jan
Alttman, te Monnikendam, een huis, erf en pakhuis zijnde een broodbakkerij nr. 110 gelegen aan de noordzijde van de
Regtestraat bewesten de Dam en belend met Michiel Glazakas O., de verkoopster W., de gemene straat Z. en de
vaarsloot N. De koopsom is 1650 gld.
Bijz.; Aan de oostzijde een eigen vrije gang en met Willen de Boer een gang en opscheping gemeen voor over straat.
Blz. 287, 10-10-1798; Dirk Entrop verkoopt aan Aldert en Jan Boon een huis met erf nr. 249 gelegen aan de zuidzijde
van de Regtestraat bewesten de Dam en belend met Jan Boon junior W. en over een gang van dit huis en nr. 134 van
Dirk Kerkhof en Jan Pietersz Vet O. De koopsom is 100 gld.
Blz. 288, 13-10-1798; Louris Quadijk verkoopt aan Cornelis Keyzer een huis, erf en pakhuisje nr. 310 gelegen aan de
zuidzijde van de Nieuwlandstraat en belend met de stal van Klaas Benedictus van der Lijn O., Jan Tomer W., de straat
N. en de vaarsloot Z. De koopsom is 185 gld.
Blz. 289, 27-10-1798; Dirk Oldeweld, handelend onder de firma Gerrit Oldeweld en Comp. en woonachtig in het
Osnabrugse, verkoopt aan de weduwe van Cornelis Pieter Beets uit de Wijde Wormer, een huis met erf nr. 202 gelegen
aan de zuidzijde van de Regtestraat bewesten de Kralingerbrug en belend met de kooplieden Brunings O. en over de
gang van dit huis en de Lutherse Gemeente met Jan Hartog W. De koopsom is 450 gld.
Bijz.; Pieter Muusz heeft het recht om zijn hooiwagen op of naast dit erf te zetten.
Blz. 290, 08-12-1798; Claas Glas verkoopt aan Jan Hartman een huis met erf nr. 338 gelegen op de Venbuurt en belend
met de gemene straat Z., Dirk Bleeker O., een leeg dorpserf W. en de vaarsloot N. De koopsom is 12 gld.
Blz. 291, 04-01-1799; Klaas Benedictus van der Lijn verkoopt aan Lambert Kruger de helft in een huis en erf al enige
jaren gebruikt tot een koestal en hooiberg gelegen aan de Oostdijk en belend over de gang met Anthony Deurman de
koper met zijn herberg "De Gulden Eendragt" Z., de vaarsloot over de gemene straat W. en Anthony Deurman N. en O.
De koopsom is 7 gld.
Bijz.; De koper heeft de andere helft sinds 25-11-1797 van Willem Mol.
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Blz. 292, 02-02-1799; Jan Vet, te Graft, verkoopt aan Cornelis Hillebrantsz een huis met erf nr. 133 en een erfje voor
over straat gelegen benoorden de Regtestraat tussen de Dam en de Tilbrug belend met Matthijs Ledder wiens
wagenhuisje tegen dit huis aan staat O. en over de gang van dit huis met Dirk Kerkhof W. De koopsom is 110 gld.
Bijz.; Met recht volgens opdracht van 22-3-1791.
Blz. 293, 16-02-1799; Pieter van Baar, uit de Beemster, verkoopt aan Klaas Laagwater een huis met erf nr. 273 gelegen
op 't Ried bij de Langebrug en belend met Jan Ages W., Jan Klaas Groot Z. en de vaarsloot N. De koopsom is 150 gld.
Bijz.; Men is verplicht ook het bruggeld over het oosterse erf van Jan Ages te betalen, volgens opdracht aan Dirk
Sijmensz Beets dd. 23-4-1710.
Blz. 294, 16-02-1799; Pieter van Baar, uit de Beemster, verkoopt aan Addeke Jansz een pakhuis of hekelhok nr. 271
gelegen bij de Langebrug op 't Ried en belend met Simon Appel W., een gemene wal waar dit huis een portie in heeft N.
en O. en ten zuide de koper die zijn pomp van dit erf moet halen als er om gevraagd wordt volgens opdracht dd. 27-41737 aan Maarten Wesing. De koopsom is 10 gld.
Blz. 295, 16-02-1799; Pieter van Baar, uit de Beemster, verkoopt aan Pieter Hartman een huis met erf nr. 517 gelegen
op de Tuinbuurt en belend met Heertje Dekker O. en de koper W. De koopsom is 40 gld.
Blz. 296, 16-02-1799; Pieter van Baar, uit de Beemster, verkoopt aan Auke Bijlsma, uit de Beemster, 4 stukjes land te
samen groot 30 agele, 26 roe en 14 voet volgens opdracht van 9-3-1737 aan Joost Remmers, belend met Jan Blauw Z.,
Jan Muys en Cornelis van Petten N., de oude Dijksloot O. en de Gouw W. De koopsom is 600 gld.
Blz. 297, 16-02-1799; Pieter van Baar, uit de Beemster, verkoopt aan Auke Bijlsma, uit de Beemster, een huis met erf
nr. 436 gelegen op 't Zuid en belend met de houttuinen van Willem Bek en Zonen N., een gemeen pad Z. en daarover
Arie Pauw en de vaarsloten O. en W. De koopsom is 150 gld.
Blz. 298, 16-02-1799; Evert Groot verkoopt aan Broeder Willem Slot, te Monnikendam, een huis met erf nr. 360 gelegen
op 't Vlaander en belend met Pieter Pranger W., de vaarsloten Z. en O. en de straat N. De koopsom is 100 gld.
Blz. 299, 16-02-1799; Pieter van Baar, uit de Beemster, verkoopt aan Poulus Dollebotter een huis met erf nr. 360
gelegen op 't Vlaander en belend met Pieter Pranger W., de vaarsloten Z. en O. en de straat N. De koopsom is 75 gld.
Blz. 300, 16-02-1799; Jan Heines, schout en secretaris met procuratie van Manard Beck dd. 7-6-1788 gepasseerd voor
notaris Johannes van den Brink te Amsterdam, verkoopt aan de gebroeders Oldenweld, wonende in 't Osnabrugse, een
huis waaraan een kookhuis en luchthuis op 't erf, nr. 490 aan de noordzijde een wagenhuisje met een vrije doorgang ten
zuide welke de toegang is naar het huis van IJsbrant Groet aan de Middelstraat, belend met Isak Groet Z., de gemene
straat O., de verkoper N. en de sloot W. De koopsom is 435 gld.
Bijz.; Met een portie aan de waterstoep voor over straat bezuiden het huis van Cornelis Hopman.
Blz. 301, 16-02-1799; Jan Heines, schout en secretaris, met procuratie van Manard Beck dd. 7-6-1788 gepasseerd voor
notaris Johannes van den Brink te Amsterdam, verkoopt aan Elbert van Marken een huis, pakhuis en erf nr. 491 gelegen
bezuiden de Dam en belend met de verkoper Z. en de vaarsloten W. De koopsom is 725 gld.
Bijz.; Ten noorden een gedeelte met Dirk Hartog met wie te samen verder een gang gemeen volgens opdracht dd. 9-31675. De poort ten zuiden moet altijd gesloten blijven, de bomen aan de westweg van D. Hartog moeten weggehaald
worden. Alles vanwege de separatie. Dit huis heeft een portie in de waterstoep voor over straat bezuiden het huis van
Cornelis Hopman.
Blz. 302, 02-03-1799 (sic); Jan Heines, schout en secretaris, met procuratie van Manard Beck dd. 7-6-1788 gepasseerd
voor notaris Johannes van den Brink te Amsterdam, verkoopt aan
Pieter van Baar, uit de Beemster, een stuk land groot 19 agele genaamd "Doctersland" gelegen bezuiden De Rijp, in de
Oostervenne aan de Zuiddijk en belend met A. Vredenduyn N. en Aldert Boon Z. De koopsom is 1330 gld.
Blz. 303, 16-02-1799; Cornelis Boonacker, Jan Boon junior, Jacob Water, Cornelis Beck, Hendrik Poppen en Jan
Heines secretaris, als administrateurs van de boedel van wijlen Willem Pietersz Lakeman, verkopen aan Claas Glazekas
een stukje land groot 11 1/2 agele gelegen in de Oostervenne bij de molen "De Reyger" en belend met Pieter Muusz N.
en de minderjarige kinderen van wijlen Lijsbeth Mars Z. De koopsom is 644 gld.
Bijz.; Op 18-3-1810 is Maartje Water, weduwe van Claas Glazekas, overleden, het boven genoemde land is op 19-31810 overgeschreven op naam van Jan Glazekas. De nalatenschap viel onder de uitzondering van de betaling van het
successierecht ondertekend door C. Boonacker op 11-2-1811.
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Blz. 304, 16-02-1799; Cornelis Boonacker, Jan Boon junior, Jacob Water, Cornelis Beck, Hendrik Poppen en Jan
Heines secretaris, als administrateurs van de boedel van wijlen Willem Pietersz Lakeman, verkopen aan Jan Wennius,
uit de Beemster, een stukje land groot 15 agele gelegen beoosten de Zuiddijk en belend met de weduwe van Arjan
Vijselaar Z. en Jan Heines N. De koopsom is 660 gld.
Blz. 305, 16-02-1799; Cornelis Kokkes verkoopt aan Aldert IJsbrant de Wit een tuintje gelegen benoorden het dorp
tussen de 1e en 2e achtersloot en belend met Pieter Fray W. en Tames Holling O. De koopsom is 50 gld.
Blz. 306, 16-02-1799; Aldert Boon, koopman, verkoopt aan Pieter van Baar, uit de Beemster, een stukje land groot 6
agele en 4 roe genaamd "de Volkersweerd" gelegen beoosten de Gouw ., het oosteind strekt aan de Oostdijksloot en
belend met Pieter Geel Z., Pieter Muusz N., het oosteind strekt aan de Oostdijksloot. De koopsom is 122 gld.
Blz. 307, 16-02-1799; Aldert Boon, koopman, verkoopt aan Cornelis van den Brink een stukje land groot 8 agele en 33
roe gelegen strekkende van de Gouw tot de Oostdijk en belend met Pieter Pranger N. en Abraham Jacobsz Z. met het
land "de Moddercavel". De koopsom is 150 gld.
Blz. 308, 16-02-1799; Aldert Boon, koopman, verkoopt aan Pieter van Baar, uit de Beemster, een stukje land groot 3
agele, 38 roe en 13 voet genaamd "Het Gescheiden stukje" gelegen strekkende met het oosteinde aan de Gouw en
belend met de zogenaamde "Bijl" N. en Annetje de Wit Z. De koopsom is 79 gld.
Blz. 309, 16-02-1799; Aldert Boon, koopman, verkoopt aan Neeltje Maartens Huygen een stukje land groot 6 agele, 28
roe en 12 voet gelegen aan de westzijde van de Gouw en belend met Pieter Muusz Z. en N. De koopsom is 100 gld.
Bijz.; In de kantlijn: Dit stukje land is volgens acte van deling voor notaris Willem Cornelisz Bakker op 3-5-1808 uit de
nalatenschap van Harmen de Jong die op 20-1-1808 overleden is aanbedeeld aan zijn vrouw Geertje de Wit. Hij was
eerder gehuwd met Neeltje Maartens Huygen, en is door hun dochter Geertje Harmens de Jong die op 2-1-1808 is
overleden, aan Harmen de Jong aangekomen. Ondertekend door C. Boonacker op 20-5-1808.
Blz. 310, 16-02-1799; Pieter Muis verkoopt aan Pieter van Baar, uit de Beemster, een stukje land groot 5 agele en 24
roe genaamd "Het Tilje" gelegen benoorden en in de banne van De Rijp beoosten de Gouw en belend met de Gouw W.,
de koper Z. en Cornelis Duin N. De koopsom is 78 gld. en 8 stuivers.
Blz. 311, 16-02-1799; Dirk Mol verkoopt aan Cornelis Bek een huis met erf nr. 93 gelegen benoorden de Regtestraat
beoosten de Dam op 't Oranjepad en belend over het Oranjepad met de koper O., Jan van Leiden W., Cornelis Dirksz
van Petten Z. en de vaarsloot N. De koopsom is 67 gld.
Bijz.; Met een portie in het Oranjepad en de gang en wal bezuiden de Regtestraat tussen de huizen van Maartje Bont en
de erve Cornelis Houthuis. Volgens opdracht aan Jan van Beek op 4-5-1743 heeft dit huis geen deel in de wijk achter en
dus ook geen verplichting om die te helpen beschoeien.
Blz. 312, 16-02-1799; Jan van Cleef verkoopt aan Pieter van Baar, uit de Beemster, een huis met erf geschikt tot een
boerderij, nr. 436 gelegen op 't Zuid en belend met de houttuinen van Willem Bek en zonen N., over een gemeen pad
Aris Pauw en de vaarsloten O. en W. De koopsom is 150 gld.
Blz. 313, 16-02-1799; Jan Luyt, te Krommeniedijk, erfgenaam van Mary Strijker volgens testament, verkoopt aan Klaas
Benedictus van der Lijn een huis met dubbel ......(sic) nr. 251 gelegen op 't Nieuweland en belend met Arian Schuit O.,
Poulus Dollebotter W. met wie een gang gemeen, en de gemene straat Z. De koopsom is 42 gld.
Bijz.; Met een portie in de gang en wal voor over straat beoosten het huis van Jan de Vos.
Blz. 314, 02-03-1799; Poulus Dollebotter verkoopt aan Klaas Benedictus van der Lijn een huis met erf nr. 252 gelegen
op 't Nieuweland en belend met de koper O. en W., de gemene straat Z. en de vaarsloot N. De koopsom is 75 gld.
Blz. 315, 02-03-1799; Pieter van Baar, uit de Beemster, verkoopt aan Jan van Hoolwerff een stukje land groot 6 agele
en 24 roe genaamd "de Volkersweerd" gelegen beoosten de Gouw het oosteind strekt aan de Oostdijksloot en belend
met Pieter Geel Z., Pieter Muusz N. De koopsom is 108 gld.
Blz. 316, 02-03-1799; Pieter van Baar, uit de Beemster, verkoopt aan Maarten Huigen een stukje land groot 3 agele, 38
roe en 13 voet genaamd "Het Gescheiden stukje" gelegen aan de westzijde van de Gouw en belend met de zogenaamde
"Bijl" N. en Annetje de Wit Z. De koopsom is 72 gld.
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Blz. 317, 02-03-1799; Jan Heines, schout, met onderhandse procuratie dd. 18-2-1799 van Gerrit van Leijden en Gerrit
van Vliet Oosterhoorn, kooplieden te Krommenie, verkoopt aan Wijnand Boon 1/16 part in de hennepkloppermolen "De
Reyger" nr. 583 onder directie van Aris Pauw, gelegen even bezuiden De Rijp aan de Zuiddijk. De koopsom is 28 gld.
Blz. 318, 02-03-1799; Pieter van Baar, uit de Beemster, verkoopt aan Jan Heines, schout en secretaris, een stukje land
groot 19 agele genaamd "Doctorsland" gelegen beoosten en aan de Zuiddijk en belend met A. Vredenduin N. en Aldert
Boon Z. De koopsom is 1000 gld.
Blz. 319, 09-03-1799; Jan Heines, met procuratie, dd. 28-2-1799 gepasseerd voor notaris Cornelis van Oostveen, van
Lijsbeth Houthuis, weduwe van Nicolaas Catenius en van mej. Gertje Houthuis, weduwe van Jan Dirksz de Wit,
verkoopt aan Pieter van Baar, uit de Beemster, 2/16 part in de hennepkloppermolen "De Reyger" nr. 583 gelegen aan
de Zuiddijk. De koopsom is 59 gld.
Blz. 320, 09-03-1799; Christiaan Haarkop, te Amsterdam, verkoopt aan Pieter van Baar, uit de Beemster, een huis met
erf nr. 256 en tuin gelegen op het Nieuweland belend met Klaas Benedictus van der Lijn O. en Jacob Kollis en Dirk van
Deventer W. De koopsom is 500 gld.
Bijz.; J. Kollis mag op zijn erf niets timmeren waardoor het licht van dit huis belemmerd wordt, volgens opdracht dd.
20-8-1720 aan dr. Klaas Toornburg.
Blz. 321 en 322, 16-03-1799; Addeke en Pieter Jansz Addekes, meerderjarige kinderen, en Tamis Holling en Reindert
Hillebrants als voogden over Jan Addekes aangesteld door de weesmeesters op 9-2-1799, nageleten kinderen van Jan
Addes en Maartje Pieters Blank. En Simon Appel en Evert Groot als weesmeesters van het gemene wees en armenhuis
in alimentatie hebbende Klaas Hansen de onechte zoon van M.P. Blank, verkopen, volgens publieke verkoping van 5-31799, aan Frederik Altman een huis met erf nr. 275 gelegen op 't Ried, benoorden aan de straat en belend met het lange
brugpad O., Jan Ages W. en 's Heerenstraat Z. De koopsom is 100 gld.
Blz. 323 en 324, 16-03-1799; Evert Groot, mede voor zijn zwager Willem Slot, uit Monnikendam, verkoopt aan Jan
Groot en zonen ten eerste een huis met erf nr. 301 en een wal erachter, geschikt tot ploterij gelegen op de Rietbuurt en
belend met het gemene pad W., de sloot Z., Arend van Ark O. en de gemene straat N. en ten tweede een drooghuis nr.
269 gelegen op de Rietbuurt en belend met Klaas Ruyter O. en de kopers ten noorden en westen. De koopsom is 200 gld.
Bijz.; In de wal ten oosten van het huis van Pieter Quadijk is gezamenlijk eigendom van hem, dit huis en A. van Ark en
Cornelis de Wolff 7 voet van de noordkant van zijn huis zuidwaarts, tot een vrije opscheping die te samen onderhouden
moetworden. Dit huis heeft 1/3 in de gang ten westen met verwijzing naar opdracht dd. 3-10-1795.
Blz. 325, 30-03-1799; Cornelis Bek en Hendrik Poppen verkopen aan Jan Pauw grond en erf waar huizen opgestaan
hebben op nr. 402, 403, 404 en 405 gelegen op de Heykesbuurt. De koopsom is 10 gld.
Blz. 326, 30-03-1799; Arian Sluys verkoopt aan Jan Pauw, president der Municipaliteit, het recht van het erfje nr. 401
waar het hekelhok van de koper op staat om daar zoveel voet grond te betimmeren welke hij nodig heeft voor zijn netten
of spinbaan en een vrije overgang over het erf bewesten het hekelhokje gelegen op de Heykesbuurt. De koopsom is 23
gld.
Blz. 327, 30-03-1799; Jan Jansz Groot en Willem Bek junior, op 3-3-1799 aangestelde voogden over de minderjarige
nagelaten kinderen van Lammert Pietersz de Boer en zijn vooroverleden vrouw Caatje Bos, verkopen wegens een
publieke verkoping op 20-3-1799 in "'t Stadhuis van Amsterdam" te De Rijp aan Jacob van Baars een huis met erf nr.
440 gelegen op 't Zuideinde en belend met Klaas van Petten Z. en Jacob Snijders N. De koopsom is 210 gld.
Bijz.; Met een gedeelte aan de gang ten zuiden.
Blz. 328, 30-03-1799; Jan Jansz Groot en Willem Bek junior, op 3-3-1799 aangestelde voogden over de minderjarige
nagelaten kinderen van Lammert Pietersz de Boer en zijn vooroverleden vrouw Caatje Bos, verkopen wegens een
publieke verkoping op 20-3-1799 in "'t Stadhuis van Amsterdam" te De Rijp aan Trijntje Nagtegaal een huis met erf nr.
84 gelegen op de Looyersbuurt en belend met Cornelis van den Brink Z., de weduwnaar Klaas van Deventer N. en
Klaas Raven W. De koopsom is 100 gld.
Bijz.; Met een portie in de gemene gang ten oosten van dit huis van de voorhaven tot achter aan de wal en aan het
secreet aldaar.
Blz. 329, 30-03-1799; Jan Jansz Groot en Willem Bek junior, op 3-3-1799 aangestelde voogden over de minderjarige
nagelaten kinderen van Lammert Pietersz de Boer en zijn vooroverleden vrouw Caatje Bos, verkopen wegens een
publieke verkoping op 20-3-1799 in "'t Stadhuis van Amsterdam" te De Rijp aan Cornelis Pauw een huis met erf nr. 400
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gelegen op de Heykesbuurt, strekkende van de ene vaarsloot tot de ander en belend met het dorpserf O. en de
nettenbaan en het hekelhok van Arian Sluys W. De koopsom is 3 gld.
Bijz.; Met een eigen vrije gang ten oosten en de gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 330, 30-03-1799; Klaas Benedictus van der Lijn verkoopt aan Jan Nomis een huis met dubbel erf nr. 251 gelegen
op 't Nieuweland en belend met Arian Schuyt O. en de gemene straat Z. De koopsom is 45 gld.
Bijz.; Met een portie aan de gang en wal beoosten het huis van Jan de Vos en aan de gemene gang tussen het huis nr.
252 en de koper van dit huis.
Blz. 331 a, 13-04-1799 (sic); ONTVANGST ARMENVOOGDEN.
Ontvangen voor de gemene armen 289 gld., 9 stuivers en 2 peningen, over de periode 14-4-1798 tot 30-3-1799,
ondertekend Arie Zwaanenburg en Pieter Jantzen.
Blz. 331 b, 30-03-1799; Jan Jansz Groot en Willem Bek junior, op 3-3-1799 aangestelde voogden over de minderjarige
nagelaten kinderen van Lammert Pietersz de Boer en zijn vooroverleden vrouw Caatje Bos, verkopen aan Jacob Dort
een huis, erf en hekelhok nr. 379 gelegen op de Lievelandsbuurt en belend met Dirk Hartog W., Hendrik van den Bos O.
en de vaarsloten Z. en N. De koopsom is 120 gld.
Bijz.; Aan de oostzijde een eigen vrije gang en de gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 332, 29-(04)09-1799 (sic); Frederik Altman verkoopt aan Gerrit Sieuwertsz een huis met erf nr. 275 gelegen
benoorden en aan de Regtestraat en belend met het Lange brugspad O., Jan Klaasz Groot N., Jan Ages W. en 's
Heerenstraat Z. De koopsom is 140 gld. betaald met een custingbrief.
Bijz.; Met 1/3 aan de gang, wal en gemaakhuisje ten westen van de Langebrug.
Blz. 333; is BLANCO.
Blz. 334, 27-04-1799; Maartje Barends, weduwe van Anthonie Vredevoort, verkoopt aan Maarten Krib een pakhuis,
hekelhok en erf nr. 397 gelegen op de Lievelandsbuurt bezuiden de gemene straat en belend met een leeg erf O., de
koper W. en de gemene straat N., welke tot laste van dit pakhuis en het dorpserf valt volgens het schepen resolutieboek
dd. 9-1-1755. De koopsom is 10 gld.
Blz. 335, 11-05-1799; Pieter van Baar, uit de Beemster, verkoopt aan Cornelis Bek een stukje land groot 5 agele en 24
roe genaamd "het Tilje" gelegen benoorden en in de banne van De Rijp beoosten de Gouw en belend met de Gouw W.,
Auke Bijlsma Z. en Cornelis Duin N. De koopsom is 56 gld. 10 gld. de agele.
Blz. 336, 11-05-1799; Jacobus van Baars verkoopt aan Pieter de Haan een huis met erf nr. 440 gelegen aan het
Zuideinde van De Rijp en belend met Klaas van Petten Z. en Jacob Snijder N. De koopsom is 300 gld.
Bijz.; Bij dit huis hoort een gang die op het einde met stenen van het andere gedeelte is afgescheiden.
Blz. 337, 11-05-1799; Cornelis Bek en Hendrik Poppen, namens de gemeente wegens achterstallige ongelden, verkopen
aan Lourens Quadijk een huis met erf nr. 289 gelegen op de Rietbuurt en belend met het pakhuis van Jan Vet en Arend
Vuyst O., Arend Petra W., de gemene straat N. en de sloot Z. De koopsom is 22 gld.
Blz. 338, 11-05-1799; Cornelis Bek en Hendrik Poppen, namens de gemeente wegens achterstallige ongelden, verkopen
aan Maarten Harmensz Visser ten eerste een huis met erf nr. 330, het laatst gebruikt als hekelhok, gelegen op 't
Vlaander en belend met de koper Z., de sloot N. en het brugpad W., en ten tweede een bleekveld gelegen bezuiden de
straat en belend met de koper O. en het padje W. De koopsom is 4 gld.
Blz. 339, 11-05-1799; Lourens Quadijk verkoopt aan Teunis Koen een huis met erf nr. 289 gelegen op de Rietbuurt en
belend met het pakhuis van Jan Vet en Arend Vuyst O., Arend Petra W., de gemene straat N. en de sloot Z. De koopsom
is 30 gld. in de vorm van een custingbrief.
Blz. 340, 11-05-1799; Jan de Wit verkoopt aan Antje Borsens een huis met erf nr. 238 gelegen aan de Regtestraat
bewesten de Dam en belend met het bleekveld van de wedunaar Dirk Vroon en Jan Paardekoper O., over een gang het
teerhuis van Jan Paardekoper de straat N. en de sloot Z. De koopsom is 200 gld.
Blz. 341, 11-05-1799; Jan Jansz Groot en Willem Bek junior, op 3-3-1799 aangestelde voogden over de minderjarige
nagelaten kinderen van Lammert Pietersz de Boer en zijn vooroverleden vrouw Caatje Bos, verkopen aan Maarten van
Petten een huis met erf nr. 365 gelegen op de Keizersbuurt en belend over het brugpad met Aris Klaasz Pauw W.,
Cornelis Klaasz de Boer O. en de vaarsloten Z. en N. De koopsom is 80 gld.
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Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 342, 11-05-1799; Pieter Nomis verkoopt aan Jan de Reus een huis met erf nr. 344 gelegen op de Venbuurt en
belend met de straat N., Cornelis Kokkes O. en de sloot W. De koopsom is 30 gld.
Bijz.; Aaan de oostzijde een eigen vrije gang.
Blz. 343, 06-07-1799; Beertje Jacibs Hop, weduwe van IJsbrant Pronk, verkoopt aan Gerrit Bos een huis met erf nr.
292 gelegen op 't Riet bezuiden de straat en belend met Jan Woltering O. en Arian Pels W. De koopsom is 50 gld.
Blz. 344, 14-09-1799; Pieter van Baar uit de Beemster verkoopt aan Jan Vet een huis met erf nr. 256 gelegen op het
Nieuweland en belend met Klaas Benedictus van der Lijn O. en Jacob Colles en Dirk van Deventer W. De koopsom is
310 gld.
Bijz.; Zoals blijkt uit de opdracht aan dr. Klaas Toornburg dd. 20-8-1720 mag op het erf van Jacob Colles niets worden
gebouwd wat het uitzicht van dit huis belemmerd.
Blz. 345, 26-10-1799; Jan Vos verkoopt aan Jacob Kokkes de helft van een boomgaard en een boomgaardje er naast
gelegen benoorden De Rijp en bewesten de Gou, belend met Minard Bek O. en Jacob Snijder W. De koopsom is 45 gld.
Blz. 346, 07-12-1799; Pieter Jansz Boom verkoopt bij publieke verkoping dd. 6-11-1799 aan Hendrik Woltering en Jan
Heines een huis als koestal en erf en wagenhuisje nr. 146 gelegen aan de Regtestraat bewesten de Tilbrug en belend met
Pieter Windig O., Harmen Lauwboer W., de vaarsloot Z. en de achtersloot N. De koopsom is 319 gld.
Blz. 347, 07-12-1799; Claas Cornelisz de Boer verkoopt aan Cornelis Claasz de Boer ten eerste een akker land belend
met de Gouw W. en ten zuiden een akker die belend is met de Meelmolensloot, ten tweede een akker beoosten de Gouw,
benoorden en aan de Meelmolensloot, belend met de Oostdijksloot O. en een domeinakker W., ten derde een akker ook
beoosten de Gouw belend met de erven van Cos Z. en de akker waar de mosterdmolen op heeft gestaan N. en ten vierde
een stuk land bewesten de Gouw en belend met de Hartoghsloot Z. De koopsom is 120 gld.
Bijz.; In de kantlijn staat: De drie aaneen liggende stukjes land zijn volgens het testament van Cornelis de Boer
gepasseerd voor notaris Jan Heines op 30-12-1794, overgegaan op zijn weduwe Maartje de Boer op 3-6-1809
ondertekend C. Boonacker.
Blz. 348, 07-12-1799; Cornelis de Boer schenkt aan Cornelis Klaas de Boer ten eerste een akker gelegen beoosten de
Gouw en belend met de erven Cos Z. en de akker waar de mosterdmolen op gestaan heeft N. en ten tweede een akker
gelegen bewesten de Gouw en belend met de Hartogsloot Z. De koopsom is nihil.
Blz. 349, 05-01-1800; Cornelis Poest verkoopt aan Catharina de Jong een huis met erf nr. 197 gelegen bezuiden de
Regtestraat beoosten de Kralingerbrug en belend over de gang waar dit huis een portie in heeft met Reinderdt Bijleveld
O. en Elsje Meyer W. De koopsom is 185 gld.
Blz. 350, 18-01-1800; Arian Siewertsz verkoopt aan Jan Nomis, mr. Timmerman, een huis met erf nr. 395 en een
verplaatst huisje dat benoorden de buurt heeft gestaan en nr. 388 was, gelegen aan de zuidzijde van de Lievelandsbuurt
en belend met een dorpserf W., Maarten Kreb en een dorpserf O., de vaarsloot en een dorpserf Z. en de Lievelandsbuurt
N. De koopsom is 10 gld.
Blz. 351, 01-02-1800; Jan Heines, schout, met procuratie van Minard Bek dd. 7-6-1788 voor notaris Johannes van den
Brink te Amsterdam, verkoopt aan Pieter Vogel een tuintje gelegen in de banne en belend met de vaarsloten N. en Z., de
tuin van Jacob Kokkes W. en de tuin van Dani‰l Pit O. De koopsom is 75 gld.
Bijz.; Volgens transport van 5-2-1735 behoord de bomen heining aan Pieter Bruin.
Blz. 352 en 353, 01-02-1800; Cornelis Boonacker, Jan Boon en Matthijs Ledder, door de weesmeesters aangestelde
voogden op 23 april en 4 mei 1799 over de minderjarige weeskinderen van Aaltje Kruyk, eerst weduwe van Cornelis
Zwart en later van Jan Paardekoper, de kinderen zijn uit beide huwelijken. De bovengenoemde heren
vertegenwoordigen tevens de crediteuren volgens onderhandse acten in mei en juni 1799 en 27-5- 1799. Verkopen in
een publieke veiling dd. 31-12-1799 aan Jacob de Vos ten eerste een huis met erf nr. 107 gelegen aan de Regtestraat
bewesten de Dam en belend met Jan de Wit, de oude, O. en Jan Boon junior W. En ten tweede een pakhuis met
woonhuisje er in nr. 239 gelegen aan de zidzijde van de Regtestraat bewesten de Dam en belend over een gemene gang
met Antje Borsen O., Jan Boon junior W., de vaarsloot N. en de straat Z. De koopsom is 885 gld.
Blz. 354 en 355a, 03-02-1800; Pieter Muusz, koopman, verkoopt aan Gerard Johan van Hoolwerff ten eerste de helft
van een houtzagersmolen "De Pauw" met erf en werf en de helft van de knechtswoning en houtloodsen in de
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Oostervenne aan de Ringsloot nr. 579, ten tweede de helft in een stuk land in de Oostervenne aan en bewesten
voornoemde molen en werf, ten derde de helft in een pakhuis op de Kralingerbuurt nr. 540 belend met Jacob Water O.
en Jacob Swaan W., ten vierde de helft van het zuiderste gedeelte van 't erf aan de Kralingerbuurt achter 't huis van
nr.539 van Jacob Swaan welke door hem verkocht is op 22-7-1797 aan voornoemde koper en verkoper, ten vijfde de
helft in een houtloods of schuur nr. 41 en erf, belend met Joseph Haanraads O. en het Pastoriehuis van de Lutherse
gemeente W. en ten zesde de helft in een pakhuis of stalling nr. 37 belend met de verkoper en anderen O. en de vaarsloot
N., met recht aan gangen en wallen volgens transport van 28-12-1793 aan G.J. van Hoolwerff. De koopsom van het
totaal is 2000 gld.
Blz. 355b, 05-02-1800; Cornelis Jantjes en Matthijs Ledder, voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis
Pietersz Krijnes, verkopen bij publieke verkoping dd. 31-12-1799 aan Jacob Kokkes en Jan Mars ten eerste een huis en
hooiberg, koestal en erf nr. 135 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam en belend met Dirk
Kerkhof O., Jan Bout W. en de vaarsloten Z. en N., ten tweede een wagenhuisje en erf nr. 136 gelegen aan de noordzijde
van de Regtestraat bewesten de Dam en belend met Dirk Kerkhof O., Jan Bout W. en de vaarsloten Z. en N. en ten derde
een bleekveld gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam en belend met Jan Bout W. en het huisje
van Jan Boon O. De koopsom is 150 gld.
Blz. 356a, 03-02-1800; Gerard Joan van Hoolwerff verkoopt aan Pieter Muusz ten eerste de helft van een pak- of
wagenhuisje met erf nr. 206 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat en belend met Dirk Duyn O. met ten westen
een gang waaraan dit pakhuis een portie heeft en aan de waterstoep en ten tweede de helft in een stal of pakhuis
gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat en belend met de koper W.,Z.en O. en de vaarsloot N. met recht volgens
transport dd. 21-2-1681 aan Jan Frederiks Beets. De koopsom is 200 gld.
Blz. 356b, 05-02-1800; Hendrik Woltering en Jan Heines, schout, verkopen aan Jacob Kokkes en Jan Mars een huis als
koestal en erf en wagenhuisje nr. 146 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Tilbrug en belend met
Pieter Winding O., Harmen Louwboer W., de vaarsloot Z. en de achtersloot N. De koopsom is 30 gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 357, 05-02-1800; Jacob Kokkes en Jan Mars verkopen een Jan Heines, schout en secretaris, ten eerste een huis en
hooiberg, koestal en erf nr. 135 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam en belend met Dirk
Kerkhof O., Jan Bout W. en de vaarsloten Z. en N., ten tweede een wagenhuisje en erf nr. 136 gelegen aan de noordzijde
van de Regtestraat bewesten de Dam en belend met Dirk Kerkhof O., Jan Bout W. en de vaarsloten Z. en N. en ten derde
een bleekveld gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam en belend met Jan Bout W. en het huisje
van Jan Boon O. De koopsom is 140 gld.
Blz. 358, 15-02-1800; Antje Borsen verkoopt bij publieke verkoping aan Cornelis de Wolff een huis met erf nr. 114
gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat benoorden de Dam en gelegen met de vaarsloot N., een gemene gang O.,
Aris Slagter W. en het pakhuis, genaamd "De Spanjaard", van Willem de Boer Z. De koopsom is 153 gld.
Blz. 359, 01-03-1800; Pieter van Baar, uit de Beemster, verkoopt bij publieke veiling in herberg "De Eendracht" op 3112-1799 aan Jan de Wit 1/16 part in de hennepmolen "De Reiger" gelegen aan de Zuiddijk nr. 583. Er is geen belending
opgegeven. De koopsom is 22 gld.
Blz. 360, 01-03-1800; Pieter van Baar, uit de Beemster, verkoopt bij publieke veiling in herberg "De Eendracht" op 3112-1799 aan Dirk Hartog 1/16 part in de hennepmolen "De Reiger" gelegen aan de Zuiddijk nr. 583. Er is geen
belending opgegeven. De koopsom is 21 gld.
Blz. 361, 15-02-1800; Hendrik Poppen verkoopt aan Philip Heymel een huis met erf nr. 503 gelegen op de Tuinbuurt en
belend met de wedunaar Aryan Vijselaar O. en Aagje Raven W. De koopsom is 300 gld. waaronder een custingbrief van
200 gld.
Blz. 362, 01-03-1800; Neeltje Mars, weduwe van Aris Pauw, alsmede haar kinderen Klaas Pauw en Dirk Mars, voor
zijn vrouw Annetje Pauw, Dirk Mars en Klaas Pauw mede voor Pieter Appel als voogden over de minderjarige kinds
kinderen, erfgenamen, verkopen bij publieke verkoping aan Aryan Poest een huis met erf en een huisje voor over straat
en hekelhokje achter nr. 435 gelegen op 't Zuid en belend met de vaarsloten O. en W., Willem Bek en zonen Z. en een
gemeen pad N., waar dit huis een portie in heeft van de straat tot de poort en voor over straat tot aan het water. De
koopsom is 162 gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf.
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Blz. 363, 15-03-1800; Trijntje Bek, weduwe van Dirk Vroon, verkoopt aan Aldert en Jan Boon, kooplieden, een huis met
erf en hekelhok nr. 469 gelegen aan het zuiderlijkste huis aan de westzijde van de Meelsaksbuurt en belend met de
Dijksloot Z., de vaarsloot W. en Jan Coenraadsz N. De koopsom is 26 gld.
Blz. 364, 15-03-1800; Jan No‰ verkoopt aan Aldert en Jan Boon een huis met erf nr. 138, strekkende van de ene sloot
tot de ander gelegen aan de Regtestraat bewesten de Dam naast de Tilbrug en belend met Jan Bout O. en de Tilsloot W.
De gemene straat doorstrekt het erf. De koopsom is nihil, onder dankzegging.
Bijz.; Op 3-2-1808 werd dit huis met erf gesteld op de naam van Jan Boon ondertekend op 16-7-1808 door C.
Boonacker.
Blz. 365, 15-03-1800; Pieter Hendriksz Pranger verkoopt bij een publieke verkoping dd. 6-3-1800 in de herberg "De
Eendracht" aan Neeltje Jacobs Hop een huis, pakhuis en erf nr. 359 gelegen op 't Vlaander en belend met Paulus
Dollebotter O., de verkoper W. en de sloot Z. De koopsom is 200 gld.
Blz. 366, 15-03-1800; Pieter Hendriksz Pranger verkoopt bij een publieke verkoping dd. 6-3-1800 in de herberg "De
Eendracht" aan Cornelis Kokkes een huis met erf nr. 213 gelegen beoosten de Dam en belend over een gang met Jacob
Winding O. en over een gemene gang met Cornelis Blank W. De koopsom is 300 gld.
Bijz.; Volgens opdracht dd. Mei 1680 aan Michiel Willemsz heeft dit huis een deel in de gemene gang en opscheping
tussen de huizen van Cornelis Bruin en Cornelis Ruyers benoorden de straat strekkende van de straat tot de Achtersloot.
Blz. 367, 12-04-1800; Maarten Jantjes, Arend van Ark en Wessel Middelveld, als testamentaire voogden over Guurtje
en Willempje de Goede, minderjarige nagelaten kinderen van Jan de Goede en Antje Hartog, verkopen aan Wessel
Middelveld een moestuin gelegen bewesten de Gou in de banne en belend met Jacob Snijder O., Pieter Keizer W. en de
3e achter- of baansloot Z. De koopsom is 12 gld.
Blz. 368 en 369, 23-04-1800; Cornelis Valk, gehuwd met Trijntje Kostelijk, Pieter Kostelijk en Lourens Kostelijk van
Wormerveer, enige nagelaten kinderen van Jan Kostelijk en Trijntje Molenaar de langslevende van beiden, verkopen
aan Lourens Kostelijk twee stukjes land groot 29 agele, 30 roe en 3 voet aanbedeeld land dat de 1/3 waarde van de
gehele nalatenschap 200 gld. tE boven is gegaan, gelegen beoosten de Gouw in de Eilandspolder. De koopsom is 200
gld.
Bijz.; In de kantlijn: Door het overlijden van Lourens Kostelijk op 25-12-1808 is het land overgegaan op zijn weduwe
Neeltje Velder volgens testament op 5-10-1791 gepasseerd voor notaris Simon Jongewaart te Wormerveer.
Blz. 369, 23-04-1800; Door de armenvoogden van De Rijp ontvangen aan armengeld 136 gld. van de secretaris ten
behoeve van het gemene armenhuis, over verkopingen in de periode van 30-03-1799 tot 23-04-1800, daarbij inbegrepen
de verkoop van een cavel land in de Stranmeer. Ondertekend door Simon Appel en Dani‰l Pit.
Blz. 370, 26-04-1800; Cornelis Duin en Aldert de Wit IJsbrantsz verkopen aan Jan Hartman een huis en erf, hekelhok
en boomgaard nr. 1 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat op 't Oosteind en belend met de Beemsterringsloot
O., de dorpsstraat en wal Z., het pakhuis van Aris Visser W. en de vaarsloot N. De koopsom is 300 gld.
Blz. 371, 24-04-1800 Harmen Louwboer verkoopt aan Hendrik Roosing een huis met erf gelegen aan de Regtestraat en
belend met Jacob Kokkes en Jan Mars O. en Klaas Pauw W. De koopsom is 120 gld.
Bijz.; Met een bleekveld voor over straat en aan de oostzijde een vrije gang strekkende van de ene vaarsloot tot de
ander.
Blz. 372, 26-04-1800; Neeltje Jacobs Hop verkoopt aan Antje Borsen een huis met erf nr. 347 gelegen op de Venbuurt
en belend met Dirk Mars O., Dani‰l Pit W. en de straat N. De koopsom is 100 gld.
Blz. 373, 21-06-1800; Abel Egmond, te Knollendam, verkoopt aan Jan Jansz Addekes een huis met erf nr. 285 gelegen
op de Rietbuurt en belend met Aris Houttuin N., met wie ten zuiden een gang gemeen, en Jan Heines Z. De koopsom is
50 gld.
Blz. 374, 05-07-1800; Cornelis Bek en Hendrik Poppen verkopen aan Gleyn Jacobs een huis met erf nr. 349 gelegen op
de Venbuurt en belend met het pakhuis van Cornelis Jansz van Petten O. en de weduwe van Klaas Plugger W. De
koopsom is 20 gld.
Blz. 375, 19-07-1800; Arent Vuist verkoopt aan Jan Groot en zonen de helft van een huis met erf nr. 290 gelegen op de
Rietbuurt en belend met de gemene straat N., de vaarsloot Z., een gang met Arian Pels gemeen O. en een gang met
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Teunis Koen gemeen W., strekkende van de straat tot 5 voet voorbij zijn huisje volgens opdracht dd. 26-4-1698. De
koopsom is 14 gld.
Blz. 376, 16-08-1800; Jan Heines secretaris met onderhandse procuratie dd. 11-8-1800 van Jan Kleeff te Alkmaar,
verkoopt aan Claas Glazenkas en zoon een huis met erf tot broodbakkerij nr. 176 en pakhuis daarachter, gelegen
bezuiden en aan de Regtestraat bij 't Oosteind en belend met de straat N., de Ringsloot Z., Vinkera en de Waal O. en
Aldert de Wit IJsbrantsz W. De koopsom is 500 gld.
Blz. 377, 16-08-1800; Jan Vet verkoopt aan Harmen Brugging, te Graft, een huis met erf nr. 296 gelegen op de
Rietbuurt en belend met Frederik Jansz Reekers O. en het erf van Jacob Haring W. De koopsom is 50 gld.
Blz. 378, 14-09-1800; Claas Clazekas verkoopt aan Jacob Vermeer, mr. Broodbakker, een huis met erf tot
broodbakkerij nr. 176 gelegen bezuiden en aan de Regtestraat bij 't Oosteind en belend met de straat N., de Ringsloot
Z., Vinkera en de Waal O. en Aldert de Wit IJsbrantsz W. De koopsom is 1500 gld. waaronder een custingbrief van 1200
gld. tegen 4% int. per jaar.
Blz. 379, 27-09-1800; Trijntje Braar, weduwe van Jan Wayer, verkoopt aan Klaas Benedictus van der Lijn een huis met
erf nr. 496 gelegen bewesten en aan de Grote Dam en belend met Willem Bek N. en Arian Schuit Z., met een gedeelte
aan de gang tussen het erf van Jan Nomis en Arian Schuit tot de straat en een gedeelte aan de waterstoep bij het
Vlaanders brugetje. De koopsom is 120 gld.
Blz. 380, 11-10-1800; Jan Groot en zonen verkoopt aan Jan Vet de helft in een pakhuis met erf nr. 290 gelegen op de
Rietbuurt en belend met de gemene straat N., een gang met Arian Pels O., strekkende in de lengte 3 1/2 voet bezuiden
het huis een gang te samen met Teunis Koen W., van de gemene straat tot 5 voet voorbij zijn huis tot de zuidzijde van
zijn poort volgens opdracht dd. 26-4-1698. De koopsom is 14 gld.
Blz. 381, NIET AANWEZIG.
Blz. 382, 25-10-1800; Maritje Bout, weduwe van Klaas Snijder, verkoopt aan Dirk Hartog ten eerste twee huizen met
erven nr. 230 en 231 gelegen aan de zuidzijde van de Regtestraat en belend over een gemene gang met Aagje Prins W.,
over een gemene gang met Cornelis Houthuis O., volgens opdracht aan Claas Zwaan dd. 15-10-1683 en 28-4-1719
heeft ieder een deel in de gemene gang en wal beoosten het oosterse van de voorsloot noordaan tot de Regtestraat en in
een gemene gang genaamd het Oranjepad over de Regstraat tussen de huizen van Arent Vuyst en Cornelis van Petten
Dirksz en de achtersloot N. Ten tweede een pakhuisje met erf nr. 97 gelegen op 't Schermerpad beoosten de Dam
benoorden de Regtestraat en belend met Jan van Leyden Z., Cornelis den Brink N. en O. en het Schermerpad W., waar
dit huis een portie in heeft en aan de waterstoep aan het noordeinde volgens opdracht van 9-4-1724 en 12-7-1744. De
koopsom is 1060 gld.
Blz. 383, NIET AANWEZIG.
Blz. 384, 25-10-1800; Maritje Bout, weduwe van Klaas Snijder, verkoopt aan Cornelis Bek een boomgaard of tuintje en
lugthuisje gelegen aan de tweede achtersloot aan de Gouw en belend met de koper O. en de 3e achtersloot N. De
koopsom is 90 gld.
Blz. 385, 25-10-1800; Hendrik Teunisz, van Crommenie wonende te Graft, verkoopt aan Aldert IJsbrandtsz de Wit een
stuk land groot 7 agele, 11 roe en 12 voet gelegen beoosten de Gouw in de banne en belend met de Gouw W., G.J. van
Hoolwerff O., Pieter Muusz N. en Jan Heines Z. De koopsom is 230 gld.
Blz. 386, 22-11-1800; Reimerd Benedictus verkoopt aan Andries van Oenen een stukje land groot 4 agele, 2 roe en 14
voet gelegen in de Eilandspolder en belend met de Gouw W., Cornelis Dubbeld N. en een onge‰igende akker Z. De
koopsom is 70 gld.
Blz. 387 - 389, 20-12-1800; Christoffel Duuringhoff verkoopt aan Reindert Bijleveld twee huizen met erven nr. 45 en 46
gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam en belend over de gang, mede van dit huis, met de
consistoriekamer van de Lutherse gemeente nr. 44 O. en het huis van Aldert IJsbrantsz de Wit en zuster Annetje Pieters
de Wit, nr. 47, W. Nr 45 heeft een portie in de gang tussen het consistoriehuis en het bleekveld daar bewesten van. Zie
acte omtrent voorwaarden aan de gang. De koopsom is 230 gld.
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Blz. 390 en 391, 20-12-1800; Reindert Bijleveld verkoopt aan Christoffel Duuringhoff een huis met erf nr. 196 gelegen
bezuiden de Regtestraat boosten de Kralingerbrug, belend met Neeltje Karman O., de gemene gang W. en de vaarsloot
Z. Met verwijxing naar opdrachten omtrent parten aan de gang aan: Trijntje Willems dd. 28-1-1702, aan Joseph Jansz
op 19-4-1698 en Reynier Reine 26-4-1766 die eigenaar was van nr 195, en op 22-11-1766 van Dirk Florisz, aan Fop
Goezinne 5-6-1779, nog genoemd Jan de Geus en Klaas de Wit. De koopsom is 220 gld.
Blz. 392, 03-01-1801; Dirk Hartog verkoopt aan Pieter Simonsz Taanman een pakhuisje of hekelhok nr. 384 gelegen op
de Lievelandsbuurt en belend met de wedunaar Dirk Vroon O., Cornelis Muis W. en de vaarsloten Z. en N. De koopsom
is 36 gld.
Bijz.; Een gang gemeen tot aan de poort met Cornelis Muis volgens transport dd. 18-3-1775 aan Jan Hendriksz Ruys.
Blz. 393, 17-01-1801; De gemeenteraad van De Rijp verkoopt t.b.v. het dorp aan Aldert en Jan Boon, kooplieden, een
leeg erf gelegen als het 1e erf bewesten de Tilbrug benoorden de Regtestraat en belend met de sloot O., de kopers W., de
1e achtersloot N. en de gemene straat Z. De koopsom is 18 gld.
Blz. 394, 19-01-1801; Jan Deurman verkoopt aan Maarten Huygen een akker land gelegen in de Eilandspolder in de
banne van De Rijp en belend met Pieter Muis N., Annetje Pieters de Wit Z., de koper O. en 1 deels mede bewesten de
Gouw, belend met de Gou O. en Annetje Pieters de Wit en de koper N. De koopsom is 20 gld.
Blz. 395, 31-01-1801; Dirk Hartog verkoopt aan Marsie Walters,uit Amsterdam, een huis met erf nr. 492 gelegen
bewesten en aan de Middelstraat en belend met de Dam N. en meester Elbert van Marken Z., met wie te samen een gang
benoorden zijn bleekveld tot op het binnenwater en een huisje aldaar en een portie in de waterstoep aan het buitenwater
bezuiden het huis nr. 484 van Cornelis Hopman. De koopsom is 300 gld.
Blz. 396, 30-01-1801; Herman Snoek en zijn vrouw Jacoba Karman, te Hoorn, verkopen aan Cornelis de Boer een huis
en erf nr. 56 met pakhuis op de wal, achter, gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat en belend met Cornelis Blank
O. en Tames Holling W. De koopsom is 710 gld.
Bijz.; Ten oosten een eigen vrije gang en 1/4 part in de gang en wal bezuiden de Regtestraat tussen de huizen van Jacob
Water en IJsbrant Groet. De poort van Tames Holling staat tegen dit huis, tot weder opzeggen.
Blz. 397, 30-01-1801; Herman Snoek en zijn vrouw Jacoba Karman, te Hoorn, verkopen aan Arent Vuyst een tuintje tot
heden behorend bij huis nr. 56 gelegen tussen de 1e en de 2e achtersloot, schuin achter huis nr. 56 het laatst bewoond
door wijlen P. Muys en Jannetje Daalder en belend met Cornelis Blank O. en Tames Holling W. De koopsom is 44 gld.
Blz. 398, 30-01-1801; Neeltje Mars, weduwe van Aris Pauw, verkoopt aan Jacob de Vos 1/16 part in de hennepmolen
"De Reyger" nr. 583 onder directie van Klaas Pauw, gelegen bezuiden het dorp aan de Zuiddijk. De koopsom is 23 gld.
Blz. 399, 31-01-1801; Pieter de Haan, wonend bij de Volger, verkoopt aan Aris Klaas Pauw een huis met erf nr. 440
gelegen op 't Zuideinde en belend met Klaas van Petten Z. en Jacob Snijders N. De koopsom is 266 gld.
Bijz.; De gang ten zuiden hoort bij dit huis en is op 't eind met stenen van het andere gedeelte gescheiden.

Blz. 400, 31-01-1801; Pieter Appel verkoopt aan Gerard Johan van Hoolwerff een 1/16 part in de hennipmolen "De
Liefde" nr. 586, onder directie van Dani‰l Pit, gelegen even bewesten het dorp. De koopsom is 22 gld.
Blz. 401 en 402, 14-02-1801; Cornelis en Aldert Valk en halfzus Aaltje 't Lam, Aldert Poesr gehuwd met Annetje 't Lam
en Jan de Wit testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Lijbeth Vak, kinderen en kindskinderen
van wijlen hun moeder en grootmoeder Neeltje de Wit, eerst weduwe van Pieter 't Lam en laatst van Arian Valk,
verkopen bij publieke verkoping dd. 31-12-1800 aan Jan de Wit junior een 1/64 part in de traankokerij "De Volger" met
gereedschap, onderdirectie van Jan Boon, gelegen bezuiden het dorp in de banne. De koopsom is 31 gld.
Blz. 403, 31-01-1801 (sic); Beertje Jacobsz Hop, gehuwd met Laurens Teel, verkoopt aan Harmen Gerritsz Woutering
een hekelhok met erf nr. 398 gelegen op de Lievelandsbuurt en belend met Dirk Hartog O. en met de koper W. De
koopsom is 2 gld. en 10 stuivers.
Blz. 404, 14-02-1801; Dirk Hartoch en comp. verkoopt aan Jan Pauw 1/16 part in de hennipmolen "De Reyger" nr. 583,
onder directie van Klaas Pauw, gelegen bezuiden het dorp aan de Zuiddijk. De koopsom is 21 gld.
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Blz. 405, 14-02-1801; Jacob Water verkoopt aan Anthony Deurman een houtbosje gelegen in de Eilandspolder beoosten
de Gouw en belend met Jan Muys Z. en O. met verder de vaarsloten. De koopsom is 40 gld.
Blz. 406, 14-02-1801; Trijntje Nagtegaal verkoopt aan Klaas Bout een huis met erf nr. 84 gelegen op de Loyersbuurt en
belend met Cornelis van den Brink Z., het erf van de weduwe van Klaas van Deventer N. en Klaas Raaven W. De
koopsom is 76 gld.
Bijz.; Met een portie in de gang beoosten het huis, van de voorhaven tot de wal waarop het secreet staat.
Blz. 407, 14-02-1801; Jan, Trijntje en Dirk van Deventer, meerderjarige kinderen van wijlen Klaas van Deventer en
Maartje van Beek, verkopen bij publieke verkoping op 31-12-1800 aan Jan Vet een huis met erf nr. 83 gelegen op de
Looyersbuurt en belend met Minard Beeks N. en Trijntje Nagtegaal Z. Met 2/12 deel in het Looyerspad van de
achtersloot zuidaan tot de voorhaven. De koopsom is 34 gld.
Blz. 408, 14-02-1801; Jan Wennius, uit de Beemster, verkoopt aan Frederik Vogelaar, uit de Beemster, een huis met erf
nr. 350 gelegen op 't zuidoost van de Kralingerbuurt en belend met Dirk Doets N., Dirk Bosman O., een gang gemeen
met anderen W. en de haven Z. De gemene straat doorstrekt het erf. De koopsom is 76 gld.
Blz. 409, 14-02-1801; Wessel Middelveld, Arend van Ark en Cornelis de Wolff, testamentaire voogden over Willempje
en Guurtje de Goede, minderjarige kinderen van Jan de Goede en Antje Hartog, tevens administrateurs over de
aanbestorven goederen van wijlen hun grootmoeder, paternel, = van vaderszijde, Guurtje Poest, verkopen aan Jan de
Reus een huis en pakhuisje, of luyfje, op de wal en erf nr. 121 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de
Dam en belend over een gemene gang met het erf van Grietje Boon ten O. en Abraham No‚ W. Voor het huis nog een erf
aan de zuidzijde van de Regtestraat verkocht bij publieke verkoping dd. 31-12-1800 in 't logement "Het Stadhuis van
Amsterdam". De koopsom is 153 gld.
Blz. 410, 14-02-1801; Maarten Jantjes en Arend van Ark en Cornelis de Wolff, testamentaire voogden over Willempje
en Guurtje de Goede, van zijn vrouw Antje Hartog en wijlen Jan de Goede, verkopen aan Hendrik Woltering een akker
land voor een klein gedeelte leggende in de banne van Graft, en 103 roeden in de banne van De Rijp gelegen bewesten
de Gouw en belend met de akker "De Reigveter" N., het erf van Willem de Boer O. en de vaarsloten Z. en W. De
koopsom is 31 gld.
Blz. 411, 14-02-1801; Evert Groot, gehuwd met Maartje Groot, verkoopt aan Pieter Jantjes te eerste een huis en erf met
een pakhuis achter en een erfje oversloot gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam en belend over
een gemene gang met de weduwe van Klaas Banning O. en Minard Bek W. Ten tweede een erf voor het huis nr. 68
oversloot gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam en belend te oosten met Willem Hofman die
aan de westzijde van zijn huis een gang van 2 voet heeft volgens opdracht van 6-8-1675. De koopsom is 1000 gld.
Bijz.; De weduwe van K. Banning heeft een gedeelte aan een gang strekkende van de straat zuidaan tot de haven langs
het erfje volgens opdracht van 19-7-1721.
Blz. 412 en 413, 14-02-1801; Aaltje 't Lam, gehuwd met Cornelis Juffer die uitlandig is wonende te Winkel aldaar
gemachtigd op 27-1-1801, Aldert Poest, gehuwd met Annetje 't Lam, Cornelis Valk, mede voor zijn broer Aldert Valk te
Amsterdam. C. Valk en Jan de Wit junior, voogden over de Nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Lijsbeth 't Lam
en Pieter Bijleveld, erfgenamen van hun overleden moeder en grootmoeder Neeltje de Wit. Aaltje en Annetje uit haar 1e
huwelijk met Pieter 't Lam, Cornelis, Aldert en Lijsbeth uit haar 2e huwelijk met Arian Valk. Allen wonende te Winkel of
De Rijp. Verkopen in een publieke veiling dd. 31-12-1800 in het logement "'t Stadhuis van Amsterdam" aan Evert Groot
een huis met erf en achterhuisje nr. 48 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat en belend met Aldert en Annetje
IJsbrants de Wit O., de weduwe van Arent Rijs W., met wie een gang gemeen benoorden de Regtestraat, met een
bleekveld aan de zuidzijde van de straat met 1/3 in de gang en wal daar beoosten aan. De koopsom is 625 gld.
Blz. 414, 14-02-1801; Hendrik Poppen, lid gemeente bestuur, verkoopt aan Willem Bek en zonen een onbebouwd
dorpserf gelegen op het zuideinde van het dorp, het zuidelijkste en gelegen met een stal en hooiberg van Willem de Boer
N., de gemene straat W., de Zuiddijk Z. en over de sloot het land van Claas Glazekas O. De koopsom is 75 gld.
Blz. 415, 31-03-1801; Jacob de Vos verkoopt aan Dani‰l Pit en Jan de Wit junior 1/16 part in de hennepkloppermolen
"De Reyger" nr. 583 onder directie van Klaas Pauw gelegen bezuiden De Rijp aan en beoosten de Zuiddijk. De
koopsom is 15 gld.
Blz. 416 en 417, 11-04-1801; Klaas de Wit met procuratie dd. 2-4-1801 voor notaris Jan Heines, van zijn gewezen
behuwd moeder Guurtje van Orden weduwe van Willem de Boer en van zijn huisvrouw Jannetje de Boer uit een eerder
huwelijk van Willem de Boer en Jannetje Prins. Claas de Wit en Cornelis Boonacker als weesmeester aangesteld op 26= blad 35 =
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12-1800, en Cornelis de Boer, Maarten van Orden van Oostzaandam en Remmert de Vries en zonen van Zaandam,
voogden over Klaas en Hillegont de Boer voor 1/4 part, kinderen van G. van Orden en wijlen Willem de Boer volgens
testament op 27-9-1796 gepasseerd voor notaris Jan Heines, verkopen bij publieke verkoping op 14-3-1801 aan
Cornelis Bek een pakhuis en erf genaamd "De Gelegenheid" nr. 516 gelegen bewesten de Gouw benoorden De Rijp en
belend met Aris Slagter O., Wijnand Boon W., de Baansloot N. en de kamp of 2e achtersloot Z. De koopsom is 130 gld.
Blz. 418 en 419, 11-04-1801; Klaas de Wit met procuratie dd. 2-4-1801 voor notaris Jan Heines, van zijn gewezen
behuwd moeder Guurtje van Orden weduwe van Willem de Boer en van zijn huisvrouw Jannetje de Boer uit een eerder
huwelijk van Willem de Boer en Jannetje Prins. Claas de Wit en Cornelis Boonacker als weesmeester aangesteld op 2612-1800, en Cornelis de Boer, Maarten van Orden van Oostzaandam en Remmert de Vries en zonen van Zaandam,
voogden over Klaas en Hillegont de Boer voor 1/4 part, kinderen van G. van Orden en wijlen Willem de Boer volgens
testament op 27-9-1796 gepasseerd voor notaris Jan Heines, verkopen bij publieke verkoping op 14-3-1801 aan Claas
Glazekas en zonen, kooplieden, een huis met erf zijnde een kuiperij genaamd Klaas Blauw gebruikt als zaadhuis nr. 505
gelegen op de Tuinbuurt en belend met Aldert Geel O. en Maartje Zwaan weduwe van Arian Vijselaar W. tegen wiens
huis de leif van dit huis is aangebouwd. De koopsom is 650 gld.
Blz. 420 en 421, 11-04-1801; Klaas de Wit met procuratie dd. 2-4-1801 voor notaris Jan Heines, van zijn gewezen
behuwd moeder Guurtje van Orden weduwe van Willem de Boer en van zijn huisvrouw Jannetje de Boer uit een eerder
huwelijk van Willem de Boer en Jannetje Prins. Claas de Wit en Cornelis Boonacker als weesmeester aangesteld op 2612-1800, en Cornelis de Boer, Maarten van Orden van Oostzaandam en Remmert de Vries en zonen van Zaandam,
voogden over Klaas en Hillegont de Boer voor 1/4 part, kinderen van G. van Orden en wijlen Willem de Boer volgens
testament op 27-9-1796 gepasseerd voor notaris Jan Heines, verkopen bij publieke verkoping op 14-3-1801 aan Jan
Wennius, wonend in de Beemster, een stal, hooiberg en erf nr. 423 gelegen op 't Zuideinde en belend met een dorpserf
N. en 't erf van Willem Bek en zonen Z. De koopsom is 64 gld.
Bijz.; De grond waarop stal en hooiberg staan is van het dorp, daarvoor wordt 30 stuivers erfpacht in het jaar betaald
volgens besluit van 6-8-1717.
Blz. 422 en 423, 11-04-1801; Klaas de Wit met procuratie dd. 2-4-1801 voor notaris Jan Heines, van zijn gewezen
behuwd moeder Guurtje van Orden weduwe van Willem de Boer en van zijn huisvrouw Jannetje de Boer uit een eerder
huwelijk van Willem de Boer en Jannetje Prins. Claas de Wit en Cornelis Boonacker als weesmeester aangesteld op 2612-1800, en Cornelis de Boer, Maarten van Orden van Oostzaandam en Remmert de Vries en zonen van Zaandam,
voogden over Klaas en Hillegont de Boer voor 1/4 part, kinderen van G. van Orden en wijlen Willem de Boer volgens
testament op 27-9-1796 gepasseerd voor notaris Jan Heines, verkopen bij publieke verkoping op 14-3-1801 aan Jan
Nomes een pakhuisje en erf, vroeger een pruthuisje, gelegen bewesten de Gouw benoorden het dorp in de banne. De
koopsom is 69 gld.
Blz. 424 en 425, 11-04-1801; Klaas de Wit met procuratie dd. 2-4-1801 voor notaris Jan Heines, van zijn gewezen
behuwd moeder Guurtje van Orden weduwe van Willem de Boer en van zijn huisvrouw Jannetje de Boer uit een eerder
huwelijk van Willem de Boer en Jannetje Prins. Claas de Wit en Cornelis Boonacker als weesmeester aangesteld op 2612-1800, en Cornelis de Boer, Maarten van Orden van Oostzaandam en Remmert de Vries en zonen van Zaandam,
voogden over Klaas en Hillegont de Boer voor 1/4 part, kinderen van G. van Orden en wijlen Willem de Boer volgens
testament op 27-9-1796 gepasseerd voor notaris Jan Heines, verkopen bij publieke verkoping op 14-3-1801 aan Klaas
Pauw de helft van een huis met erf nr. 117 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam en belend
met Aris Slagter O., Aldert Boon W., de Regtestraat Z. en de vaarsloot N. De koopsom is 29 gld.
Blz. 426 en 427, 11-04-1801; Klaas de Wit met procuratie dd. 2-4-1801 voor notaris Jan Heines, van zijn gewezen
behuwd moeder Guurtje van Orden weduwe van Willem de Boer en van zijn huisvrouw Jannetje de Boer uit een eerder
huwelijk van Willem de Boer en Jannetje Prins. Claas de Wit en Cornelis Boonacker als weesmeester aangesteld op 2612-1800, en Cornelis de Boer, Maarten van Orden van Oostzaandam en Remmert de Vries en zonen van Zaandam,
voogden over Klaas en Hillegont de Boer voor 1/4 part, kinderen van G. van Orden en wijlen Willem de Boer volgens
testament op 27-9-1796 gepasseerd voor notaris Jan Heines, verkopen bij publieke verkoping op 14-3-1801 aan Trijntje
Tames Holling een stuk land groot 14 agele gelegen bezuiden het dorp in de banne bewesten en aan de Belsloot en
belend met de Belsloot O., Cornelis Cos Z., C. Cos en de vroegere traankokerij W. en de vaarsloot N. De koopsom is
308 gld.
Blz. 428 en 429, 11-04-1801; Klaas de Wit met procuratie dd. 2-4-1801 voor notaris Jan Heines, van zijn gewezen
behuwd moeder Guurtje van Orden weduwe van Willem de Boer en van zijn huisvrouw Jannetje de Boer uit een eerder
huwelijk van Willem de Boer en Jannetje Prins. Claas de Wit en Cornelis Boonacker als weesmeester aangesteld op 2612-1800, en Cornelis de Boer, Maarten van Orden van Oostzaandam en Remmert de Vries en zonen van Zaandam,
voogden over Klaas en Hillegont de Boer voor 1/4 part, kinderen van G. van Orden en wijlen Willem de Boer volgens
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testament op 27-9-1796 gepasseerd voor notaris Jan Heines, verkopen bij publieke verkoping op 14-3-1801 aan Jan Vet
een stuk land groot ruim 8 agele gelegen beoosten de Boeiersloot in de banne en belend met Aldert Boon als erve
Grietje Boon N., Klaas van der Lijn Z. en O. en de Boeiersloot W. De koopsom is 168 gld.
Blz. 430 en 431, 11-04-1801; Klaas de Wit met procuratie dd. 2-4-1801 voor notaris Jan Heines, van zijn gewezen
behuwd moeder Guurtje van Orden weduwe van Willem de Boer en van zijn huisvrouw Jannetje de Boer uit een eerder
huwelijk van Willem de Boer en Jannetje Prins. Claas de Wit en Cornelis Boonacker als weesmeester aangesteld op 2612-1800, en Cornelis de Boer, Maarten van Orden van Oostzaandam en Remmert de Vries en zonen van Zaandam,
voogden over Klaas en Hillegont de Boer voor 1/4 part, kinderen van G. van Orden en wijlen Willem de Boer volgens
testament op 27-9-1796 gepasseerd voor notaris Jan Heines, verkopen bij publieke verkoping op 14-3-1801 aan Trijntje
Tames Holling 3 stukken land aan elkaar gedamd bewesten de Gouw in de banne en tezamen 16 agele, 12 voet en 18
roe groot. Het 1e stuk land genaamd "De Berrij" groot 11 agele, 16 roe en 6 voet belend met de Gouw O., Anthony
Deutekom N. en Geesje Houthuis W. Het 2e stuk land gelegen bezuiden "De Berrij" groot 1 agele, 11 roe en 4 voet en
belend met de Gouw O., "De Berrij" N., een akker "De Rijgveter" W. en de verkopers Z. Het 3e stuk land behorende bij
de "Grote Berrij" groot 3 agele, 31 roe en 2 voet volgens opdracht van 15-4-1752. Belend met de verkopers O., Anthony
Deutekom N. en Geesje Houthuis W. De koopsom is 362 gld., 6 stuivers en 2 penning, … 22 gld. de agele.
Blz. 432 en 433, 11-04-1801; Klaas de Wit met procuratie dd. 2-4-1801 voor notaris Jan Heines, van zijn gewezen
behuwd moeder Guurtje van Orden weduwe van Willem de Boer en van zijn huisvrouw Jannetje de Boer uit een eerder
huwelijk van Willem de Boer en Jannetje Prins. Claas de Wit en Cornelis Boonacker als weesmeester aangesteld op 2612-1800, en Cornelis de Boer, Maarten van Orden van Oostzaandam en Remmert de Vries en zonen van Zaandam,
voogden over Klaas en Hillegont de Boer voor 1/4 part, kinderen van G. van Orden en wijlen Willem de Boer volgens
testament op 27-9-1796 gepasseerd voor notaris Jan Heines, verkopen bij publieke verkoping op 14-3-1801 aan
Hendrik Woltering 2 akkers land groot ruim 4 agele gelegen in de Eilandspolder bewesten de Gouw en belend met
Jacobus van Baars Z. En "De Rijgveter" N. De koopsom is 56 gld., … 14 gld. de agele.
Blz. 434 en 435, 11-04-1801; Klaas de Wit met procuratie dd. 2-4-1801 voor notaris Jan Heines, van zijn gewezen
behuwd moeder Guurtje van Orden weduwe van Willem de Boer en van zijn huisvrouw Jannetje de Boer uit een eerder
huwelijk van Willem de Boer en Jannetje Prins. Claas de Wit en Cornelis Boonacker als weesmeester aangesteld op 2612-1800, en Cornelis de Boer, Maarten van Orden van Oostzaandam en Remmert de Vries en zonen van Zaandam,
voogden over Klaas en Hillegont de Boer voor 1/4 part, kinderen van G. van Orden en wijlen Willem de Boer volgens
testament op 27-9-1796 gepasseerd voor notaris Jan Heines, verkopen bij publieke verkoping op 14-3-1801 aan Gerard
Jan van Hoolwerff een akker land gelegen bewesten en aan de Gouw in de banne benoorden het Taanhuis en belend met
Cornelis Dubbeld Z., de verkoper W. en N. en de Gouw O. De koopsom is 22 gld.
Blz. 436 en 437, 11-04-1801; Klaas de Wit met procuratie dd. 2-4-1801 voor notaris Jan Heines, van zijn gewezen
behuwd moeder Guurtje van Orden weduwe van Willem de Boer en van zijn huisvrouw Jannetje de Boer uit een eerder
huwelijk van Willem de Boer en Jannetje Prins. Claas de Wit en Cornelis Boonacker als weesmeester aangesteld op 2612-1800, en Cornelis de Boer, Maarten van Orden van Oostzaandam en Remmert de Vries en zonen van Zaandam,
voogden over Klaas en Hillegont de Boer voor 1/4 part, kinderen van G. van Orden en wijlen Willem de Boer volgens
testament op 27-9-1796 gepasseerd voor notaris Jan Heines, verkopen bij publieke verkoping op 14-3-1801 aan Jan de
Wit junior een stukje land groot 5 1/2 agele gelegen beoosten de Gouw in de banne en belend met de traankokerij "De
Ooyevaar" N. en Cornelis van den Brink Z. De koopsom is 93 gld. en 10 stuivers, … 17 gld. de agele.

Blz. 438 en 439, 11-04-1801; Klaas de Wit met procuratie dd. 2-4-1801 voor notaris Jan Heines, van zijn gewezen
behuwd moeder Guurtje van Orden weduwe van Willem de Boer en van zijn huisvrouw Jannetje de Boer uit een eerder
huwelijk van Willem de Boer en Jannetje Prins. Claas de Wit en Cornelis Boonacker als weesmeester aangesteld op 2612-1800, en Cornelis de Boer, Maarten van Orden van Oostzaandam en Remmert de Vries en zonen van Zaandam,
voogden over Klaas en Hillegont de Boer voor 1/4 part, kinderen van G. van Orden en wijlen Willem de Boer volgens
testament op 27-9-1796 gepasseerd voor notaris Jan Heines, verkopen bij publieke verkoping op 14-3-1801 aan
Jacobus van Baars twee stukken land samen groot 16 agele, 24 roe en 16 voet. Het eerste stuk land groot 10 agele, 12
roe en 6 voet gelegen aan en beoosten de Zuiddijk in de Oostervenne en het tweede stuk land groot 6 agele, 12 roe en 6
voet gelegen benoorden het Kromhuis. Alle twee de stukken belend met het land van Maartje Zwaan N. en 't
Eilandspolderdijkje O. De koopsom is 515 gld., 6 stuivers en 8 penning, … 31 gld. de agele.
Blz. 440 a en b, 11-04-1801; Klaas de Wit met procuratie dd. 2-4-1801 voor notaris Jan Heines, van zijn gewezen
behuwd moeder Guurtje van Orden weduwe van Willem de Boer en van zijn huisvrouw Jannetje de Boer uit een eerder
huwelijk van Willem de Boer en Jannetje Prins. Claas de Wit en Cornelis Boonacker als weesmeester aangesteld op 26= blad 37 =
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12-1800, en Cornelis de Boer, Maarten van Orden van Oostzaandam en Remmert de Vries en zonen van Zaandam,
voogden over Klaas en Hillegont de Boer voor 1/4 part, kinderen van G. van Orden en wijlen Willem de Boer volgens
testament op 27-9-1796 gepasseerd voor notaris Jan Heines, verkopen bij publieke verkoping op 14-3-1801 aan Klaas
Benedictus van der Lijn een tuin met lugthuisje erop gelegen benoorden De Rijp beoosten de Gouw bij het zogenaamde
Appelmeertje. De koopsom is 186 gld.
Bijz.; Niet belast met ongelden De armenvoogden ontvingen 138 gld., 3 stuivers en 6 penning ondertekend Dani‰l Pit
en Aldert de Wit. De koopsom is 186 gld.
Blz. 441, 17-04-1801; Pieter Jantjes verkoopt aan Cornelis Jansz van Petten een huis met erf nr 266 gelegen op de
Rietbuurt benoorden en aan de gemene straat en belend met Wessl Middelveld W. en N. en de vaarsloot O. De koopsom
is 350 gld.
Bijz.; Met 1/3 in de gemene gang en wal benoorden de Nieuwelandsbrug volgens opdracht dd. 5-3-1689 aan Pieter
Teunisz.
Blz. 442 en 443, 25-04-1801; Klaas de Wit met procuratie dd. 2-4-1801 voor notaris Jan Heines, van zijn gewezen
behuwd moeder Guurtje van Orden weduwe van Willem de Boer en van zijn huisvrouw Jannetje de Boer uit een eerder
huwelijk van Willem de Boer en Jannetje Prins. Claas de Wit en Cornelis Boonacker als weesmeester aangesteld op 2612-1800, en Cornelis de Boer, Maarten van Orden van Oostzaandam en Remmert de Vries en zonen van Zaandam,
voogden over Klaas en Hillegont de Boer voor 1/4 part, kinderen van G. van Orden en wijlen Willem de Boer volgens
testament op 27-9-1796 gepasseerd voor notaris Jan Heines, verkopen bij publieke verkoping op 14-3-1801 aan Pieter
Appel een erf of stukje land waarop een pakhuis genaamd "De Oijevaar" nr. 559 en een prut- of lijmhuis en land
gelegen in de banne beoosten de Gouw in de Eilandspolder. De koopsom is 200 gld.
Blz. 444, 25-04-1801; Cornelis Bek en Hendrik Poppe, leden van de Municipaliteit wegens achterstallige ongelden,
verkopen aan Heertje Dekker een huis met erf nr. 273 gelegen aan de Rietbuurt bij de Langebrug en belend met het
Lange brugpad O., Jan Ages W., Jan Klaas Groot Z. en de vaarsloot N. De koopsom is 36 gld.
Bijz.; Dit huis moet ook het bruggeld over het oosterse erf van Jan Ages, bewoond door Dirk Kriek, betalen, volgens
opdracht aan Dirk Sijmensz Rust dd. 23-4-1710.
Blz. 445, 25-04-1801; Jacob Honigh verkoopt aan Cornelis Kat, van Schermerhorn, een huis, zijnde een broodbakkerij,
en schuur achter op de wal met erf en gang ten oosten gelegen op 't Venbuurt en belend met Pieter Keyser O., Dirk
Dollebotter W., de gemene straat N. en de vaarsloot Z. De koopsom is 800 gld.
Blz. 446 en 447, 09-05-1801; Aagje Olij, weduwe van Pieter Muis, verkoopt aan Dani‰l van Oenen ten eerste een huis
met erf nr. 191 gelegen aan de zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug en belend met over de gang
waar dit huis een portie in heeft met Jan Evertsz Groot ten oosten, die 2/3 parten bezit volgens opdracht van 27-2-1721
en 29-8-1721 en Willem Bloem W. Ten tweede een speel of klein huisje voor, nr. 22, gelegen aan de noordzijde van de
Regtestraat en belend met Jacobus Bakker nr. 21 ten oosten, volgens opdracht van 17-6-1730 is de muur tussen beiden
gezamenlijk eigendom, zij houdt het vrije gebruik van de gang ten westen volgens opdracht van 29-8-1721. De koopsom
is 400 gld.
Bijz.; Sinds 1-2-1714 behoord bij dit huis het recht van een bierstal.
Blz. 448 en 449, 09-05-1801; Hendrik Woltering verkoopt aan Jan Paardekoper een huis met erf nr. 189 en een
pakhuisje met erf ten westen nr. 189b gelegen aan de zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Cralingerbrug en belend
met Claas Hansen O. en Jan Evertsz Groot W. De koopsom is 637 gld. en 10 stuivers.
Blz. 450, 09-05-1801; Dieuwertje Appel, weduwe van Arend Prins verkoopt aan Jan Kremer een huis met erf en een
achterhuis nr. 49 zijnde een broodbakkerij gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met
Evert Groot O. en Simon Kuyper Pz. W. De koopsom is 2000 gld.
Bijz.; Met een portie in de gang en waterstoep bezuiden de huizen van Simon Kuyper en het pakhuis van Claas
Glazekas.
Blz. 451, 13-06-1801; Dirk Cornelisz Mol verkoopt aan Frederik Hop een huis met erf nr. 534 gelegen op de Tuinbuurt
en belend met de weduwnaar Jacob Keyzer O., Jan Wennius W. en de havens Z. en N. De koopsom is 260 gld.
wwaronder een custingbrief van 60 gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 452, 18-07-1801; Jacobus van Baars verkoopt aan Meindert Slegt, uit de Wijde Wormer, een stal, hooiberg en erf
nr. 443 gelegen op 't Zuideinde van De Rijp en belend met Arent Snijder Z., Beertje Hop N. en de vaarsloten O. en W.
De koopsom is 175 gld.
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Blz. 453, 17-07-1801; Abraham Jacobsz verkoopt aan Aldert IJsbrantsz de Wit een huis met erf nr. 180 gelegen aan de
zuidzijde van de Regtestraat beoosten en aan het gemene pad naar 't Hooft en belend met Cornelis Geugies N., met wie
een bleekveld gemeen belend met het lege bleekveld van 't dorp O., het water Z., het gemene pad naar 't Hoofd W. en de
koper O. De koopsom is 25 gld.
Blz. 454, 18-07-1801; Klaas Hansen, uit Haarlem, verkoopt aan Cornelis de Boer een huis met erf nr. 453 gelegen op
de St. Jacobsbuurt en belend met Ds. Albertus Vredenduin Z., een dorpserf N. en de vaarsloten O. en W. De koopsom is
3 gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf. Door het overlijden van C. de Boer is volgens testament dd. 30-12-1794 dit
huis en erf overgegaan op Maartje de Boer in 1809.
Blz. 455, 31-07-1801; Cornelis Geuges verkoopt aan Aldert IJsbrandsz de Wit een huis met erf nr. 179 gelegen
beoosten en aan het pad naar het Hooft en belend met de stal van de wedunaar Pieter Muys N. en de koper Z. en O. De
koopsom is 60 gld.
Bijz.; Met een portie in het bleekveld gemeen met nr. 180 belend met 't lege dorpserf naar de ringsloot en 't Hoofdpad.
Blz. 456, 29-08-1801; Jan de Reus verkoopt aan IJsbrant Groet een huis met erf nr. 244 gelegen bezuiden de
Regtestraat bewesten de Dam, belend met Dani‰l Pit O., de weduwe van Jan de Kat W. en de vaarsloot N. De koopsom
is 130 gld.
Blz. 457, 24-10-1801; Jan Mars verkoopt aan Jan Hartog een huis met erf nr. 204 gelegen aan de zuidzijde van de
Regtestraat bewesten de Kralingerbrug en beoosten de Dam, belend met de koper O. de vaarsloot Z. en over de gang
met Dirk Duin W., in deze gang heeft dit huis een portie van de Regtestraat tot de voorhaven volgens opdracht van 6-11781. De koopsom is 200 gld.
Blz. 458, 24-10-1801; Arian Sluis verkoopt aan Jan Pauw een huis gebruikt als hekelhok nr. 401 gelegen op de
Heikesbuurt, belend met Cornelis Pauw O. en de koper W. De koopsom is 25 gld.
Blz. 459, 24-10-1801; Aldert Geel en Hendrik Poppen verkoopt aan Aldert IJsbrandsz de Wit een onbetimmert dorpserf
gelegen op 't Oost en belend met de koper O. en N., de ringsloot Z. en over het gemene hooftpad met Jacob Water. De
koopsom is 25 gld.
Blz. 460, 07-11-1801; Dirk Duin verkoopt aan Jan Melkert, uit Gouda, een huis met erf nr. 28 gelegen aan het
Oosteind, belend met Jaap Goedebergh W., de straat Z., de sloot N. en over een gang met Jacob Water die de eigenaar
is O. De koopsom is 1100 gld.
Bijz.; Zie de acte omtrent gang ten westen, pad en rooinge, volgens opdracht dd. 4-3-1713.
Blz. 461, 12-11-1801; Jacob Kuyper, uit de Overweersepolder onder Purmerend, Simon Schellinger, uit de Beemster,
Cornelis Gisselman, uit de Wijdewormer, te samen met procuratie van Aagje en Trijntje Kil, nagelaten kinderen van Jan
Kil en Neeltje Arians, gepasseerd voor notaris Jan Heines dd. 19-10-1801. Verkopen in een publieke veiling op 29-101801 aan Arien Dirksz Pels een huis, stal, hooiberg en erf nr. 424 gelegen op 't Zuideinde en belend met het stalletje van
Maarten Dubbeld nr. 425 N., over een dorpserf met de stal van Jan Wennius nr. 423 Z. en de sloten O. en W. De
koopsom is 46 gld.
Bijz.; 's Heerenstraat doorstrekt het erf.
Blz. 462, 19-12-1801; Pieter Winding verkoopt aan Jacob Hoogstraaten een huis, pakhuis en erf nr. 145 gelegen aan
de Regtestraat bewesten de Tilbrug, belend met Lammert Barendsz O., Jacob Kokkes W. en de vaarsloten Z. en N. De
koopsom is 146 gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt her erf.
Blz. 463, 19-12-1801; Klaas Benedictus van der Lijn verkoopt aan Jan Christiaan Deurman een huis met erf nr. 496
gelegen bewesten en aan de Grote Dam en belend met Willem Bek N. en Arian Schuyt Z., met een gedeelte aan de gang
tussen het erf van Jan Nomes en Arian Schuyt tot de gemene straat, met een deel in de waterstoep bij het Vlaanders
brugetje. De koopsom is 150 gld.
Blz. 464, 19-12-1801; Harmen Gerritsz Woutering verkoopt aan mejuvrouw Trijntje Bek, weduwe van Dirk Vroon, een
hekelhok met erf nr. 398 gelegen op de Lievelandsbuurt, belend met Dirk Hartog O. en de verkoper W. De koopsom is 7
gld.
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Blz. 465, 30-12-1801; Jan Ages, enige zoon en erfgenaam van Age Agema, in leven broodbakker, verkoopt aan Dirk
Kriek een huis, erf en huisje achter op de wal met een tuin daar bewesten nr. 276 gelegen op 't Riet en belend met Gerrit
Siewertsz O. en Ysak Pit W. De koopsom is 90 gld.
Blz. 466 en 467, 02-01-1802; Aldert de Wit, Pieter Kat, Jacob Marsman en Wessel Middelveld, regenten van het
Gemene Armenhuis, in alimentatie hebbende Jan Barendsz, verkopen aan Klaas Heynes, te Graft, een huis met erf nr.
157 gelegen aan de Regtestraat bewesten de Tilbrug en belend met de erfgenaam van Grietje Boon O., het dorpserf W.
en de vaarsloten Z. en N. De koopsom is 36 gld.
Blz. 468, 02-01-1802; Jan Vet verkoopt aan Aldert en Jan Boon een stukje land groot ruim 8 agele gelegen beoosten de
Boeiersloot en belend met de Boeiersloot W., de koper als erven van Grietje Boon N. en Klaas van der Lijn O. De
koopsom is 180 gld.
Blz. 469, 16-01-1802; Jacob Klopper, uit de Beemster, verkoopt bij publieke veiling dd. 31-12-1801 ten huize van
Lambertus Kreuger, aan Jan Water een huis met erf nr. 20 met een erfje of bleekveld waar vroeger een huisje of
schuurtje op gestaan heeft, gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug, belend met 't pad
naar de Achterombuurt O., over een gemene gang Jan Jansz Bakker W., de gemene straat Z. en de wijk of sloot N. De
koopsom is 130 gld.
Blz. 470, 02-01-1802; Arian Poest verkoopt aan Maarten Dubbeld een huis met erf en een huisje voor over straat en
hekelhokje achter nr. 435 gelegen op 't Zuid en belend met de vaarsloten O. en W., Willem Bek en zonen Z. en een
gemeen pad waar dit huis een portie in heeft N. De koopsom is 150 gld. betaald met een custingbrief.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 471, 30-01-1802; Dirk Hartog en compagnon verkoopt aan Frederik Altman een huis met erf nr. 213 gelegen aan
de zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Dam en belend over een gang met Jacob Winding O. en over een gemene
gang met Cornelis Blank W. De koopsom is 250 gld.
Bijz.; Volgens opdracht dd. 1-5-1680 aan Michiel Willemsz heeft dit huis een deel in de gang benoorden de straat tussen
de huizen van Cornelis Bruin en Cornelis Rui‰rs van de straat tot de sloot. Door het overlijden van Frederik Altman
op 4-1-1808 komt het verkochte huis op naam van zijn zonen Jan en Pieter dd. 29-5-1809 ondertekend door C.
Boonacker sercretaris.
Blz. 472 en 473, 13-02-1802; Jan Pauw, mede voor zijn broer Klaas Pauw, uit Purmerend, en zus Loberig die gehuwd is
met Jan Prins te Wormerveer te samen de enige kinderen en erfgenamen van hun vader Klaas Pauw verkopen bij
publieke verkoping dd. 31-12-1801 aan Arian Fransen een huis met erf nr. 117 gelegen aan de noordzijde van de
Regtestraat bewesten de Dam en belend met Aris Slagter O., Aldert Boon W. en de Regtestraat Z. De koopsom is 71 gld.
Blz. 474, 13-02-1802; Cornelis Beck verkoopt bij publieke veiling dd. 31-12-1801 aan Cornelis Duin een stukje land
genaamd "Het Tiltje" groot 5 agele en 24 roe gelegen beoosten de Gouw benoorden en in de banne en belend met de
Gouw W., Auke Bijlsma Z. en de koper N. De koopsom is 67 gld. en 4 stuivers.
Blz. 475, 13-02-1802; Jan de Wit verkoopt bij publieke veiling dd. 31-12-1801 aan Pieter Appel een stukje land groot 5
agele gelegen beoosten de Gouw en belend met de traankokerij "De Oyevaar" N. en Cornelis van den Brink Z. De
koopsom is 93 gld., 10 stuivers 17 gld. de agele.
Blz. 476, 13-02-1802; Jan de Wit junior verkoopt bij publieke veiling dd. 31-12-1801 aan Floris Ysaksz Smit 1/16 part
in de hennepkloppermolen "De Reiger", onder directie van Jan Pauw, gelegen bezuiden De Rijp aan en beoosten de
Zuiddijk nr. 583. De koopsom is 18 gld.
Blz. 477 en 478, 13-02-1802; Jan Pauw, lid der Municipaliteit en koopman, met onderhandse procuratie dd. 2-2-1802
van mejuvrouw Maria Koot weduwe en erfgenaam van Simon Pietersz Kuyper verkoopt bij publieke veiling dd. 31-121801 aan Pieter Geel, koopman te Wormerveer, ten eerste een dubbel huis en erf met pakhuisje op de wal nr. 50 en 51 ,
gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Kralingerbrug, belend met Jan Cremer O. en Jan de Wit
junior W., ten tweede een erfje nr 208 gelegen aan de zuidzijde van de Regtestraat, waar een huis op heeft gestaan,
belend met het pakhuis van de weduwnaar Claas Glazekas O. en de verkoopster W. De koopsom is 1725 gld.
Bijz.; Met een portie in de gang tussen voornoemd huis en de bakkerij van Jan Cremer van de Regtestraat noordwaarts
tot hun poorten en in de gang bezuiden de Regtestraat tussen het pakhuis van de weduwe C. Glazekas en 't erf van de
verkoopster en in de gang ten westen gemeen met Jan de Wit.
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Blz. 479, 13-02-1802; Gerard Joan van Hoolwerff verkoopt bij publieke veiling dd. 31-12-1801 aan Hendrik Woltering
een akker land gelegen bewesten de Gouw benoorden het taanland in de banne en belend met het erf van Cornelis
Dubbelt Z. en de Gouw O. De koopsom is 24 gld.
Blz. 480, 13-02-1802; Anthony Deutekom verkoopt bij publieke veiling dd. 31-12-1801 aan Gerard Joan van Hoolwerff
een akker land groot 7 agele gelegen bewesten de Gouw en belend met de Gouw O. en Trijntje Holling Z. De koopsom
is 98 gld.
Blz. 481, 13-02-1802; Wedunaar Lourens Bakker verkoopt bij publieke verkoping dd. 31-12-1801 aan Timon de Wit een
huis met dubbel erf gelegen bewesten de Dam en belend met de weduwe van Jan Kat W. en Abraham No‰l O. De
koopsom is 115 gld.
Bijz.; Met een bleekveld voor over straat bezuiden de Regtestraat ten westen van 't bleekveld een gang van ñ 2 voet en
10 duim volgens opdracht aan Pieter Breeuwer van 31-1-1731.
Blz. 482, 13-02-1802; Evert Groot, met procuratie van zijn schoonmoeder Trijntje Sijpheer weduwe van Ryer Groot, dd.
Ferbruari 1802 verkoopt bij publieke verkoping dd. 31-12-1801 aan Willem Bek en Jan Boon junior een huis, erf en
pakhuis zijnde een dubbel huis nr. 77 en 78, wagenhuisje en erf voor over straat en tuintje achter over sloot met een
bleekveld of erf achter met een pakhuis daarop achter aan de wal gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat
beoosten de Dam en belend met Albertus Vredenduin W. en Gerard Joan van Hoolwerff O. over een gang gemeen met
anderen lopende van de Regtestraat noordaan tot achter aan de sloot. De koopsom is 580 gld.
Bijz.; Nog een gang achter nr. 77 en een gang achter het wagenhuisje bezuiden de Regtestraat.
Blz. 483, 13-02-1802; Jan Bierman verkoopt aan Cornelis Pauw een boomgaard gelegen bezuiden de Venbuurt en aan
't westeind van de Lievelandsbuurt en belend met Willem Bek O., Pieter Keyzer W. en de vaarsloten N. en Z. De
koopsom is 125 gld.
Blz. 484, 13-02-1802; IJsbrant Groet verkoopt aan Gerlof Muller een huis met erf nr. 489 gelegen aan de westzijde
van de Middelstraat, belend met Cornelis Duin Z., de vaarsloot W. en de gebroeders Oldewelt N. De koopsom is 160
gld.
Bijz.; Volgens opdracht van 18-04-1722, is het onderhoud van de loden goot tussen de huizen ten lasten van Cornelis
Duin.
Blz. 485, 13-02-1802; Cornelis Claasz de Boer verkoopt aan Jacob Stam ten eerste een huis en erf en erf over straat nr.
366 gelegen op de Keyserbuurt en belend met Maarten van Petten W. en Arian Poest O. waarbij opgemerkt dat de gang
ten oosten en het erf achter van het huis van A. Poest hoort bij dit huis, en ten tweede 2 akkers land gelegen de ene
beoosten de Gouw bij de mostertmolen en de ande bewesten de Gouw bij de Hartogsloot. De koopsom is 30 gld.
Blz. 486 en 487, 13-02-1802; Christoffel Duuringhoff verkoopt aan Christiaan Kunenkamp een huis met erf nr. 196
gelegen bezuiden de Regtestraat boosten de Kralingerbrug, belend met Neeltje Karman O., de gemene gang W. en de
vaarsloot Z. De koopsom is 235 gld.
Bijz.; Waarin dit huis 1/5 part heeft volgens opdracht van Trijntje Willems dd. 28-1-1702, aan Joseph Jansz op 19-41698 en Reynier Reine op 26-4-1766 die erfgenaam is geweest van het huis ten oosten nr. 195 dat op 22-11-1766 bij
transport van Dirk Florisz nog 1/5 recht had in de gang, en op 5-6-1779 aan Fop Goezinne nog 1/5 en 1/10 part. 1/5
hoort bij 't huis van Jan de Geus en 1/2 bij dat van Klaas de Wit. De regenwatersbak achter hoort bij huis nr. 196 en
195.
Blz. 488, 13-02-1802; Jacob Kokkes en Jan Mars verkopen aan Baart Dubbeldt een huis en erf nr. 146 gelegen aan de
noordzijde van de Regtestraat bewesten de Tilbrug en belend met Jacob Hoogstraten O., Hendrik Roozing W., de
vaarsloot Z. en de achtersloot N. De koopsom is 70 gld.
Bijz.; De gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 489, 27-02-1802; Evert Groot, met procuratie van mej. Wobina de Boer, gesepareerde huisvrouw van Frederik
Augustus Fitsel te Amsterdam, gepasseerd voor notaris A. Houtkooper op 8-2-1802, verkoopt bij publieke verkoping dd.
31-12-1801 aan Lourens Slagter een boomgaard gelegen in de banne bewesten de Gouw en belend met het pakhuis van
Aldert en Jan Boon W., de 2e Achtersloot Z. en de 3e Achtersloot N. De koopsom is 124 gld.
Blz. 490, 27-02-1802; Aldert de Wit en Pieter Kat, mede namens Wessel Middelveld en Evert Groot als regenten van 't
gemene Wees- en Armenhuis in alimentatie hebbende gehad Caatje Vastwijk, die overleden is, nu als redders van haar
boedel, verkopen aan Jacob Kokkes en Jan de Vos in comp. een huis met erf en hok nr. 357 gelegen op 't Vlaander,
belend over een gang met Pieter Pranger O., Jan Pietersz Ot W., de straat N. en de sloot Z. De koopsom is 17 gld.
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Blz. 491, 27-02-1802; Maartje Duin, weduwe van Jan Nomes, verkoopt aan Pieter Appel een pakhuisje en erf, vroeger
een prutterij, gelegen bewesten de Gouw benoorden het dorp in de banne. De koopsom is 120 gld.
Blz. 492, 02-03-1802; Aagje Olij, weduwe en erfgenaam van Pieter Muys, verkoopt aan Cornelis Goezinne een huis,
pakhuisje en ten oosten een erf nr. 194 gelegen aan de zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Kralingerbrug en
belend over de gang waar dit huis een portie in heeft met Hendrik Poppen O. en Neeltje Karman W. De koopsom is 600
gld. te betalen met een custingbrief.
Blz. 493, 13-03-1802; Aldert de Wit en Cornelis Boonacker, mede voor Bouke Dubbeld en G.J. van Hoolwerff, diakenen
van de Gerefoormeerde Gemeente in alimentatie hebbende Claas Cornelisz de Boer verkopen aan Jacob Kokkes een
huis en dubbel erf nr. 370 gelegen op de Keysersbuurt en belend met Jan Mars O., het erf van Jacob Ruyter W. en de
vaarsloten Z. en N. De koopsom is 80 gld.
Blz. 494, 13-03-1802; Rijmert Benedictus verkoopt aan Dirk Boekjes een huis met erf nr. 368 gelegen op de
Keyzersbuurt, belend met het hok en erf van Jacob Ruyter O., Arian Poest W. en de vaarsloten N. en Z. De
armenvoogden Jacob Marsman en Aldert de Wit ontvingen 153 gld, 3 stuivers en 8 penning.
Bijz.; Een gemene straat doorstrekt het erf.
Blz. 495 en 496, 10-04-1802; Reindert Bijleveld verkoopt aan Jan Mars twee huizen met erven naast elkaar nr. 45 en 46
gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam en belend over de gang, met het consistorie huis van de
Lutherse gemeente nr. 44 O. en de weduwe van Pieters de Wit, nr. 47, W. De koopsom is 180 gld.
Bijz.; Nog genoemd Jan Hartog met huis nr. 204 en Dik Duin met nr. 205.
Blz. 497, 10-04-1802; Frederik Jansz Reekers verkoopt aan Engelbert Beumer een huis met erf nr. 274 gelegen aan de
zuidzijde van de Rietbuurt en belend met het erf van Jacob Haring O, met wie een gang gemeen, de vaarsloot Z. en Jan
Woltring W. De koopsom is 20 gld.
Blz. 498, 24-04-1802; Philip Heimel verkoopt aan Gerrit Lammertsz Nagtegaal een huis en erf gelegen op de Tuinbuurt
en belend met de weduwe van Arian Vijselaar O. en Aagje Raven W. De koopsom is 300 gld.
Blz. 499, 24-04-1802; Willem Bek en Jan Boon junior verkopen aan Neeltje Rotgans, weduwe van Cornelis Nomen een
huis, erf en pakhuis zijnde een dubbel huis nr. 77 en 78, wagenhuisje en erf voor over straat en tuintje achter over sloot
met een bleekveld of erf achter met een pakhuis daarop achter aan de wal gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat
beoosten de Dam en belend met ds. Albertus Vredenduin W. een gang met anderen O. lopende van de Regtestraat
noordaan tot achter aan de sloot waarover Gerard Joan van Hoolwerff.. Nog een gang achter nr. 77 om naar het
pakhuis te gaan dat op het bleekveld staat achter aan de Achtersloot. Nog een erf met wagenhuisje bezuiden de
Regtestraat. Ook een gang gemeen met anderen van de straat tot de voorhaven. De koopsom is 750 gld.
Blz. 500, 24-04-1802; Laden van het gemeentebestuur verkopen aan Tedde Visser, schipper van De Rijp op Alkmaar,
een huis met erf nr. 137 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat bewesten de Dam bij de Tilbrug en belend met
Jan Heines O. en Aldert en Jan Boon W. De koopsom is 210 gld. waaronder een custingbrief van 150 gld.
Blz. 501, 24-04-1802; Jan Bout verkoopt bij publieke verkoping dd. 20-4-1802 aan Engelbertus Beumer een huis,
timmerhuis en erf nr. 282 gelegen aan de noordzijde van 't Riet en belend met Willem Slap O. en een leeg erf of tuin W.
De koopsom is 46 gld.
Blz. 502 en 503, 24-04-1802; Cornelis Blauw, schout en secretaris van Graft, en Evert Groot, executeurs van het
testament van wijlen Jan Wennius,in de Beemster overleden, verkopen bij publieke veiling op 26-3-1802 aan Jacob
Klopper, uit de Beemster, ten eerste een huismanswoning met erf en kadijk nr. 573 en 14 morgen, 218 roe en 3 voet
land, 9 stukken met de vroegere noord en westdijk groot 12 morgen, 218 roe en 3 voet, met de staartmolen die er op
staat met de dam bewesten het Volgerpakhuis, gelegen in het zuiden van De Rijp bij traankokerij "De Volger" en belend
over de Eilands kadijk met de ringsloot van de Beemster en het water van Spijkerboor Z., de Kamerhopsloot W. en de
Rijper Weere landen N. Met verplichting tot onderhoud van de brug op de plaats waar de oude overtoom is geweest,
dijksloten etc. Met recht van "reed en dreef" over het nieuwe overtoom volgens conventie van 1-7-1750 in 't Starnmeer
contractboek volgens transport door wijlen Cornelis Willemsz Bek en Jan Wennius dd. 26-4-1763(8). En ten tweede een
stuk land groot 20 agele gelegen in de Rijperban in de Weere bezuiden en aan de Zuiddijk en belend met Willem Bek O.,
Pieter Geel uit hoofde van zijn vrouw Neeltje de Jager W. en de polder Z. Met een verwijzing naar transport van 19-81775 waarin genoemd van Jan Blauw Noordeinde, aan Jan Wennius. De koopsom is 1678 gld en 17 stuivers.
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Blz. 504, 24-04-1802; Cornelis Blauw, schout en secretaris van Graft, en Evert Groot, executeurs van het testament van
wijlen Jan Wennius,in de Beemster overleden, verkopen bij publieke veiling op 26-3-1802 aan Dirk Verduin en Hendrik
Poppen, als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Arie Blkdijk, een stukje land groot ruim 15 agele gelegen
in de Oostervenne beoosten en aan de Zuiddijk en belend met de weduwe van Arian Vijselaar Z. en Jan Heines N. De
koopsom is 540 gld.
Blz. 505, 24-04-1802; Cornelis Blauw, schout en secretaris van Graft, en Evert Groot, executeurs van het testament van
wijlen Jan Wennius,in de Beemster overleden, verkopen bij publieke veiling op 26-3-1802 aan Gerrit Ploeger, te
Zuidschermer, een huis met erf en pakhuis daar achter nr. 533 gelegen op de Tuinbuurt en belend met Aldert Poest W.
en Frederik Hop O. De koopsom is 210 gld.
Blz. 506, 24-04-1802; Cornelis Blauw, schout en secretaris van Graft, en Evert Groot, executeurs van het testament van
wijlen Jan Wennius,in de Beemster overleden, verkopen bij publieke veiling op 26-3-1802 aan Maarten van der Laan
een pakhuis met erf nr. 555 gelegen op de Kralingerbuurt, belend met Gerard Joan Hoolwerff O. en de gemene straat Z.
en W. een gemene gang bij de haven doorstrekt het erf. De koopsom is 80 gld.
Blz. 507, 24-04-1802; Cornelis Blauw, schout en secretaris van Graft, en Evert Groot, executeurs van het testament van
wijlen Jan Wennius,in de Beemster overleden, verkopen bij publieke veiling op 26-3-1802 aan Arian Pels een huis met
erf nr. 428, genaamd "Valkenburgh", nu geschikt tot woonhuis en boerderij met kap en hooiberg gelegen op 't Zuid en
belend met Maarten Dubbelt Z. en Willem Bek en zonen N. De koopsom is 68 gld.
Blz. 508, 24-04-1802; Cornelis Blauw, schout en secretaris van Graft, en Evert Groot, executeurs van het testament van
wijlen Jan Wennius,in de Beemster overleden, verkopen bij publieke veiling op 26-3-1802 aan Willem Bek en zonen,
kooplieden, een koestal, hooiberg en erf nr. 423 gelegen op 't Zuideinde en belend met een dorpserf N. en 't erf van de
kopers Z. De koopsom is 95 gld.
Bijz.; De grond waar alles op staat behoord aan het dorp, de erfpacht bedraagd 30 stuivers in 't jaar volgens het
resolutieboek van 6-8-1717.
Blz. 509, 08-05-1802; Elsje Mijer, weduwe van Jan Kieft, verkoopt aan Cornelis Dirksz Olij een huis met erf nr. 462
gelegen in de Meelzakbuurt en belend met de gemene straat O., een vaarsloot W. en dorpserven Z. en N. De koopsom is
2 gld.
Blz. 510, 08-05-1802; Aldert de Wit en Cornelis Boonacker, mede voor Bouke Dubbeld en G.J. van Hoolwerff, diakenen
van de Gereformeerde Gemeente, in alimentatie hebbende de weduwe van Hendrik Bijema verkopen aan Jacob Kokkert
een huis en erf nr. 246 gelegen aan de zuidzijde van de Regtestraat bewesten de Dam en belend met Pieter Muusz O.,
het spuithuis van 't dorp nr. 3 W. en een portie in de gang W. De koopsom is 29 gld.
Blz. 511, 08-05-1802; Jan Jansz Addekes verkoopt aan Simon Schotte een huis en erf nr. 282 gelegen aan de noordzijde
van de Rietbuurt en belend met een dorpserf N. en Jan Heines Z. De koopsom is 100 gld. betaald met een custingbrief.
Blz. 512 en 513, 08-05-1802; Neeltje van Assum, weduwe van Jan Pauw, verkoopt aan Cornelis Pauw en Timon de Wit,
ten eerste twee spinbanen met erven naast elkaar en ten tweede een hekelhok en erf even beoosten de spinbaan, alles
gelegen op de Heykesbuurt en belend met de koper, nr. 400, O., het pakhuis van Jan Jansz Groot, nr. 406, W. de
vaarsloot Z. en de straat N. De koopsom is 1800 gld.
Bijz.; op de erven stonden hiervoor 2 woonhuizen nr. 402, 403, 404 en 405, door Jan Pauw gekocht van Pieter Appel op
20-4-1793, de grond heeft hij gekocht van het dorp op 30-3-1799, het hekelhok en erf is hem aangekomen op 24-101801
Blz. 514 en 515, 08-05-1802; Klaas Pauw, mede voor zijn zus Loberig Pauw die is gehuwd met Jan Prinsz, en voor de
erfgenamen van zijn overleden broer Jan en alle kinderen en erfgenamen van Klaas Pauw, die voor zijn zoon Jan is
overleden, verkoopt aan Neeltje van Assum, weduwe en erfgenaam van Jan Pauw, een dubbelt huis en erf nr. 148, zijnde
een broodbakkerij, en erf ten westen waar de leif opstaat die aan de bakkerij vast zit nr. 149 met een gang ten oosten,
het geheel is belend over de gang met Henderik Rosing O. en een dorpserf W. De koopsom is 500 gld.
Blz. 516, 08-05-1802; Jan Heines, schout en secretaris met procuratie dd. 7-7-1788 gepasseerd voor notaris Johannis
van den Brink te Amsterdam, van Manard Beck, verkoopt aan Pieter Geel, koopman te Wormerveer, een huis als
paardestal nr. 82 gelegen op de Loyersbuurt het noordelijkste pand en belend met Jan Vet Z. De koopsom is 60 gld.
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Blz. 517, 22-05-1802; Jan Boon en Jacob Heines, diakenen van de Doopsgezinde Gemeente, in alimentatie hebbende
Antje de Vries, verkopen aan Cornelis Kokkes een huis en erf, dat strekt van de voorhaven tot de achterhaven, nr. 535
gelegen op de Tuinbuurt en belend met Jacob Water O. en Fredrik Hop W. De koopsom is 285 gld.
Blz. 518, 22-05-1802; Engelbertus Beumer verkoopt aan Jan Woltering een huis met erf nr. 274 gelegen aan de
zuidzijde van de Rietbuurt en belend met Jacob Haring, met wie de gang gemeen, O., de vaarsloot Z. en de koper W. De
koopsom is 18 gld.
Blz. 519, 05-06-1802; Hendrik Woltering verkoopt aan IJsbrant Groet ten eerste een akker land gelegen in de
Eilandspolder bewesten de Gouw gedeeltelijk in de banne van De Rijp en in de banne van Graft, belend met een akker
"De Rijgveter" N. en de vaarsloten W. en Z., ten tweede 2 akkers land groot 4 agele gelegen bewesten de Gouw in de
banne van De Rijp en belend met verkoper en Jacob van Baars Z. en "De Rijgveter" N., en ten derde een akker land
gelegen bewesten en aan de Gouw in de banne benoorden 't Taanhuis en belend met het erf van Cornelis Dubbelt Z. en
de Gouw O., dit erf is niet met ongelden belast. De koopsom is
130 gld.
Blz. 520 en 521, 17-07-1802; Lourens Kostelijk, koopman te Wormerveer, verkoopt aan Jan Robbert een huis met erf nr.
39 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat, belend over de gang van dit huis met Pieter Muusz O., Joseph
Hanraads W. en Pieter Muusz N. De koopsom is 200 gld. waaronder een custingbrief van 150 gld.
Bijz.; Met een portie aan de gang tussen de huizen van Pieter Muusz en Jacob Water noordwaarts tot op het
binnenwater en een gang westwaarts achter deze huizen langs overgaande in twee gangen tot het binnenwater met een
bleekveld aldaar welke begint 5 voeten bezuiden het stalletje van Pieter Muusz nr. 37.
Blz. 522, 17-07-1802; Johannes Bussing, gehuwd met Neeltje Akerman laatst weduwe van Andries Gerber in leven mr.
Wagemaker, verkoopt aan Cornelis Kokkes een huis met erf nr. 186 gelegen aan de zuidzijde van de Regtestraat op 't
oosteind en belend met Willem Mol O., Aldert de Wit IJsbrandsz W., de gemene straat N. en de sloot Z. De koopsom is
200 gld.
Blz. 523, 31-07-1802; Cornelis Kokkes verkoopt aan Jan Nomis een huis met erf nr. 345, met een eigen steeg ten oosten,
gelegen aan de zuidzijde van de Venbuurt en belend met de wedunaar Dani‰l Pit O., Jan de Reus W. en de sloot Z. De
koopsom is 24 gld.
Blz. 524 en 525, 16-08-1802; Klaas Benedictus van der Lijn, mede voor Anthony Deutekom en Lambertus Kreuger,
weesmeesters, aangestelde voogden op 1-5-1798 over de goederen van Dirk Klaasz van der Lijn, de zoon van
voornoemde Klaas, de goederen waren hem aanbestorven van zijn moeie (tante) Welmoet Dekker die een gehuwd zuster
was van voornoemde Klaas Benedictus van der Lijn, en reeds op 7-2-1798 het volgende had verkocht, maar tot heden
onbetaald is gebleven, aan Nanning Laan een huis met erf en bleekveld nr. 87 gelegen aan de Regtestraat op de
westhoek van 't Loyerspad beoosten de Dam en belend over het Loyerspad met de weduwe van Dani‰l Pit Z. en
Cornelis van den Brink W. De koopsom is 275 gld.
Bijz.; Met 2/3 deel in het Loyersbuurtpad volgens gerechtsrol van 17-11-1725, van de Achtersloot zuidaan tot de
Voorhaven met een portie in het gemakhuisje aan 't noordeind van het pad.
Blz. 526, 28-08-1802; Wessel Middelveld verkoopt aan Jacob Kokkes een moestuin gelegen bewesten de Gouw en
belend met Jacob Snijder O., Pieter Keyser W. en de 3e Achter- of Baansloot Z. De koopsom is 14 gld.
ACHTERIN.-ACHTERIN-ACHTERIN-ACHTERIN--ACHTERIN
Blz 1, 21-09-1792; Gerrit Smit, wonend in Niekerken, en Bernardus Smit, wonend te Wettering, verkopen aan Cornelis
Bek 1/16 part in 't buisschip "De Beets" met toebehoren ook in- en uitschulden, gevaren door stuurman Cornelis
Oversloot onder directie van Albert Vredenduyn. De koopsom is 125 gld.
Blz. 2, 29-12-1792; Pieter Muusz en Jacob Water, als boekhouders en deelhebbers, mede voor de anderen, van de
nagenoemde haringbuis, verkopen in een publieke verkoping dd. 1-11-1792 in de herberg "De Eendracht" aan
voornoemde Pieter Muusz een welbezeilde haringbuis "'t Fortuin" met toebehoren, gevaren door stuurman Claas
Wijker, van Egmond aan Zee, groot 30 lasten. De koopsom is 1755 gld.
Blz. 3, geen datum; Jan Heines, schout, nu wonend in de Beemster, verkoopt aan Pieter de Boer een stuk land groot 7
agele en 15 voet, in debanne van De Rijp en een deel in de banne van Graft gelegen benoorden De Rijp bewesten de
Gouw en belend met Rijk Rijks N., een akker Z., de Hartogbuurt van Graft W. en Cornelis van den Brink O. · 20 gld. de
agele, de koopsom is niet genoemd.
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Blz. 4, 11-05-1793; Aldert de Wit IJsbrantsz verkoopt aan Jacob Tijsz Kaan 1/16 part in 't buisschip "het Zwarte
Paard" met toebehoren, gevaren door stuurman Hendrik Schol, van Egmond, onder directie van Willem Bek en zonen.
De koopsom is 133 gld., 8 stuivers en 12 penning.
Claas Appel verkoopt aan Cornelis Walig, van Zaandam, 1/16 part in 't buisschip "het Zwarte Paard" met toebehoren,
gevaren door stuurman Hendrik Schol, van Egmond, onder directie van Willem Bek en zonen. De koopsom is 133 gld., 8
stuivers en 12 penning.
Jan Groot verkoopt aan Jan van der Vog, te Amsterdam, 1/16 part in 't buisschip "het Zwarte Paard" met toebehoren,
gevaren door stuurman Hendrik Schol, van Egmond, onder directie van Willem Bek en zonen. De koopsom is 133 gld., 8
stuivers en 12 penning.
11-05-1793 is de 40e penning ontvangen.
Blz. 5, 31-12-1793; Jan Komen, de jonge, verkoopt aan Schepenen en vroetschap van De Rijp een snip of jaagschuit met
toebehoren, lang 45 voet en breed 10 voet. De koopsom is 300 gld.
Op 13-06-1793 is de 40e penning ontvangen.
Jan Klaasz de Boer, Cornelis Bak en Jan Heines verkopen aan Aldert Boon 1/16 part in 't buisschip "Het Bonneveld"
met toebehoren, gevaren door Arian Boneveld, van Marken op Zee, en 1/16 part in 't buisschip "De Kaars" met
toebehoren, gevaren door stuurman Cornelis Jacobsz, van Marken op Zee,
onder directie van Aldert en Jan Boon. De koopsom is 157 gld.
Op 12-02-1794 is de 40e penning ontvangen.
Jan Klaasz de Boer, Cornelis Bak en Jan Heines verkopen aan Claas Taan, de jonge, koopman te Zaandam, 1/8 part in
het buisschip "Het Boneveld" met toebehoren, gevaren door stuurman Cornelis Jacobsz, van Marken op Zee,
onder directie van Aldert en Jan Boon. De koopsom is 92 gld.
Jan Klaasz de Boer, Cornelis Bak en Jan Heines verkopen aan Jan Ris, van Wormerveer, 1/16 part in 't buisschip "Het
Land van Beloften" met toebehoren, gevaren door stuurman Cornelis Haynsz Zeeman, van Marken, onder directie van
Cornelis Haynsz Zeeman, van Marken. De koopsom is 64 gld.
Blz. 6, 31-12-1793; Jan Klaasz de Boer, Cornelis Bak en Jan Heines verkopen aan Klaas Appel en 1/32 part in 't
buisschip "De Kaars" met toebehoren, gevaren door stuurman Cornelis Jacobsz, van Marken,
onder directie van Aldert en Jan Boon. De koopsom is 50 gld.
Jan Klaasz de Boer, Cornelis Bak en Jan Heines verkopen aan Dirk Vroon 1/32 part in het buisschip "Het Bruine
Paard" met toebehoren, gevaren door stuurman Cornelis Teerhuis, van Marken, onder directie van de koper Dirk
Vroon. De koopsom is 25 gld.
Tot april 1794 hebben de gemene armenvoogden de 40e penning ontvangen: 13 gld., 12 stuivers en 2 penning,
ondertekend door Pieter Fray en J. Mattijs Ledder.
Blz. 7, 02-07-1794; De wed. J. La Caste en J. Duboy, te Amsterdam, verkopen aan Jan Heines 1/32 part in 't buisschip
"Vigilantie", gevooerd door stuurman Pieter Reine Gouda, van Egmond aan Zee. De koopsom is 250 gld.
Ontvangen de 40e penning.
Blz. 8, 02-07-1794; De Schepenen van De Rijp verkopen aan Anthony Deutekom een schuit lang oversteven 36 voet, met
zeil en treil en verder toebehoren. De koopsom is 150 gld.
Blz.9, 09-06-1795; Dirk Vroon verkoopt aan Pieter Geel, koopman, 1/8 part in 't buisschip "'t Bonte Paard" gevaren
door stuurman Willem Vriesman, van Petten, onder directie van Willem Bek en zonen. De koopsom is 193 gld. en 15
stuivers.
Jan Pauw, koopman, verkoopt aan Janvan der Vog, koopman te Amsterdam, 1/8 part in 't buisschip "'t Bonte Paard"
gevaren door stuurman Willem Vriesman, van Petten, onder directie van Willem Bek en zonen. De koopsom is 193 gld.
en 15 stuivers.
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13-08-1795; Dani‰l Pit verkoopt aan Claas Glazekas 1/8 part in 't buisschip "De Roggebloem" met toebehoren,
gevaren door stuurman Claas Dirksz, van Marken op Zee onder directie van de koper Claas Glazekas. De koopsom is
500 gld.
Blz. 10, october 1795; Jan Heines, met procuratie van Bregje Gerbrants Hazeven, uit Uitgeest, gepasserd voor notaris
Isak Groen te Alkmaar dd. 14-10-1795, verkoopt de volgende schepen met toebehoren aan Aldert, Jan en Grietje Boon
1/4 en 3/32 part in het buisschip "De Unie" onder directie van Aldert de Wit, 1/4 en 1/32 part in het buisschip "De
Taanman" onder directie van Jan Boon junior, 1/4 en 1/8 part in het lootsschuit, onder directie van Arian Korst, uit Den
Helder, 1/4 en 1/6 part in het fluitschip "De 3 Gebroeders" onder directie van Mauris Drayer en Bondit, 1/4 en 1/6 in
het fluitschip "De 6 Gebroeders en 4 Zusters" onder directie van Claudius Hendrik van Herwerden uit Amsterdam, (en
walvis gereedschap), 1/4 en 1/6 in het fluitschip "Geertruida Agnetha" onder directie van Claudius Hendrik van
Herwerden uit Amsterdam, 1/4 en 1/8 in het kofschip "Hendrik Jan" onder directie van Jan Willem Bookhouts. De totale
koopsom is 884 gld.
Blz. 11, 09-04-1796; Dirk van Dulkenraad, van Krommeniedijk, verkoopt aan Dirk de Bruin, van Zaandijk en Gerrit
Klaasz van Leiden, te Krommenie, ieder 1/32 part in het buisschip "De Taanman" met toebehoren, gevaren door
stuurman Evert Dirksz, van Marken op Zee, onder directie van Jan Boon junior. De koopsom is voor ieder 60 gld.
Blz. 12, 06-04-1797; Albertus Vredenduin verkoopt aan de heren Mannekes, Reyer en Steur, kooplieden te Maassluis,
het buisschip "De Zeewinst" met toebehoren tot de haringvangst. De koopsom is 2045 gld.
01-05-1797; A. Boon verkocht enige tijd geleden aan Jan Hollander een pont- of ijzerdamschuit van 57 voet lang en 12
1/2 voet breed op zijn uitwatering en 5 voet en 6 duim hol. De koopsom is 2400 gld.
10-05-1797; Nicolaas Dilhof, van Almaar, verkoopt aan Jan Heines, secretaris, 1/16 part in 't buisschip "Expeditie" met
toebehoren gevaren door stuurman Claas Pietersz van Marken op Zee onder directie van de koper Jan Heines. De
koopsom is 400 gld.
Blz. 13, 13-05-1797; Jacob Water, Jan Boon junior en Aldert Boon verkopen bij publieke veiling dd. 4-5-1797 in de
herberg "'t Stadhuis van Amsterdam" aan Gerrit Hendriksz Boer, van Westzaan, een pont- of ijzerdamschuit van 57 voet
lang en 12 1/2 voet breed op zijn uitwatering en 5 voet en 6 duim hol met toebehoren. De koopsom is 2000 gld.
Blz. 14, 18-08-1797; Cornelis Boonacker, Cornelis Bek en Cornelis Duin verkopen aan Jan Hoedemaker, wonende op
Vlieland, een dubbel Vries jacht, lang 48 voet en 13 1/2 voet breed hol en op zijn barkhout 4 voet, met toebehoren. De
koopsom is 2300 gld.
Blz. 15, 28-04-1798; Jan Heines, Schout en secretaris, als boekhouder en geinteresseerde mede namens de anderen,
verkopen bij publieke veiling dd. 4-4-1798 in de logement "'t Stadhuis van Amsterdam" aan Trijntje Bek wed. Dirkszoon
en Cornelis Bek, kooplieden, een welbezeilde haringbuis "Vigelantie", met toebehoren. Het laatst gevaren door
stuurman Jan Jacobsz Teerhuis, van Marken op Zee, groot ten haring 32 lasten tonnen, in 1784 nieuw uitgehaald. De
koopsom is 5200 gld.
Blz. 16, 28-04-1798; Willem Bek en zonen, kooplieden, met procuratie van Jan Blok Pz. Van Enkhuizen dd. 30-3-1798
voor notaris Lambertus Wagtendonk te Enkhuizen, verkopen aan Dani‰l Pit, koopman, 1/32 part in 't buisschip
"Expeditie" met toebehoren gevaren door stuurman Cornelis Elberchtsz van Marken op Zee onder directie van Jan
Heines. De koopsom is 61 gld.
Blz. 17, 06-07-1799; Cornelis Bek, met procuratie van Sijtje Hesseld de Wit weduwe en erfgenaam van Dirk
Meynderdsz de Kindere, te samen met Albert Boder, van Oostzaan, gepasseerd voor notaris Jan Evenblij op 17-4-1799,
verkoopt aan Cornelis Goezinnen een Barkhouts jacht lang 50 voet, breed 13 voet, met toebehoren zoals: 2 zeilen, 2
stagfokken, een losse kluiffok, een kluiffokshout, een riem, 3 booms, 3 haken, 2 ijskloppers, 5 borde, 2 koeposten en 1
kruiwagen. De koopsom is 1550 gld.
Blz. 18, 09-05-1800; Aldert en Jan Boon, comp. kooplieden, verkopen aan Engbertus Koning, koopman te Amsterdam,
1/8 part in een Kofschip "De Henderik en Jan", met toebehoren gevaren door schipper Fredrik Ispen, onder directie van
de heren Brem en Boekhouts te Amsterdam.
Blz. 19, 31-01-1801; Cornelis Valk c.s. verkoopt bij publieke veiling dd. 31-12-1800 aan Aldert de Wit IJsbrantsz 1/16
part in het buisschip "De Unie" met toebehoren gevaren door stuurman Jacob Schol van Egmond aan Zee. De koopsom
is 115 gld.
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Ds. Aldertus Vreedenduin, predikant van de Gereformeerde Gemeente, mede voor de andere deelhebbers verkoopt aan
Aldert en Jan Boon, kooplieden 1/8 en 1/32 part in het buisschip "De Unie" met toebehoren onder directie van Aldert
IJsbrandsz de Wit, 1/8 en 3/32 part in het buisschip "De Taanman" onder directie van Jan en Aldert Boon en 1/64 part
in het schip "De 3 Gebroeders" kapitein Ruler Mellofs. De koopsom te samen is 150 gld.
Blz. 20, 1801 (sic); Pieter Muusz, mede voor de andere geinteresseerden verkoopt aan Dani‰l Pit een welbezeilde
haringbuis "Vriendschap", met toebehoren het laats gevaren door stuurman Willem Heubink van Vlissingen, groot ten
haring 28 30 lasten, in 1777 nieuw uitgehaald en in 1797 het laatst uit zee gekomen. De koopsom is 3250 gld.
02-04-1802; Mejevrouw Maartje Pronk weduwe en erfgenaam van Dani‰l Pit, verkoopt aan Pieter Kruyff, uit
Delftshaven, een buisschip "Vriendschap" met toebehoren leggende in De Rijp. De koopsom is 1200 gld.

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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