De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6389
Bewerking Marianne Teunis

f.1-2, acte 1, 17-8-1808; Jan Boon jr. Jacob Water en Gerard Joan van Hoolwerf schepenen van De Rijp en Cornelis
Boonacker als schout en secr. met procuratie dd. 15-8-1808 gepasseerd voor notaris Jacob Schouten te Haarlem, van
Wobina de Boser gesepareerde huisvrouw van Frederik August Fisler wonende te Haarlem, verkopen aan de erven van
Mattijs Ledder te De Rijp een huis en erf en achterhuis nr. 23 waar achter een boomgaard, aaneen gelegen benoorden
de Rechtestraat bewesten de Dam en een bleekveld bezuiden de Rechtestraat. Belend met de grutterij van de koper ten
W. de RK Kerk ten O. Koopsom 475 gld.
Bijz: Met wijzing naar een overeenkomst dd. 26-6-1761 tussen Pieter Oostenraad Boon, Anna Poest en Jan Claes
Noordeind. Tevens naar een onderhandse acte dd. 8-9-1790 tussen wijlen Brantjes als koper en wijlen Jan Heines ten
overstaan van Jan Jochem Korf als getuigen.
f. 3, acte 2, 27-8-1808; Cornelis Pauw verkoopt aan Pieter Altman van Assendelft en Jan Altman van De Rijp een
boomgaard gelegen bezuiden de Venbuurt aan het westeinde van de Lievelandbuurt nr. 505. Belend met Jacob Kokkes
ten O. Jan Hartog ten W. vaarsloten N. en Z. Koopsom 200 gld.
Bijz: Voor verdere minder belangrijke bijzonderheden de acte raadplegen.
f.4, acte 3, 27-8-1808; Addeke Jans verkoopt aan Jan Sibers een huis en erf en bleekveld op 't Riet nr. 296 met 2/3 deel
aan de wal en 't gemakhuisje ten noorden. Belend met Cornelis Klaasz de Boer ten Z. en O. 't Langdbrugpad ten W.
Koopsom 24 gld.
Bijz: Zie de acte omtrent condities over het bleekveld en het plaatsen van hekken etc.
f.5-7, acte 4, 15-9-1808; Jan de Wit en Pieter Fray volgens een schikking dd. 1-6-1808 en Grietje Schouten verkopen
aan Huibert Kaasmaker te Naarden en Willem Bek jr alhier uit de boedel van wijlen Mattijs Ledder bij publieke verkoop
dd. 18-8-1808, een huis, pakhuis en erf nr. 22 zijnde een grutterij aan de Rechtestraat noordzijde bewesten de Dam en
een tuin achter oversloot met een bruggetje welke behoort bij huis nr. 23. Met een bleekveld en een gang voor het huis
bezuiden de Rechtestraat en een wagenhuis en turfschuur aan de westkant van het erf etc. Belend met huis nr. 23 O.
Cornelis Hillebrant W. Koopsom 1350 gld.
Bijz: Voorts met al het recht en verplichting staande in de opdracht aan Maartje Pieters van het Gerecht van De Rijp
dd. 2-5-1739.
f. 8-9v. acte 5, 15-9-1808; Jan de Wit en Pieter Gray volgens een schikking dd. 25-6-1808 en Grietje Schouten en
Willem Bek, alllen van De Rijp, en Hubert Kaasmaker te Naarden, ingevolge de publieke verkoping dd. 18-8-1808
betreffende de boedel van Mattijs Ledder alhier overleden, verkopen aan Cornelis Raat een huis, erf en achterhuis
aaneen gelegen benoorden de Rechtestraat bewesten de Dam en een bleekveld voor over straat bezuiden de
Rechtestraat. Belend met huis nr. 22 W. de RK Kerk O. Koopsom 925 gld.
Bijz: Met verwijzing naar een overeenkomst tussen Pieter Oostenraad Boon eigenaar van nr. 23 en Anna Poest
eigenaresse van nr. 22 dd. 26-1-1761 terzijde in de overdracht aan Klaas Noordeind, de vorige eigenaar, en de
overleden Arent Brantjes en wijlen Jan Heines, secretaris, ten overstaan van Jan en Jochem Korf getekend 8-9-1790.
Nog als transportdatum genoemd 19-3-1796.
f. 11 acte 6, 15-9-1808; Cornelis Koppes verkoopt aan Frederik Hop een huis en erf nr, 453 in de Tuinbuurt. Belend met
de weduwe Aldert Poest W.De Kop O. Koopsom 100 gld.
f.12 acte 7, 15-9-1808; Fredrik Hop verkoopt aan Cornelis Kokkes een huis en ert nr. 454 in de Tuinbuurt. Belend met
de koper O. en W. de havens Z. en N. De gemene straat doorstrekt voor het pad en achter het erf. Koopsom 100 gld.
f. 14,14v. acte 8, 29-10-1808; Jan Altman mede voor zijn broer Pieter Altman wonende te Assendelft, verkoopt aan Jan
Hartog een huis nr. 505 en een boomgaard beiden gelegen bezuiden de Venbuurt en het westeinde van de
Lievelandsbuurt. koopsom 200 gld.
Bijz: Het hek aan de oostkant is van Kokkes, de regel laatste boompjes aan de westkant horen bij deze boomgaard en de
rij boompjes van de boomgaard daar bewesten toebehorend aan de koper zijn gezamenlijk eigendom.
f. 16-17 acte 9, 29-10-1808: Cornelis Pauw verkoopt aan Aris Pauw een huis nr. 365 en erf genaamd "De Leuwekuil"
op de Heikesbuurt. Belend met Pieter Geel en Arian de Goede W. dorpsgrond O. Koopsom 20 gld.
Bijz: Het erf strekt uit ten noorden van de vaarsloot zuidwaarts tot de grond van Timon de Wit volgens transport dd. 267-1808, zie voor condities de acte. De spinbaan nr. 367 is van Geel en de Goede.
f. 18-19 acte 10, 17-11-1808; Annetje 't Lam weduwe van Aldert Poest verkoopt aan Hillebrand Ruiter een
broodbakkerij met vast en los gereedschap, met erf en pakhuisje en ander bouwwerk staande op de Tuinbuurt nr. 452.

= blad 1 =

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6389
Bewerking Marianne Teunis
Belend met Frederik Hop O. over de gezamenlijke gang met Ariaan Visser nr. 451, de havens Z. en N. Koopsom 1300
gld. waarvan 1100 gld. voor bakkerij en erf.
f.20-21 acte 11, 8-12-1808; Jan Boon jr en Cornelis Boonacker met procuratie, dd. 6-5-1808 gepasseerd voor notaris
Cornelis Blauw te Graft, van Neeltje de Wilde als enige erfgenaam van Jan Mars verkopen aan Cornelis Pauw 1/ een
huis en erf nr. 105, 2/ een huis en erf ernaast nr. 104 aan de noordzijde van de Rechtestraat. Belend 1/ over een gang
met de Luterse Kerk nr. 106 O. 2/ Aldert de Wit IJsbrantsz nr. 103 W. koopsom 240 gld.
Bijz: Huis nr. 105 heeft een vrije overgang van de poort tot de Rechtestraat met huis 106. Dit verkochte huis heeft mede
een portie in de gang tussen de huizen over de Rechtestraat nr. 176 van Jan Hartog en huis nr. 179 van Dirk Duin van
de zuidzijde van de Rechtestraat tot de Voorhaven.
f. 22 acte 12, 31-12-1808; Antje Jans Slot weduwe van Jan Tomer verkoopt aan Jan Deurman een huis en erf nr. 271
aan de zuidzijde van het Nieuwland. Door de wet primo mei te aanvaarden. Belend over een gang van dit huis met
Cornelis Koster O. een erf over het huis nr. 280 van Maartje Meut W. de vaarsloot Z. Koopsom 95 gld.
Bijz: Bij het huis hoort een leren emmer en een ladder van 20 voet te gebruiken bij brand.
f. 24 acte 13, 31-12-1808; Jan Deurman verkoopt aan Jan de Vos een huis en erf geschikt tot stalling van vee aan de
zuidzijde van het Nieuwland nr. 273. Door de wet primo mei 1809 te aanvaarden. Belend met de koper O. Cornelis
Keiser W. de vaarsloot Z. Koopsom 66 gld.
f. 25 acte 14, 31-12-1808; Evert Groot, mede voor zijn compagnon, verkoopt aan het dorp De Rijp het ledige erf,
waarvan in 1808 het gebouw nr. 304 geamoveerd is, gelegen op de Venbuurt. Belend met dorpsgrond O. en W. de sloot
N. de straat Z. Koopsom nihil.
f. 26-27 acte 15, 14-1-1809; Cornelis Pauw heeft verkocht bij publieke verkoping dd 31-12-1808 in de Herberg :De
Fortuin" aan Jacob van Baars wonende te Graft en Jan Hartog te De Rijp een huis en erf nr. 414 aan de Middelstraat
en de Grote Dam. Belend met Willem Bek Z. het Sluispad N. een sloot W. Koopsom 525 gld. waarvan 75 gld. aan losse
goederen.
Bijz: De wal achter en ten westen van de Sluis behoort in het geheel aan dit huis voor zover de houten schoeiing is. Zie
de acte voor meer bijzonderheden o.a. de lijst met losse goederen.
f. 28-29 acte 16, 28-1-1809; Sijmon Dubbelt als erfgenaam van Maartje Jacobs Hop verkoopt aan Jacob Willemsz
Kloek een stukje land gelegen in de Eilands Polder ten zuidwesten van De Rijp. Belend met de Boeiersloot O. 't Oudijk
Z. de koper W. en N. Koopsom 200 gld.
f. 30-31 acte 17, 28-1-1809; Klaas Cornelis Wals in huwelijk hebbende Maartje Meut wonende te De Ilp verkoopt aan
Jacob Kokkes een huis en erf waarvan ten noorden een kleiner gebouw nr. 280 staat aan de noordzijde van het
Nieuwland. Belend met Aldert de Wit O. de voorsloot N. Jan Veth W. Met een bleekveld ten zuiden van het Nieuwland
over het eerste huis. Belend met Jan Deurman O. een sloot Z. Jan Veth W. Koopsom 400 gld.
f. 32,32v acte 18, 28-1-1809; Jacob Kokkes verkoopt aan Simon Appel mr schepenmaker een huis en erf of boomgaard
nr. 420 op de Tuinbuurt. Belend met Cornelis Kokkes O. Sijmon Dubbelt N. vaarsloten Z. en W. Met een deel in de
gemene gang tot aan de straat. Koopsom 130 gld.
f. 33-34 acte 19, 28-1-1809; Cornelis Boonacker mede voor Jan Boon jr. met procuratie dd. 6-5-1808 gepasseerd voor
notaris Cornelis Blauw te Graft, van Neeltje de Wilde als enige erfgenaam van Jan Mars overleden op 2-9-1808, met
toestemming dd. 12-11-1808 van Cornelis Blauw als directeur van de impost op de successie om te verkopen aan Jacob
Kokkes:
1/ een huis en erf bestaande uit een bleekveld bezuiden over de gemene straat tot de sloot aan de Keisersbuurt nr. 340.
Belend met Jacob Stam W. N. en O. Het erf ten noorden en de gang ten oosten behoren bij het huis van Jacob Stam nr.
339.
2/ een huis en erf nr. 341 naast het voorgaande, het erf strekt ten zuiden en noorden tot de sloten. De gemene straat
doorstrekt het erf. Belend met de erfgenamen van Jacob Ruiter O. Koopsom 19 gld.
f. 36 acte 20, 28-1-1809; Pieter Jantjes en Pieter Bijlevelt, regenten van het Gemene Wees en Armenhuis mede namens
de andere regenten, in alimentatie hebbende de kinderen van Poulis Dollebotter, verkopen aan Jacob Kokkes een huis
en erf nr. 320 aan de zuidzijde van het Vlaander. Belend met Neeltje Jacobs Hop W. vaarsloten Z. en O. Koopsom 55
gld.
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f. 37 acte 21, 25-1-1809; Gerard Joan van Hoolwerff, koopman, mede voor zijn compagnons verkoopt aan Aris Pauw
een huis en erf nr. 356 op de Lievelandsbuurt. Belend met Pieter Simonsz Taanman O. vaarsloten Z. en N. De gemene
straat doorstrekt het erf. Koopsom 71 gld.
Bijz; Volgens een protocol dd. 20-4-1743 heeft dit huis met P.S.Taanman de gang beoosten gemeen vanaf de straat tot
de poort achter het huis. Bij dit erf hoort een leren emmer en een haakladdertje van 12 voet.
f. 38-38v acte 22, 25-2-1808; Cornelis Boonacker en Jan Boon jr, koopman, met procuratie dd. 2-5-1808 gepasseerd
voor notaris Cornelis Blauw te Graft, van Neeltje de Wilde als enige erfgenaam van Jan Mars overleden 2-5-1808, om
met toestemming dd. 12-11-1808 van Cornelis Blauw als directeur van de impost, te verkopen aan Aris Pauw een huis
en erf aan de zuidzijde van het Vlaander nr. 318. Belend met Neeltje Hop O. Jacob Kokkes W. Met alle recht verkregen
bij de opdracht dd. 12-1-1692. Koopsom 97 gld.
f.39-39v. acte 23, 25-2-1809; Cornelis Boonacker en Jan Boon jr, koopman, met procuratie dd. 2-5-1808 voor notaris
Cornelis Blauw te Graft, van Neeltje de Wilde als enige erfgenaam van Jan Mars overleden 2-5-1808, om met
toestemming dd. 12-11-1808 van Cornelis Blauw als directeur van de impost, te verkopen aan Pieter Pels een huis en
erf gelegen op de Keizersbuurt nr. 344. Belend met Hendrik Keiser O. Jacob Kokkes Z. vaarsloten N. Met een gang ten
oosten. De gemene straat doorstrekt het erf. Koopsom 116 gld.
f. 40 acte 24, 25-2-1809; Cornelis Pauw verkoopt aan Tijmen de Wit 1/32 part in de hennip kloppersmolen genaamd
"De Reiger" staande even bezuiden De Rijp nr. 369. Koopsom 22 gld.
f. 25 acte 41, 25-2-1809; Cornelis Bek mede voor zijn compagnon A. de Goede verkoopt aan Pieter Kat een houtbosje
bepland met iepen, elzen en willigen, kaphout, gelegen bewesten de Gouw in de banne van De Rijp. Belend met Jacob
Kokkes O. Jacobus van der Wind W. vaarsloten Z. en N. Koopsom 68 gld.
f. 42 acte 26, 25-2-1809; Reimer Benedictus verkoopt aan Dirk de Reus een stuk land groot 10 agele 30 roe en 12 voet
gelegen in de Eilandspolder in de banne van De Rijp. Belend met de Gouw W. Pieter Geel N. Dirk de Boer Z. Koopsom
22 gld.
f. 43 acte 27, 25-2-1809; Heertje Dekker verkoopt aan Dirk Zwemmer uit de Beemster een huis en een erf waarop een
pakhuis en een boomgaard staat in de St. Jacobsbuurt nr. 502. Belend met Cornelis de Boer N. vaarsloten O. en W. het
dorpserf Z. Koopsom 125 gld.
f. 44-44v. acte 28, 25-2-1809; Dirk Zwemmer uit de Beemster verkoopt aan Simon de Wit uit de bedijkte Schermer een
huis en erf nr. 502 in de St. Jacobsbuurt. Belend met Cornelis de Boer N. het dorpserf O. vaarsloten O. en W. Koopsom
140 gld. Betaald met een custingbrief.
f.45 acte 29, 25-2-1809; Jacob Water verkoopt aan Hendrik Overberg een huis en erf nr. 456 op de Tuinbuurt. Belend
met Marten Beets en Maarten van der Laan O. Cornelis Kokkes W. vaarsloten N. de haven Z. Koopsom 150 gld.
Bijz: Aan de oostzijde heeft dit huis een vrije gang die van boven dicht is. De gemene straat en het pad achter de haven
doorstrekken het erf.
f. 47-48 acte 30, 29-4-1809; Jan Hartog mede voor zijn compagnon Jacobus van Baars verkoopt aan Jan Deurman een
huis en erf nr. 414 aan de Middelstraat en de Grote Dam. Belend met Willem Bek Z. het Sluispad N. een sloot W.
Koopsom 450 gld.
Bijz: Met een wal achter en ten westen van de sluis zover als de houten schoeing strekt.
f.49-49v. acte 31, 29-4-1809;Jan Muis wonend te Uitgeest verkoopt aan Willem Grippeling een huis met luifel en een erf
nr. 122 op het Acherombuurtje benoorden de Rechtestraat. Belend met de koper O. Jan de Geus W. met wie een gang
evenals de gang tussen de huizen van Hendrik Poppen en bij Cornelis Goezinnen. Koopsom 150 gld.
f. 51-51v. acte 32, 29-4-1809; Jan Deurman verkoopt aan Dirk de Reus een huis en erf aan de Middelstraat en Grote
Dam nr.412. Belend met Willem Bek N. Ariaan Schuit Z. Koopsom 100 gld.
Bijz: Met een aandeel in de gang tussen het erf van de weduwe Jan Nomes en Ariaan Achuit tot aa de gemene straat van
het Nieuwland en een aandeel in de waterstoep terzijde van het bruggetje tot op het Vlaander. Zie de acte voor speciale
condities voor Jan Deurman en zijn vrouw Jouke Dubbeld betreffende een vleeshouwerij, varkensslagerij en het
verkopen van vlees en spek.
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f.53-53v. acte 33, 29-4-1809; Weduwe Pieter Keiser verkoopt aan Dirk Hartog een huis en erf nr. 218 aan de zuidzijde
van de Rechtestraat bewesten de Dam. Belend met het bleekveld van de weduwe Dirk Vroon O. de vaarsloot Z. over een
gang met het pakhuis van Pieter Bijleveld O. Koopsom 250 gld.
Bijz: Aanwezig in dit perceel een leren emmer.
f. 55-58 acte 34, 2-5-1809; Willem Bek voor de firma van de heren Willem Bek en zonen bij verkoping dd. 13-4-1809
draagt over aan Roker Troont wonende in Vlaardingen een nieuwe haringbuis genaamd "Het Bonte Paard" met
toebehoren zoals vleet, drijftuig koksgoederen etc. welke in de acte uitvoerig wordt beschreven. Het schip is in 1803
nieuw uitgehaald en nooit naar zee geweest. Koopsom 8200 gld.
f. 60-62 acte 35, 2-5-1809; Willem Bek voor de firma van de heren Willem Bek bij verkoping dd. 13-4-1809 draagt over
aan H. van Leeuwen wonend te Vlaardingen een haringbuis genaamd "Het Zwarte Paard" met tuig, vleet etc. uitvoerig
in de acte beschreven. Koopsom 5550 gld.
f. 63 acte 36, 20-5-1809; Jan Deurman verkoopt aan Dirk de Reus een huis en erf nr. 271 aan de zuidzijde van het
Nieuwland. Belend over een gang van dit huis met Cornelis Keizer O. een erf over het huis nr. 280 in eigendom aan
Jacob Kokkes W. de vaarsloot Z. Koopsom 95 gld.
Bijz: Een ladder van 20 voet en een leren emmer is aanwezig.
f. 65-65v. acte 37, 27-5-1809; Willem Bek jr. Wijnand Boon en Cornelis Blauw als curatoren over Neeltje van Assum
weduwe Jan Pauw verkopen aan Rudolph van Doorn een huis en erf nr 41 aan de noordzijde van de Rechtestraat
bewesten De Dam. Belend met Pieter Bijleveld gehuwd met Trijntje Holling O. een gemene gang W. een sloot N.
Koopsom 296 gld.
f. 66 acte 38, 27-5-1809; Werp Bikker verkoopt aan Oucher Bout een huis en erf nr. 220 aan de Rechtestraat zuidzijde
bewesten De Dam. Belend met een erf van Lourens Kostelijk behorend bij het huis over nr. 45 O. de voorsloot Z. Klaas
Sluis voor de erve C. Stolp W. Koopsom 150 gld. Met een leren emmer.
f. 68 acte 39, 8-6-1809; Grietje Bakker weduwe Klaas Pauw verkoopt aan Aris Pauw een huis en erf op de Keisersbuurt
nr. 335. Belend vaarsloten W. en N. de verkoopster O. Koopsom 50 gld.
f. 70-70v. acte 40, 24-6-1809; Maartje de Boer verkoopt aan Jan Deurman een huis of stalling en erf nr. 398 op de St.
Jacobsbuurt. Belend met een leeg erf N. Sijmen de Wit Z. sloten O. en W. De gemene straat doorstrekt het erf. Koopsom
60 gld.
f. 71-71v. acte 41, 24-6-1809; Pieter Bijleveld en Alder de Wit regenten van het Gemene Wees en Armenhuis in
alimentatie gehad hebbende de oveleden Jacob Dort, verkopen aan Sijtje Petra een huis en erf nr.350 op de
Lievelandsbuurt. Belend met Hendrik van den Bos O. Dirk Hart W. sloten Z. en N. Aan de oostzijde een eigen vrije gang
of steeg. De gemene straat doorstrekt het erf. Koopsom 76 gld.
f. 73-74 acte 42, 20-7-1809; Klaas Hansen uit Haarlem verkoopt aan Cornelis Kokkes een huis en erf en pakhuis nr.160
aan de zuidzijde van de Rechtestraat beoosten de Kralingerbrug. Belend over een gang met Aldert de Wit IJsbrantsz O.
Cornelis van de Bergh W. de voorsloot Z. Koopsom 500 gld. Bij het pand twee leren emmers.
f. 76-77 acte 43, 29-7-1809; De weduwe van Johannes Pieters, en Jacob Cornelis de Vos en Fedde Visser als voogden
over de kinderen van J. Pieters, bij publieke verkoping dd. 13-6-1809, dragen over aan Jan Harmen Asseler wonend te
Graft een huis en erf nr. 48 met een gebouwtje achter op de wal aan de noordzijde van de Rechtestraat bewesten De
Dam. Belend met Aris Slagter O. de weduwe Klaas van der Lijn W. Koopsom 490 gld. en 25 gld. voor verdere goederen
die in de acte zijn beschreven.
Bijz: Met een gang tussen de huizen van de weduwe Dirk Vroon en Jacob Cornelis de Vos tot de voorhaven.
f. 78-78v. acte 44, 29-7-1809; De weduwe van Johannes Pieters, en Jacob Cornelis de Vos en Fedde Visser als voogden
van de minderjarige kinderen van J. Pieters, hebben verkocht bij publieke verkoping dd. 13-6-1809, aan Lambertus
Kruiger een pakhuis en erf nr. 242 op het Ried benoorden de gemene straat. Belend met Cornelis Pater O. en Z.
Engelbert Beumer W. de vaart N. Koopsom 290 gld.
f. 80-81 acte 45, 29-7-1809; Antony Burghard Wissing en Jan de Wit als voogden van de minderjarige kinderen van
Pieter Fray, hebben vekocht bij publieke verkoping dd 13-6-1809, aan Anthony Pruim een huis en erf nr. 189 aan de
zuidzijde van de Rechtestraat beoosten De Dam. Belend met Jan Ruiter O. de vaarsloot Z. een leeg erf behorende bij het
huis tegenover nr.88 van Jan Boon W. koopsom 421 gld.
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Bijz: Zie voor verdere condities de acte o.a. een uitgebreide inventaris van de overgenomen goederen … 21 gld. De
nalatenschap mag van C. Blauw de directeur op de successie sinds 28-7-1809 verdeeld worden.
f. 82-82 acte 46, 29-7-1809; Anthony Burghard Wissing en Jan de Wit als executeuren van het testamen van Pieter Fray
en voogden over de minderjarige kinderen, bij publieke verkoping dd. 13-6-1809, dragen over aan Arent Vuist een
pakhuis ingericht tot timmerschuur en erf nr. 91 aan de noordzijde van de Rechtestraat beoosten De Dam. Belend met
Pieter Vogel O. Willem Bruijn met perceel nr. 92 Z. een gemeen pad strekkende van de voorhaven tot aan de achtersloot
W. Koopsom 90 gld.
f. 84-85 acte 47, 29-7-1809; Dirk Mol verkoopt aan Jan de Wit een stukje land groot 3 agele 24 roe 13 voet in de
Eilandspolder beoosten de Gouw. Belend met een rietakker Z. Jan de Wit Adriaans N. Koopsom 80 gld.
f. 86-87 acte 48, 19-7-1809; Jacob Snijders verkoopt aan Jan Deurman een boomgaard of tuin, alleen bezwaard met
bruggeld, op de St. Jacobsbuurt. Belend met een dorpserf N. Koopsom 17 gld.
f. 88-89v. acte 49, 28-9-1809; Jacob Goedenberg verkoopt aan Albert Vermeer een huis en erf nr. 120 met een tuintje
achter, benoorden en aan de Rechtestraat. Belend met Grietje Klaaz de Goede O. Jacobus van Baars W. de vaarsloot N.
Koopsom 375 gld.
Bijz: Met een portie aan de gang bezuiden de Rechtestraat tussen de huizen van Hendrik Poppen en Cornelis
Goezinnen. Het perceel is verhuurd aan Jan Melkert.
f. 90 acte 50, 28-9-1809; De weduwe H. Nibbrig verkoopt aan Harmen Woutering een leeg erf nr. 352 op de
Lievelandsbuurt. Belend de koper W. een sloot N. Dirk Hartog O. de gemene straat Z. Koopsom 10 gld.
f. 91-91v. acte 51, 9-19-1809; Lambert Rog van Oosterblokker verkoopt aan zijn zoon Gerrit Rog een huis en erf tot een
wagenmakerij nr. 158 aan de zuidzijde van de Wijde Rechtestraat op het Oostend. Belend met Bart Kolk O. de vaarsloot
Z. Alder de Wit IJsbrantsz W. de gemene straat N. Koopsom 300 gld.
f. 95-96 acte 52, 28-10-1809; Ouwscher Bout verkoopt aan Grietje Bakker wed. Johannes Pieters een huis en erf nr. 220
aan de zuidzijde van de Rechtestraat bewesten De Dam. Belend met een erf van Lourens Kostelijk over nr. 45 O. de
vaarsloot Z. de kleine sluis voor de erve Cornelis Stolp W. Koopsom 140 gld.
f.97-98 acte 53, 28-10-1809; Pieter van Bergen verkoopt aan Cornelis Raat een huis erf nr. 379 op het Zuid. Belend met
vaarsloten O. en W. Bouke Dubbelt Z. en N. over een gang. koopsom 80 gld.
Bijz: Zie de acte voor de speciale overeenkomst tussen Jacob van der Lijn en Maarten Bont dd. 13-12-1792. Aanwezig is
een ladder van 12 voet.
f. 100-101 acte 54, 30-12-1809; Jacob Eijtjes uit de Beemster, mede voor Willem van Brookhuizen uit Purmerend
voogden over Klaas Brantjes, verkoopt aan Arie van Harlingen uit Purmerend een huis erf en pakhuis achter op de wal
nr. 95 aan de noordzijde van de Rechtestraat beoosten De Dam. Belend met Cornelis Blank O. Cornelis van den Brink
W. de achtersloot N. koopsom 600 gld.
Bijz: Met een eigen vrije gang ten oosten en ¬ deel in de gang en wal bezuiden de Rechtestraat nu toebehorende aan
Jacob Jansz Visser en Reinier van Wateringen. Aanwezig een lantaarn, een leren emmer en een ladder van 20 voet te
gebruiken bij brand.
f. 102-102v. acte 55, 30-12-1809; Albert de Graaff verkoopt aan Reinier van Wateringen een huis en erf aan de
zuidzijde van de Rechtestraat beoosten De Dam nr. 186. Belend met de koper O. de voorsloot Z. een gemeen pad W.
Koopsom 200 gld.
Bijz: Met Jan en Piet Altman een deel in het gemene pad.
f. 104-105 acte 56, 26-1-1810; Evert Groot verkoopt aan Cornelis Blauw schout en secretaris van Graft een stukje land
groot 7 agele 18 roe 11 voet in de Eilandspolder bezuiden en in De Rijp. Belend met het pakhuis van L. Veer en een
boomgaard van Jacob Kokkes O. Maartje Arents Brantjes Z. de erven van Maartje Hop W. de Westeindersloot N.
Koopsom 525 gld.
f. 106-107 acte 57, 26-1-1910; Evert Groot verkoopt aan Jan Hendrik K ppers een huis en erf met achter- of walhuisje
nr. 102 met een bleekveld voor over straat aan de noordzijde van de Rechtestraat beoosten De Dam. Belend met Aldert
de Wit IJsbrantsz O. Jan Kremer W. de achtersloot N. Koopsom 800 gld.
Bijz: Met twee leren emmers en een ladder van 20 voet te gebruiken bij brand.
f. 108-108v. acte 58, 27-1-1810; Klaas van Petten en Klaas Ruiter mede voor Bouk Dubbelt voogden over de kinderen
van Cornelis van Petten, hebben verkocht bij publieke verkoop dd. 30-12-1809, aan Evert Groot een huis en erf nr. 292
aan de noordzijde van de Rietbuurt. Belend met de vaarsloot O. Wessel Middelveld W. en N. Koopsom 425 gld.
Bijz: Volgens opdracht dd. 5-3-1689 aan Pieter Teunisz heeft dit huis 1/3 aandeel in de gemene gang en wal aan de
noordzijde van de Nieuwelandsbrug.
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f. 110-110v. acte 59, 27-1-1810; Klaas van Petten en Klaas Ruiter mede voor Bouke Dubbelt als voogden over de
kinderen van Cornelis van Petten, hebben verkocht bij publieke verkoop op 30-10-1809, aan Tijmen de Wit een pakhuis
erf en schuur nr. 332 op 't Vlaander. Belend met een gemeen pad O. Muus Both W. en N. Koopsom 91 gld.
Bijz: De nalatenschap van Cornelis van Petten valt buiten de betaling van het successie recht volgens besluit dd. 25-91819 van de directeur der belasting C. Blauw.
f. 112-112v. acte 60, 27-1-1810; Klaas van Petten en Klaas Ruiter mede voor Bouk Dubbelt voogden over de kinderen
van Cornelis van Petten, hebben verkocht bij publieke verkoop op 30-12-1809, aan Klaas en Jan Ruiter een pakhuis of
schuurtje en erf nr. 503 aan de zuidzijde van de Venbuurt. Belend met Jacob Kokkes O. een sloot Z. Glein Jacobsz W.
Koopsom 39 gld.
f. 114 acte 61, 27-1-1810; Pieter Pappot uit de Beemster heeft verkocht bij publieke verkoop op 30-12-1809 aan Bouke
Dubbelt een stukje land groot drie agele gelegen in de Eilandspolder in de banne van De Rijp. Belend met Dirk
Schermer O. een rietakker W. Koopsom 27 gld.
f. 115-116 acte 62, 27-1-1810; Jacob Water en Aldert de Wit IJsbrantsz leden van het gemeente bestuur van De Rijp
hebben verkocht bij publieke verkoping dd. 30-10-1809 aan Jan Boon een pakhuis en erf nr. 469 welke het laatst
gebruikt is als dorpsschoolhuis aan de zuidzijde van de Kralingerbuurt. Belend over een gang met de Diakonie der
Doopsgezinde Gemeente O. de acherhaven Z. de koper N. Koopsom 83 gld.
f. 117 acte 63, 27-1-1810; Jacob Blauw, koopman te Noordeinde, verkoopt aan Cornelis Bek, koopman, 1/16 deel in de
hennipkloppersmolen " De Reiger" even bezuiden De Rijp nr. 369. Koopsom: toegegeven 7 gld.
f. 119 acte 64, 27-1-1810; Jacob Blauw, koopman te Noordeinde, heeft verkocht bij publieke verkoping op 30-12-1809
aan Aldert de Wit, koopman, 1/16 deel in de hennipkloppersmolen "De Liefde" staande ten zuidwesten van De Rijp
nr.499. Koopsom 2 gld.
f. 120 acte 65, januari 1810; Klaas van Tiel te Noordeinde, koopman, verkoopt aan Alder de Wit, koopman, 1/16 deel in
de hennipkloppersmolen "De Liefde" staande ten zuidwesten van De Rijp nr. 499. Koopsom 3 gld.
f. 124 acte 66, 27-1-1810; Klaas van Tiel te Noordeinde, koopman, verkoopt aan Pieter Geel, koopman, 1/16 deel in de
hennipkloppersmolen "De Reiger" onder directie van Cornelis Bek, staande even bezuiden De Rijp nr. 369. Koopsom:
toegeven 7 gld.
f. 125 acte 67, 27-1-1810; Jacob Kokkes verkoopt Siebo Holling een akker land groot 2 agele in de Eilandspolder
beoosten de Gouw. Belend met Jan de Wit Adz. Z. de Gouw W. Koopsom 13 gld.
f. 126-127 acte 68, 27-1-1810; Jacob Water, mede schepen, verkoopt aan Bart Kolk een huis en erf en een pakhuisje
aan de zuidzijde van de Rechtestraat op het oosteinde nr. 154. Belend met het pad naar het Hooft O. Cornelis Kokkes W.
de voorhaven of sloot Z. Koopsom 400 gld.
Bijz: Met al het recht beschreven in het Resolutieboek dd. 7-10-1741.
f. 128-129 acte 69, 10-2-1810; Mejffrouw Trijntje Bek weduwe van Dirk Vroon verkoopt aan Dirk Ewoudt Spaan:
1/ Een huis en erf zijnde een boerenbedrijf nr. 354. Belend met Harmen Woutering O. Pieter Sijmensz Taanman W.
vaarsloten Z. en N. met een veestalling aan de overkant.
2/ Een leeg erf. Belend met Dirk Hartog O. Harmen Woutering W. Alles op de Lievelandsbuurt. Koopsom 1100 gld.
f. 131-131v. acte 70, 10-2-1810; Gerard Joan van Hoolwerff heeft verkocht bij publieke verkoping dd. 30-12-1809 aan
Jan de Wit drie akkers land gelegen in de Eilandspolder, twee aan de westzijde van de Gouw en een aan de oostzijde.
Belend: 1/ de erven van Maarten Huigen O. Albert Kluiver gehuwd met Annetje de Wit Z. de weduwe van Pieter Muis
N.; 2/ de Gouw O. een ruige akker Z. Albert Kluiver N.; 3/ Dirk de Boer Z. en N. de Gouw W. Koopsom 16 gld. … 2
gld. de agele.
f. 133-134 acte 71, 10-2-1810; Sijmon de Wit wonend te Alkmaar heeft bij publieke verkoping dd. 30-12-1809 verkocht
aan Cornelis Boonacker, secretaris, een huis en erf nr. 502 op de St. Jacobsbuurt. Belend met Jan Deurman N. sloten
O. en W. een leeg erf Z. Koopsom 61 gld.
Bijz: Zie de acte van 25-2-1809 voor verdere condities o.a. het onderhoud aan de St. Jacobsbrug.
f. 135-135v. acte 72, 24-2-1810; Neeltje van Beek heeft bij publieke verkoping dd. 30-12-1809 verkocht aan Willem Mol
een huis en erf aan de noordzijde van het Vlaander nr. 324. Belend met Jan Boon jr. O. Jacob Heinen W. vaarsloten Z.
en N. Koopsom 123 gld.
Bijz: De straat doorstrekt het erf. Met alle rechten volgens transport van 20-3-1734.
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f. 136-136v. acte 73, 24-2-1810; Willem van Reen, met onderhandse procuratie dd. 20-2-1810 van Jan Groot te
Crommenie, verkoopt aan Cornelis Peek een huis en erf aan de westzijde van het Langebrugpad nr. 237. Belend met
Gerrit Sibers Z. Lourens Veer W. een leeg erf van Jacob Bas N. Koopsom 105 gld.
Bijz: Met 1/3 deel in de wal en het gemakhuisje bij en ten westen van de Langebrug. Verplicht tot betaling van straat- en
diepgelden. Een leren emmer aanwezig tegen brand.
f. 138-138v. acte 74, 10-3-1810; Willem Mol gehuwd met Vrouwtje Visser verkoopt aan Jan Sinkeldam uit de Beenster
een huis en erf op het Westeinde nr.8. Belend met de weduwe van Ariaan Sluis O. Jan Boon met nr. 6 W. waarachter
gebouw nr. 7 van Cornelis Jantjes staat. Koopsom 400 gld.
Bijz: Bij dit huis behoord een leren emmer een haak en een ladder van 12 voet.
f. 140-141 acte 75, 15-3-1810; Werp Bikker verkoopt aan Jan Bosman een huis en een erf ten zuiden tot het pakhuis dat
daar achter staat op de Tuinbuurt nr. 438. Belend met Isak Baltesers O. Neeltje van Beek W. de vaarsloot N. Koopsom
170 gld.
Bijz: De gemene straat strekt van het huis tot de gemene sloot. Zie voor verdere condities de acte.
f. 142 acte 76, 15-3-1810; Jacob Water verkoopt aan Jan Ruppert een pakhuis en erf op de Kralingerbuurt nr. 461.
Belend met Barent Oosterman O. Gerard Joan van Hoolwerff W. vaarsloten N. en Z. Koopsom 40 gld.
Bijz: De gemene paden langs de sloten strekken door het erf heen. De gang bewesten het pakhuis is gemeen met G.J.
Hoolwerff tot het schoeideel achter het pakhuis.
f.143-144 acte 77, 31-3-1810; Jan Altman, mede voor zijn broer Pieter Altman, verkoopt aan Sijmon Purmerend een
huis en erf aan de zuidzijde van de Rechtestraat beoosten De Dam nr. 187. Belend over een gang met Reinier van
Wateringen O. over een gemene gang met Jan Ruiter W. de vaarsloot Z. Koopsom 225 gld.
Bijz: Volgens opdracht dd. 1-5-1680 aan Willem Michiels heeft dit huis een deel in de gang benoorden de Rechtestraat
tussen de huizen nr. 90 en 92 thans eigedom van Willem Bruin.
f. 146-146v. acte 78, 31-3-1810; Auke Bijlsma verkoopt aan Jacob Kokkes een stalling en erf nr. 361 en een stalling en
hooiberg nr. 362 waarvan de oude nummers waren 393 en 394 op de Lievelandsbuurt. Belend met een dorpserf O. de
koper W. en N. Koopsom 125 gld.
f. 148v. acte 79, 28-4-1810; Jan Altman gehuwd met Dirkje Sluis als mede erfgenamen van Dieuwerje Sluis mede voor
de andere erfgenamen heeft verkocht bij publieke verkoping dd. 14-4-1810 aan Dirk de Reus een huis en erf met een
pakhuisje erachter aan de noordzijde van de Rechtestraat bewesten De Dam nr. 28, het oude was nr.126. Belend met
Aafje Keizer O. Ten westen een gemene gang die leidt naar de tuinen van Jacob Kokkes en Jan Boon.
Bijz: Met een bleekveld en gang ten zuiden van de Rechtestraat. Voor de brandbestrijding aanwezig een leren emmer en
een gieter.
f. 149-149v. acte 80, 28-4-1810; Jan Altman gehuwd met Dirkje Sluis als mede erfgenamen van Dieuwertje Sluis mede
voor de andere erfgenamen heeft verkocht bij publieke verkoping dd. 14-4-1810 aan Jan Altman zelf een gedeelte van
een akker grasland in de Eilandspolder bewesten de Gouw in banne van Graft. Belend met vaarsloten Z. en N. het
andere deel van de akker W. Koopsom 10 gld.
f. 150-151 acte 81, 28-4-1810; Pieter Geel verkoopt aan Willem Johannes Grippeling een stuk land groot zes mad en
5/16 deel mads gelegen in de Eilandspolder in de banne van De Rijp beoosten de Gouw. Belend met de Oostdijksloot O.
Anthonie Deurman en Jan Muis Z. de Gouw W. Pieter, Jacob en Epke Ellens en Jurian Heijnen N. Koopsom 2200 gld.
Bijz: Het land is verhuurd tot kerstmis 1810 voor 200 gld. wat komt tot profijt van de koper.
f. 152-153 acte 82, 28-4-1810; Sijmon Dubbelt als erfgenaam van Maartje Jacobs Hop verkoopt aan Pieter Appel 5
stukken land gelegen in de Eilandspolder in de banne van De Rijp:
1/ een stuk groot 3 mad 9/16 deel tot 21 agele aan de Miewijd. Belend met de Boeiersloot O. Bruet Luitjes Z. de
Mekkelandsloot W.
2/ een stukje genaamd het "Eendelandje" groot 15/16 deel mads tot 6 agele gelegen ten westen van De Rijp. Belend over
het water met Cornelis Blauw O. de Westeindersloot Z. en W.
3/ een stukje genaamd het "Roepertje" groot 1 mad 2¬/16e deel tot 7 agele gelegen beoosten de Gouw. Belend met
Cornelis van Petten O. en Z. de Gouw W. Cornelis van den Brink N.
4/ een stukje bewesten de Gouw genaamd het "Taanhuisland" bij het taanhuis groot 1 mad 3¬/16e deel tot 6 agele.
5/ een boomgaard bewesten de Gouw groot 2 agele. Belend met IJsbrand Groot N. de Bookels Z. de Gouw O. Koopsom
672 gld. … 16 gld. de agele.
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f. 154-154v. acte 83, 28-4-1810; De weduwe van Arian Sluis verkoopt aan Jacob Sluis een huis en erf aan het Westeinde
over de Tilbrug nieuw nr. 9, oud nr. 153. Belend met Jan Boon O. Jan Sinkelda W. Koopsom 28 gld.
f. 157-158 acte 84, 5-5-1810; Jacob Goedenberg, met onderhandse procuratie, dd. 20-4-1810 gepasseerd te
Amsterdam, van Engeltje Muller weduwe van Willem Blom, verkoopt aan Adrianus van Irsel wonend te Amsterdam een
huis en erf aan de zuidzijde van de Rechtestraat beoosten de Kralingerbrug nr. 164, oud nr. 192. Belend met Dani‰l
van Oenen O. Hendrik Poppen W. Koopsom 500 gld.
Bijz: De koopsom is inclusief de gereedschappen van de chirurgijn- en barbierwinkel. Zie de acte voor verdere
condities.
f. 160-161 acte 85, 26-5-1810; Lambertus Kreuger verkoopt aan Engelbert Beumer een leeg erf gelegen ten noorden
van de gemenestraat op of aan de Rietbuurt. Op een deel van de grond heeft gebouw nr. 242 gestaan. Belend over een
pad of gang met Cornelis Pater O. en Z. de koper W. de vaart N. Koopsom 6 gld.
f. 164-166v. acte 86, 30-6-1810; Herman Wildeboer wonend te Amsterdam procuratie hebbende van Hendrik van
Greuningen dd 17-6-1810. Beiden executeurs, aangesteld dd. 17-10-1809 gepasseerd voor notaris Anthonie Lodewijk
Heystok te Amsterdam, over de boedel van, en tot voogden over de minderjarige kinderen van Barent Nieuwboer die
weduwnaar was van Jacomijntje van Pee, om te verkopen voor het Gerecht van De Rijp een huis en erf benoorden aan
de Rechtestraat nr. 134, oud nr. 16. Belend met Neeltje van Beek O. over een gemene gang, waar dit huis een deel in
heeft, met Epke Ellens en Jurian Heijen en Anthonie Deurman W. koopsom 255 gld.
Bijz: Door de verkoper is een request getoond gericht aan de schepenen van Amsterdam dd. 25-5-1804 door Ernst
Voskamp waarin aangetoond is dat hij in de jare 180. eigenaar was geworden van voornoemd perceel maar dat het
perceel niet op zijn eigen naam was gekocht maar op de naam van zijn zwager Barent Nieuwboer (en dus niet tot de
boedel van B. Nieuwboer behoord) onder beding dat de meerderjarige dochter Duifje Nieuwboer te samen met de
voogden en de toeziend voogd Egbert Nieuwboer het huis en erf zouden verkopen aan Pieter Windig. Alzo zullen de
kooppenningen aan Ernst Voskamp betaald moeten worden wat in termijnen zal geschieden. Volgens transport dd. 27-31790 mag in dit pand nooit een hoefsmederij worden gevestigd.
f. 168-169 acte 87, 30-6-1810; Arent Vuist en Jan Veth als voogden over de minderjarige erfgenamen van Pieter Veth,
overleden 6-4-1810, alsmede voor Geertje Dent weduwe van Pieter Veth, en Pieter de Boer gehuwd met Maartje Veth,
hebben verkocht bij publieke verkoping dd. 7-6-1810 aan Cornelis Kokkes en Jan de Wit een huis en erf aan de
noordzijde van de Rechtestraat beoosten De Dam nr. 79, oud nr. 72. Belend over een gemene gang met Willem Bok O.
de weduwe van Klaas Glazecas W. en N. Koopsom 320 gld.
Bijz: Dit huis heeft aan de westzijde het recht van 8 duim Osendrop en de weduwe Glazecas 6 duim. Zie verder de acte.
f. 170-171v. acte 88, 30-6-1810; Makelaar Dirk Bek verkoopt, met procuratie van Harmanus Adama dd. 25-6-1810
gepasseerd te Amsterdam, aan Willem Grippeling en Bart Kolk een huis en erf genaamd "De Keizerskroon" op het
oosteinde aan de noordzijde van de Brede Rechtestraat nr. 136. oud nr. 13. Belend met Jurean Hoijer O. Neel van Beek
W. Met een erf aan de zuidzijde tegenover dit huis dat Dirk Muis in erfpacht heeft sinds 26-2-1746 voor 1 gld. Op dat
erf heeft Dirk Muis een stal en woning gebouwd welke moet blijven staan zolang hij dat wil. Koopsom 400 gld.
Bijz: Johanna Spaarman weduwe van Ede Immen huurt en bewoond de Keizerskroon voor 50 gld. in het jaar.
f. 176-176v. acte 89, 7-7-1810; Getaxeerd dd. 7-6-1807 op 80 gld. het huis en erf van Gerrit de Reus, overleden in 1807,
ten verzoeke van zijn vrouw IJtje Hartman nr. 268, oud nr. 306, staande en gelegen op het Nieuwland. Belend Cornelis
Kartewiel Z. Hendrik Woltering W. en N.
f. 178-179 acte 90, 28-7-1810; Jan Boon heeft op 21-10-1807 verkocht aan Teunis Pruim een huis en erf aan het
Kralingerbrugspad nr. 447. Belend met ???.
Jan Boon schepen, met procuratie dd. 6-5-1808 gepasseerd voor notaris C. Blauw te Graft, van Neeltje de Wilde
meerderjarige dochter wonend te Amsterdam, verkoopt aan Teunis Pruim een huis en erf op de Kralingerbuurt nr. 458,
oud nr. 538. Belend met Louris Kokkes O. Maarten van der Laan Z. het Kralingerbrugspad W. de Voorsloot N. De
straat doorstrekt het erf. Koopsom ieder huis 100 gld.
f. 180-182 acte 91, 28-7-1810; Bouke Dubbelt, enige erfgenaam van Jacob Heines die op 15-4-1810 is overleden,
verkoopt aan Pieter Geel, koopman, een achtkante windmostert- en schulpzandmolen nr. 500, oud nr. 578, met de grond
en een schuurtje ten zuiden van het Westeinde. Belend met sloten N. W. en gedeeltelijk Z. het land ernaast O. Koopsom
425 gld. waaronder de inventaris voor 25 gld. Zie voor de uitgebreide inventaris de acte.
f. 183-184 acte 92, 28-6-1810; Bouke Dubbelt als enige erfgenaam van Jacob Heines, overleden 15-4-1810, verkoopt
aan de regenten van het Doopsgezinde Weeshuis een huis en erf en bleekveld ten zuiden over straat aan de noordzijde
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van het Vlaander nr. 323, oud nr. 327. Belend met Willem Mol O. het Doopsgezinde Weeshuis en een gang W. een sloot
N. de straat voor het huis van Jacob Kokkes Z. Koopsom 220 gld.
f. 192-193 acte 93, 28-1-1810; Jan de Wit, met procuratie dd. 22-6-1810 gepasseerd voor notaris Isaac Groen, van
Petronella Christina Groen weduwe van Christianus Stuurman Bucerus wonend te Alkmaar, verkoopt aan Aldert en
Tijmen de Wit:
1/ een stuk land groot 20 agele. Belend met de verkoopster O. Epke Ellens en Juriaan Heijer Z. Jacob van Baars W. en
N.
2/ een stuk land groot 18 agele 21/8 roe. Belend met het eerst genoemde land en Epke Ellens en Juriaan Heijer W. de
Zuid- of Kaas en Brooddijksloot Z. de erven van Lijsbeth Houthuis O. Jacobus van Baars N. Beide stukken land liggen
in de Eilandspolder bezuiden 't Oudijk. Koopsom 500 gld.
f. 194-195 acte 94, 28-6-1810; Aldert en Tijmen de Wit verkopen aan Gerard Joan van Hoolwerf, als voogd over de
minderjarige erfgenamen van Trijntje Bek weduwe D. Vroon, een stuk land groot 20 agele in de Eilanspolder bezuiden
't Oudijk. Belend met de verkopers O. Epke Ellens en Juriaan Heier Z. Jacobus van Baars W. Koopsom 260 gld.
Bijz: Met recht van overpad over het land van Juriaan Heijer dat ligt aan de zuid- of Kaas en Brooddijk met verdere
rechten dd. 8-10-1791 zie de acte.
f. 196-197 acte 95, 28-6-1810; Gerard Joan van Hoolwerff, koopman, executeur over de boedel van Trijntje Bel weduwe
van D. Vroon, verkoopt aan Pieter Bijleveld een pakhuis en erf benoorden de Rechtestraat bewesten De Dam over de
Tilbrug aan het westeinde nr. 494, oud nr. 564. Belend met Jan Boon O. de Tweede Achtersloot Z. de Derde Achtersloot
N. water W. Koopsom 360 gld.
f. 204-205 acte 96, 26-8-1810; Gerrit Sibers verkoopt aan Addeke Jansz een huis en erf aan de Rietbuurt nr. 238, oud
nr. 275. Belend met het Langebrugspad O. Lourens Veer W. Cornelis Peek N. Koopsom 90 gld. Zie de acte voor meer
bijzonderheden.
f. 206-207 acte 97, 26-8-1810; Cornelis Boonacker, secretaris en schepen, verkoopt aan Jan Deurman een huis en erf
op de St. Jacobsbuurt nr. 502, oud nr. 452. Belend met de koper N. sloten O. en W. een leeg erf Z. De gemene straat
doorstrekt het erf. Koopsom 100 gld. Zie voor condities de acte.
f. 212-212v. acte 98, 27-9-1810; Ariaan Schuit verkoopt aan Dirk de Reus een huis en erf aan de Grote Dam nr. 495.
Belend met de Nieuwelandstraat Z. de koper N, de gang van het huis W. Koopsom 120 gld.
Bijz: Met een deel in de waterstoep naast het bruggetje naar het Vlaander. Het huis en erf is afgehekt.
f. 213-214, zonder actenummer, 3-10-1810; Volgens testamentaire dispositie gemaakt door wijlen Jan Fedde de Vries
gepasseerd voor notaris Cornelis Blauw dd. 12-3-1808 prelateert hij aan Vrouwtje Visser als zij ongehuwd is, doch nu
zij gehuwd is op 25-2-1810 vallen haar rechten aan de Gereformeerde Gemeente bestaande uit de volgende landerijen:
1/ een stuk land groot 4 mads 10, 2/32 zestiende, bezuiden 't Ondijk. Belend met Jacobus van Baars O. en W. volgens
transport van 11-2-1804.
2/ een stukje land groot 14« zestiende mads bezuiden aan 't Ondijk. Belend met de Mekkelandssloot O. een sloot Z. een
van de Boekels N.
3/ een stukje land groot 8« zestiende mads bewesten de Gouw. Belend met een van de Boekels N. een sloot Z.
4/ twee akkers land groot 5« zestiende mads bewesten de Gouw. Belend met Pieter en Geertje Hartog Z. en N. de
banscheiding W.
f. 215-216 acte 99, 29-9-1810; Wessel Middelveld en Aldert de Wit, regenten van het Gemene Wees en Armenhuis in
alimentatie hebbende de kinderen van Reinier Benedictus die op 11-8-1810 is overleden, verkopen aan Cornelis Kokkes
op het Vlaander:
1/ een huis en erf nr. 328, oud nr. 322. Belend met de veestalling O. sloten Z. en N. brugpaden W.
2/ een gebouw en erf geschikt voor veestalling nr. 329, oud nr. 320 en 321. Belend met sloten Z. en N. een leeg erf O.
Koopsom 240 gld.
f. 217-218 acte 100, 19-10-1810; Jan de Wit, met goedvinden van de crediteuren van Jacob Jansz de Vries dd. 6-81810, verkoopt aan Willem van Reen een huis en erf in de Rechtestraat beoosten De Dam nr. 184, oud nr. 210. Belend
met de koper O. de Voorsloot Z. over een gang met Reinier van Wateringen W. Koopsom 81 gld.
f. 219-220v. acte 101, 29-9-1810; Jan Veth verkoopt aan Jacob Kokkes een huis en erf op de Venbuurt nr. 297, oud nr.
331. Belend met de gemenestraat of Brugpad O. de gemene straat Z. een sloot N. het pakhuis en erf van Cornelis
Hillebrant W. Koopsom 51 gld.
Bijz: Zie de acte naar verwijzingen volgens opdrachten dd. 28-9-1737 aan Jacob Jandjes en dd. 23-4-1746 aan Jan
Amsterdam.
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f. 222-223 acte 102, 29-9-1810; Anthonie Deurman verkoopt aan Sijmen Deurman:
1/ een huis en erf aan de Oostdijk nr. 141, oud nr. 7. Belend met Lambertus Kruiger O. en Z. het gedempte
Overtoomslootje N. de Dijksloot W.
2/ een gebouw of schuur aan de Oostdijk nr. 140, oud nr. 8 en 9. Belend met het gedempte Overtoomslootje Z. de dijk
W. met zodanige bepalingen als in de transportacte dd. 25-10-1783 is vermeld. De ringsloot van de Beemster met een
stukje buitendijks land O.
3/ een huis en erf benoorden de Wijde Rechtestraat aan het oosteinde nr. 133, oud nr. 17. Belend met Pieter Windig O.
Epke Ellens em Juriaan Heijer W.
4/ een akker land in de Eilanspolder beoosten de Gouw over de eerste sloot aan 't oosteinde. Belend met de tweede sloot
N.
5/ een akker land beoosten de Gouw. Belend met de Oostdijksloot O. sloten Z. en N. Koopsom 278 gld.
f. 227-228 acte 103, 27-10-1810; Nanning Laan verkoopt aan Dirk de Reus:
1/ een huis en erf aan de noordzijde van de Rechtestraat beoosten De Dam nr. 65, oud nr. 87. Belend met het
Looijerspad O. Christiaan Greim W.
2/ een bleekveld aan het Looijerspad. Belend met het Looijerspad O. Willem Bek jr. Z. Cornelis van den Brink N.
Koopsom 150 gld.
Bijz. Het huis heeft 2/3 deel in het Looijerspad volgens de Gerechtsrol dd. 17-11-1725. Zie verder de acte.
f. 231 acte 104, 24-11-1810; Dirk de Reus verkoopt aan Dirk Hartog een stuk land groot 10 agele 30 roe 12 voet in de
Eilandspolder beoosten en aan de Gouw. Belend met Pieter Geel N. Dick de Boer Z. Koopsom 300 gld.
f. 233-234 acte 105, 20-12-1810; Pieter Appel verkoopt aan de gebroeders Oldewelt en Cornelis Kokkes:
1/ een lijmziederij met een erf benoorden het dorp beoosten de Gouw nr. 486, oud nr. 559 met een erf ten westen tot aan
de Gouw.
2/ een stukje land in de Eilandspolder met de twee voornoemde erven over sloot ten zuiden. Belend met Cornelis van
den Brink Z. de Gouw W.
3/ een pakhuis met erf in de Eilandspolder bewesten en aan de Gouw nr. 487. Koopsom 400 gld.
f. 237-237v. acte 106, 20-12-1810; Hendrik Keizer verkoopt aan Pieter Appel een huis en erf op de Keizersbuurt nr.
345, oud nr. 374. Belend met de koper O. Pieter Pels W. sloten Z. en N. Koopsom 40 gld. Bij dit huis hoort een gieter.
f. 239-240 acte 107, 29-12-1810; Dieuwertje Cornelis Spaan weduwe van Cornelis Dirksz van Petten, volgens het
testament van haar man dd. 9-8-1771 gepasseerd voor notaris Cornelis Beek de enige erfgenaam, heeft dd. 25-10-1810
verkocht aan Bregjen Haseven weduwe van Pieter Krijter een huis en erf en pakhuis achter op de wal aan de noordzijde
van de Rechtestraat bewesten De Dam nr. 44, oud nr. 109. Belend met Neeltje Volder weduwe van Lourens Kostelijk O.
Jan Altman W. Koopsom 600 gld.
f. 241 acte 108, 19-12-1810; Aagje Olij weduwe van Pieter Muis verkoopt aan Jan Ruppert een huis en erf aan de
noordzijde van de Rechtestraat beoosten de Kralingerbrug nr. 127, oud nr. 227. Belend met Dani‰l van Oenen O. de
gang van de Achterbuurt W. een wijk N. Koopsom 50 gld.
f. 244-245 acte 109, 29-12-1810; Jacob Kokkes verkoopt aan Jan Hartog twee stukjes land in de Eilandspolder
bewesten de Gouw. Belend met:
1/ een boomgaard van Cornelis Blank O. Willem Bek Z. een sloot N.
2/ het land van Cornelis Bek genaamd "De Bijl" N. Koopsom 100 gld.
f.248-249 acte 110, 29-12-1810; Jacob Kokkes verkoopt aan IJsbrand Groet een stukje land, boomgaard of tuinderij in
de Eilandspolder bewesten de Gouw. Belend met Pieter Vogel O. Pieter Kat W. sloten Z. en N. Koopsom 200 gld.
f. 252-153 acte 111, 29-12-1810; IJsbrand Groet verkoopt aan Aris Pauw drie stukken land gelegen in de
Eilandspolder:
1/ een akker land bewesten de Gouw waarvan 103 roe gedeeltelijk ligt in de banne van Graft. Belend met akker
genaamd de "Rijgveter" N. sloten Z. en W.
2/ een akker land bewesten de Gouw. Belend met de verkoper en Jacobus van Baars Z. de "Rijgveter" N.
3/ een akker land benoorden het Taanhuis. Belend met Pieter Appel Z. de Gouw O. Koopsom 105 gld.
f. 256-257 acte 112, 29-12-1810; Pieter Addekes gehuwd met Aaltje Reinders Ruiter, Hilbrand Ruiter mede voor Jan de
Jong wonend te Wormer, en Aaltje Zoonen wonend te Utrecht, allen erfgenamen van Cornelis Hillebrandt die in
september 1810 is overleden, verkopen aan Jacob Kokkes een pakhuis en erf en een schuurtje achter op de wal op de
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Venbuurt nr. 298, oud nr. 332. Belend met de koper O. Lourens Veer W. de gemene straat Z. een sloot N. Koopsom 133
gld.
EINDE

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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