De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6388
Bewerking Marianne Teunis

blz 1, 3-9-1802; Pieter Muus verkoopt aan Jacob en Gerrit Koning tot Graft, 1/16 part in een hennepkloppersmolen
genaamd
"De Liefde", even bezuid westen het dorp nr 586, koopsom is 10 gld.
blz 2, 3-9-1802; Pieter Muusz verkoopt aan Wijnand Boon koopman, 1/16 part in een hennepkloppersmolen genaamd
"De Liede",
even bezuid westen het dorp nr 586, koopsom is 10 gld.
blz 3-4, 11-9-1802; Cornelis de Boer, Mr.broodbakker, lid der
Municipaliteit verkoopt aan Jacob Klopper, een huis en over-huisje over straat en erf, op het zuid nr 447, koopsom 180
gld
belend.met: het pakhuis van de verkopers nr.448 O, een vrije gang N,deze behoorde voorheen bij het pakhuis volgens
transport 26-4-1738 aan Cornelis Frederiks, met daarbij een vrije opscheping op de wal etc. met nog andere
voorwaarden.
blz 5, 23-10-1802; Cornelis Kokkes verkoopt aan Lambert Rog te
Oosterblokker, een huis en erf gemaakt tot een wagenmakerij, aan de zuidzijde van de Wijde Rechtestraat op het
oosteinde nr
186, belend.met: Willem Mol O, Aldert de Wit IJsbrandts W, een gemene straat N, de vaarsloot Z, koopsom is 350 gld
blz 6, 23-10-1802; IJzak Pit verkoopt aan Engelbert Beumer, een huis en erf nr.277 aan de noordzijde van de Rietbuurt,
belend.met: Dirk Kriek O, Willem Jacobs Kap W, en vaarsloot N, de straat Z, koopsom is 100 gld.
Bijz: betaald met custingbrief dd dezer. Bij dit huis hoort een brandlantaarn en een lederen emmer.
blz 7a, 28-10-1802; Klaas Pauw te Purmerend verkoopt aan Cornelis Klaasz Pauw en Timon de Wit, 1/16 part in een
hennepkloppersmolen genaamd "De Reiger" nr.583 aan de Zuiddijk even bezuiden de Rijp, koopsom is 20 gld.
blz 7b, 26-11-1802; Pieter Schilder, Jan Heinis en Dirk Verduin als last en procuratie hebben van Jan Groen willen
verkopen, een huismanswoning en 24 morgen land in de Noordermeer.
Bijz: deze publieke verkoping is niet doorgegaan waardoor aan
de gemene armen van de Rijp onder speciaal beding is betaald de somma van 280 penningen ten beloop van 56 gld. De
veilingprijs voor de molen was 8964 gld. geen ondertekening.
blz 8, 2-12-1802; Abraham No‚ verkoopt aan Gerrit Siewerts,
een huis pakhuis en erf nr.122, bewesten de Dam, belend.met:
Jan de Reus O Timon de Wit W, een vaarsloot N. koopsom is 80 gld. Bijz: Dit huis heeft een bleekveld ten zuiden met
een vaarsloot belend.
blz 9, 18-12-1802; Maartje Zwaan wed. en erfgenaam van Arian
Vijselaar verkoopt aan Gerard Johan van Hoolwerff coopman, een
stukje land groot 12 agelen 14 roeden 14 voeten in lasten 't mad 9«/16e deel, in de Oostervenne met een brug aan de
zuid-zijde, belend.met: Jacob van Baars Z, de minderjarige kinderen van Arian Blokdijk N, koopsom is 360 gld.
blz 10, 18-12-1802; Jan Groot verkoopt aan de burgers Pauw en de Wit, een pakhuisje en erf op de Heikesbuurt, het
westerse deel, belend.met: de kopers O, Arnold Jan van Brienen te Amsterdam, koopsom is 25 gld.
Bijz: de kopers hebben recht van overpad dd.7-3-1744 over het
noordeind van de gang bewesten dit pakhuis.
blz 11, 15-1-1803; Neeltje van Assum, wed. en erfgenaam van Jan Pauw verkoopt aan Jan Heinis van Graft
1.een stuk land groot 38 aggelen 37 roeden 14 voeten, belend.
met: het Ouddijk Z, Mieuweid N en
2.een stuk land van 6 aggelen 27 roeden 5 voeten, belend
met:Jan Heinis O, de verkopers W. koopsom is 1600 gld.
Bijz: met zodanig recht als bij transporten van 29-12-1708 en
5-4-1731 is te zien.
blz 12, 15-1-1803; Aris Klaasz Pauw verkoopt aan Klaas Aris
Pauw tot Rijp, huis en erf nr 363 op de Keizersbuurt, belend
= blad 1 =

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6388
Bewerking Marianne Teunis
met: het brugpad en een gedeelte van het huis van Maartje Pronk O, de koper W, een deel van het huis van Maartje
Pronk waarmee een gemene gang tegenover het brugpad en een vaarsloot N, koopsom is 40 gld.
Bijz: bij dit huis hoort een brandlantaarn en een lederen emmer. Aan de acte is toegevoegd door C.Boonacker secr.van
de
Rijp op 2-6-1809: Klaas Arisz Pauw is overleden op 28-3-1809,
volgens test.van 27-1-1800 voor Not.Jan Hermes is zijn vrouw
Grietje Bakker erfgenaam zo komt het vorenstaande op haar naam
en valt niet onder het recht van successie dd.21-6-1809.
blz 13, 15-1-1803; Aldert Boon verkoopt aan Arian de Vries te
Noordeinde in de jurisdictie van Graft, een werkhuis geschikt
gemaakt tot een baardeschoonmakerij, even benoorden de Rijp nr.566, belend met: een boomgaard van Maarten Huig
W, vaarsloten ten N.Z en O, koopsom is 86 gld.
bijz:De verkoping werd gehouden in het logement "'t Stadhuis
van Amsterdam" op 31-12-1802.
blz 14, 12-2-1803; Maarten Dubbeld verkoopt aan Willem Bek
junior, een huis en erf nr.80 aan de noordzijde van de Rechtestraat beoosten den Dam, belend.met: Albert Vredenduin O, de vaarsloot N de koper W. koopsom is 250 gld.
Bijz: Wegens publieke verkoping gehouden in het logement
"'t Stadhuis van Amsterdam" dd.31-12-1802.
Dit huis heeft over straat een gang gemeen met anderen tussen
het huis van Anthony Wissing en het bleekveld van A.Vredenduin. Volgens transport van 2-1-1768 staat de achterlijf
tegen
het pakhuis van A.Vredenduin, die moet ten believe van hem daar afgehaald en de Oosendrop vrijgelaten.
blz 15 & 16, 12-2-1803; Jan Melk verkoopt aan Jan Veth, een erf huis en pakhuis nr.331 op de Venbuurt, belend met: de
gemene straat Z en O, het pakhuis en erve van Cornelisz Hillebrands W. koopsom is 110 gld.
Bijz: De gang tussen het huis en pakhuis is de koper verplicht
te onderhouden of vernieuwen volgens opdracht van 28-9-1737 gedaan aan Jacob Jantjes en van 23-4-1746 aan Jan
Amsterdam en
verdere verplichtingen.
blz 17, 12-2-1803; Gerard Joan van Hoolwerf verkoopt aan Simon
Jansz Wilde wonende in de Beemster, een stuk land genaamd "Volkersweerd" groot in lasten 13«/16 deel 6 aggelen 4
roeden, beoosten de Gouw, strekkende het vooreind aan de Oostdijksloot, belend.met:Pieter Muys N, Pieter Geel Z.
koopsom is 122 gld.
blz 18, 12-2-1803; Arian Dirksz Pels verkoopt aan Hendrik
Woltering, een huis en erf nr.291 Riedbuurt, belend.met:
Gerrit Bos O, het pakhuis van Jan Veth W, de sloot Z, de straat N. koopsom is 30 gld.
Bijz: Dit huis heeft een gang gemeen met Jan Veth. Bij dit huis hoort een brandlantaarn en een lederen emmer.
blz 19, 12-2-1803; Aldert Boon voor hem zelf en voor zijn broer Jan Boon, verkoopt publiek in 't logement 's Stadhuis
van Amsterdam aan Lourens Veer Schout tot Akersloot, een pakhuis en erf genaamd "De Draak" nr.568, over het water
bewesten de Riedbuurt, koopsom is 191 gld.
belend.met: ten W.'t erf van het pakhuis af 12 voeten volgens opdracht dd.20-5-1693 aan Engel Arendsz van Doregeest
met Jacob Baan nu het land van Jacob Baars W, de boomgaard van Jan Heinis die een vrije overgang heeft volgens
opdracht dd.20-5-1693 Z, Jan Heinis O, de vaarsloot N.
blz 20, 12-2-1803; Dirk Mars en IJsbrand Groet bij onderhandse
procuratie van Pieter Mars te Hoorn dd. december 1802 verkopen
aan Aldert Boon koopman te Rijp, 1/28 part in een taanhuis nr.560, bewesten de Gouw. koopsom is 112 gld.
blz 21, 12-2-1803; Dirk Mars en IJsbrand Groet bij onderhandse
procuratie te Hoorn dd.dec.1802 verkopen aan Neel Rotgans wed.
van Corn.Arisz Noomen, 2/28 parten in een taanhuis nr.560, bewesten Gouw. koopsom is 230 gld.
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blz 22-23, 26-2-1803; Christoffel Duuringshoff verkoopt aan Jan Heris te Schermerhorn, een custingbrief groot, 135
gld, thans groot in capitaal 108 gld ten laste van Christiaan
Kunenkamp, gevestigd op een huis en erf nr.196 gepasseerd dd.
13-2-1802, ten zuiden van de Rechtestraat beoosten van de Krakelingerbrug, belend.met: Neeltje Karman O, een
gemene gang W. koopsom is 135 gld.
Bijz: De brief is gepasseerd voor schout en leden van de commissie van civiele rechts-oefening dd 13-2-1802 te de Rijp.
blz 24, 12-3-1803; Cornelis van de Brink verkoopt aan Christiaan Krijn, huis en erf nr.88, dit huis heeft 1/12 part in 't
Looiersbuurtpad beginnende van het huis van de verkopers beoosten tot, van de voorhaven af noordwaarts dwars over de
Rechtestraat langs het huis van Willem Bek Jr tot op de achtersloot. en 1/12 part in een gemakhuisje en een gaag achter
het huis op 't Looierspad beoosten de Dam aan de noordzijde van de Rechtestraat, belend.met: Nanning Laan O, Klaas
Raven
W.koopsom is 350 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en leren emmer.
blz 25, 12-3-1803; IJsbrand Groet verkoopt aan Neeltje Aris
huis en erf nr.244, aan de Rechtestraat bewesten de Dam.
belend. met: het pakhuis van Dani‰l Pit O, het bleekveld van de wed. Jan Kat W. koopsom is 145 gld.
blz 25, 12-3-1803; IJsbrand Groet verkoopt aan Neeltje Aris
huis en erf nr.244, aan de Rechtestraat bewesten de Dam.
belend.met: het pakhuis van Dani‰l Pit O, het bleekveld van de wed.Jan Kat W. koopsom is 145 gld.
blz 26, 12-3-1803; Pieter Kat, Pieter Fraay en mede voor de
absente Wessel Middelveld, als regenten van het gemene Armenhuis voor wed. Pieter Stam, als redders van haar boel, verkopen aan Maarten Huygen, huis en erf nr.165 aan de
Rechtestraat
bewesten de Tilbrug, belend.met: de koper O een dorpserf W. koopsom is 17 gld.
blz 27, 12-3-1803; Jacob de Vos verkoopt aan Pieter Bijleveld
een pakhuis een woonhuisje daarin, en erf nr.239, bewesten de
Dam, bezuiden en aan de Rechtestraat, belend.met: een gemene gang O en over de gang Antje Borsen, Jan Boon jr W,
de sloot Z, de gemene straat N. koopsom is 165 gld.
blz 28, 12-3-1803; Jan Mars verkoopt aan Jacob Kokkes een
tuintje of boomgaard, belend met: Jan Boon de Oude O, Cornelis Beck W. koopsom is 30 gld.
Bijz: Aan de acte toegevoegd: de ontvangst van 283 gld
6 stuivers aan armengelden wegens verkoping dd 10-4-1802 en
26-3-1803 ondertekend door Pieter Kat en Wessel Middelveld.
blz 29, 26-3-1803; Jacob Stam verkoopt aan Cornelis Pietersz
de Boer,
1/ een akker land groot 9¬ zestiende in lasten, bewesten de Gouw, belend.met: de Hartogsloot;
2/ een akker land groot 8« zestiende in lasten, beoosten de
Gouw, belend.met: de akker waar de mosterdmolen op gestaan heeft N, Cornelisz Cos Z. koopsom is: geen, aanvaard
onder dankzegging en acceptatie.
blz 30, 26-3-1803; Reimert Benedictus verkoopt aan Dirk Ewouts
1/ huis stal en kapberg nr.320-321 op 't Vlaander, belend.met: het dorpserf O, de verkoper W, vaarsloten N en Z.
2/ huis en erf nr.322 op 't Vlaander, belend.met: de verkoper O, het brugpad en tegenover hem Pieter Boon W,
vaarsloten N en Z.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en een brandemmer.
blz 31 & 32, 9-4-1803; Mej. Dina Gerarda van Outeren wed.van Claas Benedictus van der Lijn, mede als voogdesse
van haar kinderen Jacob en Margaretha van der Lijn, mitsgader Lambertus
Kruger en namens Anthonius Deutekom (absent) als voogd over
Dirk Klaas van der Lijn minderjarige zoon en erfgenaam uit het
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huwelijk van K.B.v.d.Lijn en Neeltje Dekker. Zij allen verklaren op 16-3-1803 in het logement "De Eendracht" de
eigendommen
overgedragen te hebben aan IJsbrand Groet,
1/ een huis en erf en achterwoning nr.255 benoorden aan de Nieuwlandstraat, belend.met: Aldert de Wit O, Jan Veth W.
2/ huis en erf bezuiden de Nieuwlandstraat, belend.met: Jan
Tomer O, Jan Veth W. koopsom 355 gld in 't geheel.
blz 33 & 34, 9-4-1803; Mej. Dina Gerarda van Outeren wed.van Claas Benedictus van der Lijn mede als voogdesse van
haar kinderen Jacob en Margaretha van der Lijn, mitsgader Lambertus Kruger en namens Anthonius Deutekom (die absent is)
als voogden over Dirk van der Lijn uit het eerste huwelijk van K.B. v.d.Lijn en Neeltje Dekker. Zij verklaren op 16-3-1803 in het
logement "De Eendracht" de eigendommen overgedragen te hebben
aan Willem Beck en Comp.
1/ een koestal hooiberg en erf nr.253, benoorden en aan de
Nieuwelandstraat, belend.met: de verkopers O, Aldert de Wit W.
2/ een huis en erf, op het Nieuwland, belend.met:het voorgaande W. de wed.van Jan Noomes O. de koopsom is 303 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn, 2 leren emmers en
een ladder van 20 voet.
Krachtens de wet dd 3-2-1808 is het bovengenoemde op 16-7-1808
overgedragen alleen aan Willem Beck.
blz 35 & 36, 9-4-1803; Mej.Dina Gerarda van Outer wed.van Claas Benedictus van der Lijn mede als voogdesse van
haar kinderen Jacob en Margaretha van der Lijn, mitsgaders Lamertus
Kruger en namens Anthonius Deutekom (absent) als voogden over
Dirk van der Lijn, kind uit het eerste huwelijk van K.B.v.d.Lijn en Neeltje Dekker. Zij verklaren op 16-3-1803 in het
logement "De Eendracht" de eigendommen overgedragen te hebben
aan Lambertus Kreuger(Kruger?), een huis en erf nu geschikt tot een paardestal nr.311 bezuiden de Nieuwelandstraat,
belend.met: Jan de Vos O, de gemene straat N, de vaarsloot Z,
Cornelis Keyzer W. koopsom is 64 gld.
blz 37, 9-4-1803; Jan Boon Jr tevens voor zijn mede deelhebbers verkoopt aan IJsbrand Groet, een huis en erf nr.252
op
het Nieuwland, belend.met: de verkopers W, Jan Noomes O. koopsom is 61 gld.
blz 38, 9-4-1803; IJsbrand Groet, Jan Mars en Jacob Kokkes die
absent is verkopen aan Maartje Meut wed.van Meeuwis Middelveld
thans wonend in Purmerend
1/ een huis en erf met achterwoning nr.255 benoorden en aan de
Nieuwelandstraat, belend.met: Aldert de Wit O, Jan Veth W,
2/ een erf voor het huis bezuiden de Nieuwelandstraat, belend.
met: Jan Toomer O, Jan Veth W, koopsom is 400 gld.
blz 39, 14-5-1803; Jacob van Baars verkoopt aan Evert Groot,
een stuk land groot 7 aggelen 18 roeden 11 voeten, bezuiden de Rijp bewesten de tilbrug, belend.met: het pakhuis van
Lourens
Veer en de boomgaard van Jan Heines O, de erve van Arent
Brantjes Z, de erve van Maartje Hop W,'t Dorp Rijp N. koopsom
is 525 gld.
blz 40, 21-5-1803; Isaak Catenius wonend in Alkmaar, procuratie hebbende van Mej.Geesje Houthuis wonend in
Alkmaar dd.29-4-1803 voor not.C.v.Oostveen verkoopt aan Jan Cornelisz Heinis
wonend te Graft een stuk land groot 32 aggelen benoorden het
Ouddijk, belend.met: de koper O de Mieuwwijd N,'t Weeshuis tot Graft Z, de Kogsloot W, koopsom is 1050 gld.
blz 41, ??-5-1803; Cornelis Pieters de Boer verkoopt aan Cornelisz Ridder te Noordeinde in de jurisdictie van Graft
1/ een akker land, bewesten de Gouw, belend.met: de Hartogsloot z,
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2/ een akker land, beoosten de Gouw, belend.met: de akker waar
de mosterdmolen op heeft gestaan N, de erve van Cornelis Cos Z koopsom is: geen, aanvaard onder dankzegging.
blz 42, 4-6-1803; Dirk Verwer en Dirk Duin als Diaconen van de
Doopsgezinde gemeente, als redders van de boel van wijlen Klaas Glas, verkopen aan Jacob Klopper, een huis en erf
nr.446
op het Zuid, belend.met: de koper N, Jacob Cornelis Snijder Z.
koopsom is 36 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en leren emmer.
blz 43, 16-7-1803; Pieter Fraay en Bouke Dubbeld als redders van de boedel van Maarten Dubbeld, ingevolge van de
publieke
verkoop gehouden op 26-3-1803 in logement "Den Eendracht" verkopen aan Cornelis Beck een huis en erf nr.227 aan de zuidzijde van de Rechtestraat, beoosten de Dam, belend.met: de
haven
Z, de koper W, over de gang het huis van Trijntje Bruining en
de bakkerij van Klaas Raven uit hoofde van zijn vrouw Grietje
Schuurmans O, die samen eigenaar van de gang zijn volgens opdracht dd.27-12-1780.koopsom is 235 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en leren emmer.
blz 44 & 45, 30-7-1803; Pieter Fraay en Bouke Dubbeld als redders van de boedel van Maarten Dubbeld, bij publieke verkoop dd.23-7-1803 in het logement "De Eendracht" verkopen
aan Willem Dubbeld
1/ een huis, hooiberg, koestal en erf nr.426 met een vrije
overreed, op het Zuideinde, belend.met: de erfgenamen van
Maarten Dubbeld nr.425 Z, nr.427 N.
2/ een huisje zijnde een koestalletje en erve nr.425 op het
Zuideinde, belend.met: nr.426 N, de stal van Arian Pels Z.
koopsom is 448 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn, een leren emmer
en een gieter.
blz 46 & 47, 30-7-1803; Pieter Fraay en Bouke Dubbeld, als
redders van de boedel van Maarten Dubbeld, bij publieke verkoop dd.23-6-1803 in logement "De Eendracht" verkopen aan
Dirk de Boer een huis en erf nr.427 op het Zuideinde, belend.
met: over de gang nr.426 Z, het erf van nr.426 N. koopsom is
38 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn, een leren emmer
en een brandladder van 14 voet.
blz 48 & 49, 30-7-1803; Abrahams Jacobs verkoopt Johannes
Pietersz.
1/ een gedeelte van een akker land binnendijks gelegen voor «
zestiende deel, 2« zestiende deel in Graft belend.met: het
Kerkespeltje Z.
2/ een stuk land in de Eilandspolder beoosten de Gouw in laste
3« zestiende, groot 2 aggelen 38 roeden 11 voeten doch door de
koper aangenomen 3 aggelen, alsmede een ried of akker die niet
belast is.
3/ een akker land in laste 3« zestiende gelegen in de Eilandspolder belend.met: de verkoper N, de Gouw W.
Nog enkele landen die niet in de ongelden belast zijn.
4/ land van 65 roe lang, belend.met de gewezen mostermolen Z,
Jan Heines N.
5/ land van 22 roe lang, belend.met: de Gouw W.
6/ land van 30 roelang, belend.met: Andries van Venen Z.
7/ land 22 roe lang, belend.met: Andries van Oenen N, de akker
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van de erven Pieter de Jager Z.
alles tesamen 9 aggelen 19 roeden. koopsom is 30 gld.
blz 50, 27-8-1803; Dirk Boekjes verkoopt aan Klaas Bul, een huis en erf nr.368, Keizersbuurt, belend.met: het hok van
de
erve van Jacob Ruiter O, Arian Poest W, vaarsloten Z en N.
koopsom is 65 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en een gieter.
blz 51, 10-9-1803; Jacob Klopper verkoopt aan Cornelis de
Boer Mr.broodbakker huis en erf nr.446 op het Zuideinde, belend.met: de verkoper N, Jacob en Cornelisje Snijder Z.
koopsom is 50 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en een leren
emmer. Dit huis en erf is op Maartje de Boer overgegaan op
3-6-1809 krachtens testament voor notaris J.Heines op 30-121794 ondertekend door C.Boonacker
blz 52, 24-9-1803; Jacob Water verkoopt aan Jan Muis wonend
te Wijde Wormer een huis en erf en afdak nr.27, benoorden de
Rechtestraat op de achterom buurt, belend.met Jan van de
Kapelle O, Jan Melkert W. koopsom is 175 gld
Bijz: Dit huis heeft een gang gemeen ten zuiden van de Rechtestraat tussen de huizen van Hendrik Poppen en Cornelis
Goezinne.
blz 53, 8-10-1803; Lambertus Kreuger (Kruger?) verkoopt aan
Jan Deurman huis en erf gemaakt tot een paardestal nr.311 aan
en bezuiden de Nieuwlandsestraat, belend.met: Jan de Vos O,
Cornelis Keiser W, een gemene straat N, de vaarsloot Z, koopsom is 65 gld.
blz 54, 8-10-1803; Jan Deurman verkoopt aan Jacob Zwaan, huis
en erf geschikt gemaakt tot een paaardestal nr.311, bezuiden de Nieuwelandstraat, belend.met: Jan de Vos O, Cornelis
Keiser W, de gemenestraat N, de vaarsloot Z.koopsom is 65 gld.
blz 55, 8-10-1803; Pieter Geel Koopman en Cornelis Blauw Schout en Secretaris, aangestelde voogden dd.4-6-1802
gepasseerd voor notaris Jan Heinis, over Bouwen en Sjoukje Geel
kinderen van wijlen Aldert Geel en zijn overleden vrouw Lijsbeth Planteyt, verkopen op een publieke verkoping dd.3-9-1803 in logement "De Eendracht" aan Cornelis de Boer en
Frederik
Altman, een huis pakhuis en erf nr.506 op de Tuinbuurt, belend.met: Jan van Deventer O, het pakhuis genaamd "Klaas
Blauw" van de wed.Claas Glazekaas en zoon W, vaarsloten N en Z. koopsom is 650 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en 2 leren emmers.
blz 56, 6-10-1803; Frederik Altman verkoopt aan Cornelis de
Boer de helft van een huis pakhuis en erve nr.506 op de Tuinbuurt, belend.met: Jan van Deventer O, het pakhuis genaamd
"Klaas Blauw" van de wed.Klaas Glazekaas en zoon W, vaarsloten
Z en N. koopsom is 325 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en 2 leren emmers.
Blz 57, 5-11-1803; Jan Groot Jsz verkoopt aan Willem Beck 1/16
part in een hennepmolen genaamd "De Reyger" bezuiden de Rijp
aan de Zuiddijk nr.583. koopsom is 14 gld.
blz 58, 2-9-1803; Abraham Jacobsz de Vries verkoopt aan Pieter
van Baar uit de Beemster een huis en erf aan de zuidzijde van de Wijde Rechtestraat nr.16, koopsom is 350 gld.
Bijz: Door de volstrekte onmacht van de koper zo heeft de verkoper hem op 9-11-1803 van de koop ontslagen.
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blz 59, 23-11-1803; Dirk Boets en C.de Boer leden der Municipaliteit van de Rijp verkopen aan Cornelis Valk en
compagnie
een huis en erf nr.296 op de Riedbuurt bezuiden de straat, belend.met: Frederiks Jansz Reekers O, de erven van Jacob Haring
w, koopsom is: geen, onder dankzegging aanvaard.
blz 60, 17-12-1803; Jan Hartman verkoopt aan Reimert Benedictus 1/ een huis en erf nr.333 op de Venbuurt
2/ een erf nr.334 op de Venbuurt, tesamen belend. met Cornelis
Hillebrands O, Frederik Martens W. koopsom is 60 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en een leren emmer.
Het hek van Fr.Martens staat met de palen op de grond van voor
noemd erf, welk hek hij verplicht is te onderhouden volgens opdracht aan Pieter Storm dd.16-3-1637 en dd.9-2-1743
aan Willem Kriek.
blz 61, 8-1-1804; Jan Boon Jr, voor de firma Alders en Jan Boon verkoopt aan Dirk Entrop een huis en erf nr.249,
bewesten
de Dam aan de zuidzijde van de Rechtestraat, belend.met: Dirk
Sneek W, een gang O, die gebruikt wordt door Dirk Kerkhoff nr. 134 en Cornelis Hillebrands nr.133, koopsom is 50 gld.
Bijz:Dit huis heeft een brandlantaarn en een leren emmer.
blz 62, 11-2-1804; Jan Heinis secretaris van de Rijp bij onderhandse procuratie hebbende van Jacob Visser wonend te
Edam dd.1-1-1804, verkoopt bij publieke verkoping d.d.3112-1803 aan Jacob Willems Kloek een stuk land groot 17 aggelen bestaande uit diverse stukken, belend.met: de erve van
Maartje Jacob Hop N, Pieter Muusz Z, de Boeiersloot O.koopsom is 374 gld.
blz 63, 11-2-1804; Jan Heines, procuratie hebbende van Hendrik Ommeren Rutgersz dd.10-.-1803 gepasseerd voor
notaris Hendrik Christiaan Gobel te Zaandam. Door Mej.Trijntje Tuyn in leven wed.van Dirk Slinger gewoond en overl.
te Westzaan aangesteld tot redder van haar boel dd.28-1-1803 voor dezelfde notaris. Verkoopt volgens publieke
verkoping dd.??-12-1803 te de Rijp aan Willem Bek Jr. 1/16 part in een molen genaamd "De Reyger"
nr.583 aan de Zuiddijk. koopsom is 26 gld.
blz 64, 11-2-1804; Jan Boon, priv‚ en procuratie hebbende van
de heer Jacob van Hall Verhoek dd.22-11-1803 gepasseerd voor
Not.Pieter Lijndraver te Amsterdam, mede voor de andere geintresseerden, verkoopt op een publieke verkoping op 3112-1800
(1803) te de Rijp aan Willem Bek en Zonen, kooplieden, een erf
en grond waarop de traankokerij "De Volger" heeft gestaan groot 75 voeten buitendijk bezuiden de Rijp, belend.met: de
Eilandspolder W, de Beemsterringsloot O. koopsom is 111 gld.
blz 65, 11-2-1804; Jan Boon priv‚ en procuratie hebbende dd.
??-11-1803 gepasseerd voor not.Pieter Lijndraver te Amsterdam, v. Jacob van Hal Verhoek te Amsterdam verkoopt, aan Jan
Boon Jr., koopman een stuk rietland genaamd "Het Koogje" op
Volger ven binnendijks bezuiden het Kromhuis, belend.met:
de dijk van de Eilandspolder O, de erven van wijlen de wed.
Dirk Slinger W. koopsom is 112 gld.
blz 66 & 67, 11-2-1804; Guurtje van Orden wed. en erfgenaam
van Willen de Boer verkoopt op een publieke verkoping dd.3112-1803 aan Pieter Geel, Cornelis Bek, Alhier en Adriaan de
Goede wonend in de Starnmeer
1/ een huis erf en zomerwoning nr.242 aan de zuidzijde van de
Rechtestraat bewesten de Dam, belend.met: een gang O, Aris
Slagter W, de straat N, de vaarsloot Z.
2/een pakhuis genaamd "De Spanjaard" met een erfje daarachter
benoorden, nr.113, benoorden de Rechtestraat, belend.met: een
gemene gang O, de wed.Cornelis de Wolf N, Aris Slagter W,
koopsom is 1400 gld.
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Bijz: De volgende data verwijzen naar verplichtingen die op het pakhuiserfje rusten 16-10-1693, 1-10-1693, 3-12-1720,
11-1-1721, 6-5-1702, genoemd wordt o.a.Abrahams Cos
blz 68, 11-2-1804; Jan Veth, verkoopt ingevolge publieke verkoping dd.31-12-1803 aan Willem Bek Jr. een huis en erf nr 83
bewesten en aan de Looiersbuurt, belend.met: Pieter Geel N,
Klaas Bout Z. koopsom is 30 gld.
Bijz: Volgens de Gerechtsrol van 17-11-1725 heeft dit huis
2/12 deel in 't Looiersbuurtpad van de achtersloot zuidaan
tot de voorhaven en een gemakhuisje aan het noordeinde van
't pad.
blz 69 & 70, 11-2-1804; Reimert Benedictus verkoopt aan Jan
Feddes de Vries(overleden??-5-1808)(in de kantlijn) Bij
testament voor not.C.Blaauw vermaakt hij zijn landerijen aan
Vrouwtje Visser dd.12-3-1803, ondertekend door C.Boonacker
secr.2-8-1808, een stuk land van ruim 3 morgens in de Eilandspolder, belend.met: de Zuiddijksloot Z, Christiaan Stuurman
Bucerus O, Jacobus van Baars N en W. koopsom is 400 gld.
Bijz: In deze acte is nog sprake van land waar de staartmolen
op heeft gestaan en door Jan Silver en Jacobus van Baars is
verkocht op 9-7-1785, dit land was mede belend met een brug of
draai tot aan de Zuiddijk.
blz 71, 11-2-1804; Jacob Hoogstraten verkoopt aan Jan v.Zanten
een huis, pakhuis en erf nr.324 aan de oostzijde een vrije gang op het Vlaander, belend.met: Pieter Boon O, Jan Boon
Jr W, vaarsloten N en Z. koopsom is 125 gld.
blz 72, 10-3-1803; Abraham Jacobsz de Vries verkoopt aan Barend Nieuwboer wonend te Amsterdam een huis en erf
nr.16
benoorden aan de wijde Rechtestraat, belend.met: Neeltje van
Beek O, een gemene gang W, waarin dit huis een deel heeft en over de gang Anthony Deurman en Andries Hyer.
verkoopsom is
303 gld.
Bijz: In dit huis mag nooit een hoefsmederij uitgeoefend worden volgens acte dd.27-3-1790.
blz 73, 27-3-1804; Pieter Geel verkoopt aan Arian de Goede
wonend in de Starnmeer
1/ 1/3 part in een huis een erf en zomerhuis nr.242 aan de zuidzijde van de Rechtestraat bewesten de Dam, volgens
transport van 11-2-1804 heeft dit huis een portie in een
gemene gang bezuiden de Rechtestraat, belend.met: een gang
O, Aris Slagter W, de straat N, de vaarsloot Z.
2/ 1/3 deel in een pakhuis genaamd "De Spanjaard" met een
erfje daarachter nr.113 benoorden de Rechtestraat, belend.
met: een gemene gang O, wed.v.Cornelis de Wolff N, Aris
Slagter W. koopsom is 466 gld 13 stuivers 6 penningen.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en 2 leren emmers.
blz 74-76, 27-3-1804; de Edele Jan Heinis Schout en zijn vrouw
Mej.Wilhelmina van Kalken verkopen aan de Rooms Katholieke Ge-meente
1/ een huis met erf en een afdak daarachter met een huisje en erf voor over straat tesamen nr.129 benoorden en
bezuiden aan
de Rechtestraat bewesten de Dam,belend.met: Cornelis Jantje O,
Wobbina Boozer w.
2/ een huis en erf nr.130 een afdak en bleekveld over straat
met een pakhuisje achter nr.130 over sloot. bewesten de Dam,
benoorden aan de Rechtestraat, belend.met: Wobbina Boozer W, de verkopen O. koopsom is 1400 gld.
Bijz: Bij het eerste huis hoort een brandlantaarn en 2 leren
emmers. Volgens overeenkomst dd.13-3-1790 staan vele conditie's in de acte. De koper heeft het recht om het bleekveld
te gebruiken als tuin of bloemstukje.
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blz 77 & 78 28-3-1804; Arian de Goede wonend in de Starnmeer
en Cornelis Beck koopman te de Rijp verkopen aan Jan Heines
Schout en zijn vrouw Wilhelmina van Kallen
1/ een huis met erf en zomerhuis nr.242 aan de zuidzijde van
de Rechtestraat bewesten de Dam, belend.met: een gang O, Aris
Slagter W, de straat N, de vaarsloot Z.
2/ een pakhuis genaamd "De Spanjaard" met een erfje benoorden
daarachter nr.113, benoorden aan de Rechtestraat, belend.met:
de gemene gang waar het pakhuiserfje deel aan heeft volgens
opdracht dd.16-10-11693, de wed.Cornelis Wolff N, Aris Slagter
W. koopsom is 1800 gld.
Bijz: Met meerdere condities volgens opdracht dd.16-10-1693,
3-12-1720, 11-1-1721, 6-5-1702 waarin Abraham Cos wordt ge
noemd.
blz 79a, 7-4-1804; Ontvangstbevestiging.
Door het Wees en Armenhuis van de Rijp ontvangen 152 gld
9 stuivers en 14 penningen, opgebracht bij de verkoop van vaste goederen en schepen in de periode 26-3-1803 tot 7-41804 ondertekend doorPieter Lay en Pieter Jantje.
blz 79b, 21-4-1804; Simon Schoote verkoopt aan Jan Jansz Addekes een huis en erf nr.285 op de Riedbuurt benoorden
de
gemene straat, belend.met: het dorpserf N, Jan Heines Z. koopsom 65 gld.
blz 80, 21-4-1804; Jacob Water en Jan Boon Jr, leden van het
gemeente bestuur verkopen aan Reimert Benedictus een huis en
erf nr.337 op de Venbuurt, belend.met: over de gang die bij dit huis hoort, Willem Jansz O, een dorpserf W, de gemene
straat Z. koopsom is 4 gld.
Bijz: De verkoop geschiedde om bekoming van de achterstallige
omgelden.
blz 81, ??-4-1804; Jacob Water en Jan Boon Jr leden van het
gemeente bestuur verkopen aan Gerard Johan van Hoolwerf een
huis en erf nr.385 op de Lievelandsbuurt, belend.met: Pieter
Sijmonsz Taanman O en W, de vaarsloot N en Z. koopsom is
36 gld.
Bijz: Bij publieke verkoping wegens achterstallige omgelden.
Ten oosten heeft dit huis deel in een gemene gang die loopt
van de gemene straat tot de poort, volgens acte dd.20-4-1743 aan IJsbrand Maas.
blz 82, 5-5-1804; Reimert Benedictus verkoopt aan Lourens
Veer wonend te Akersloot schout en secretaris
1/ een huis en erf nr.333 op de Venbuurt, belend.met: Corn.
Hillebrands O, de verkoper W.
2/ een erf nr.334 op de Venbuurt, belend.met: verkoper O,
Frederik Martens W. koopsom is 100 gld.
Bijz: Volgens opdracht dd.16-3-1743 aan Pieter Stormen Willem
Kriek moet het hek van Frederik Martens dat op dit erf staat
door hem alleen worden onderhouden.
blz 83, 5-5-1804; Jacob Hoogstraten verkoopt aan Reimer Benedictus een huis, pakhuis en erf nr.324 met aan de
oostzijde
een eigen vrije gang, op het Vlaander, belend.met: Pieter Boer
O, Jan Boon Jr. W, de vaarsloot N en Z. koopsom is 115 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en 2 leren emmers.
blz 84, 28-3-1804; Cornelis Nagtegaal wonend te Graft mede voor zijn broer Leendert wonend te Westgraftdijk, als
aangestelde voogden over Cornelis Nagtegaal op 28-3-1804 zoon van
= blad 9 =

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6388
Bewerking Marianne Teunis
Gerrit Nagtegaal en Trijntje Oly beiden overleden, verkoopt
bij publieke verkoping dd.13-4-1804 aan Cornelis Kokkes een
huis en erf nr.503 op de Tuinbuurt, belend.met: de wed.Arian
Vijselaar O, Aagje Raven W. koopsom is 260 gld.
Bij dit huis hoort een brandlantaarn, 2 leren emmers en een
ladder van 18 voet.
blz 85, 19-5-1804; Grietje Appel verkoopt aan Cornelis Dirksz
van Petten een huis en pakhuisje met daarachter een erfje nr.
109, aan de noordzijde van de Rechtestraat bewesten de Dam,
belend.met: Jaan Boon Jr. O, Jan Aleman W. koopsom is 300 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn, 2 leren emmers en
een ladder van 20 voet.
blz 86, 19-5-1804; Cornelis Dirksz van Petten verkoopt aan Grietje Appel een huis en erf nr.94 aan de noordzijde van
de
Rechtestraat beoosten de Dam, belend.met: het Oranjepad met
daarover Arend Vuyst O, de stal van Jan van Leyden W, Cornelis
Bek N. koopsom is 300 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en 2 leren emmers.
Dit huis heeft deel in het Oranjepad en waterstoep aan het noord van dit pad en in de gang tussen de huizen van de erve
Cornelis Houthuis en Dirk Hartog en de helft van de wal achter
C.Houthuis.
blz 87, 16-6-1804; Arian de Vries wonend Noordeinde in de jurisdictie van Graft verkoopt aan Maarten Huygen een
akker land waar de baardeschoonmakerij op heeft gestaan en niet met
omgelden belast, benoorden de Rijp, belend.met: de boomgaard
v.d.koper W, vaarsloten O en Z en N. koopsom is 20 gld.
blz 88, 28-6-1804; Aris Slagter en Dirk Groot met de Regenten
van het Wees- en Armenhuis Dirk Doets en Cornelis Louris als
alimentatie hebbende van de kinderen van wijlen IJsbrand Pronk
en Beertje Hop en procuratie van Lourens Teel dd.12-7-1804 die
thans geconfineerd is in het Tagehuis in Alkmaar, verkopen aan
Aldert Jan Boon en Jan Groot in compagnie een huis, erf en tuin of boomgaard nr.444, op het zuiden van de Rijp,
belend
met: Jacob Cornelis Snijder N, Meindert Slegt Z, de sloot O,
de gemene straat W. koopsom is 130 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en 2 leren emmers.
blz 89, 28-7-1804; Pieter Boon verkoopt aan Jan de Vos en Jacob Kokkes in compagnie een huis en erf nr.323 op het
Oude
Vlaander, belend.met: over het brugpad Reimert Benedictus O,
vaarsloten Z en N. koopsom is 40 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en 2 leren emmers.
blz 90, 28-7-1804; Reimert Benedictus verkoopt aan Dirk de Reus een huis en erf nr.337 op de Venbuurt, belend.met:
over
een gang welke bij dit huis hoort Willem Jans O een dorpserf
W, de gemene straat Z. koopsom is 8 gld
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en een gieter.
blz 91, 28-7-1804; Aldert de Wit IJsbrandsz, Jan Glazekas en Willem Bek procuratie hebbende van Jacob de Vos dd.??3-1804 voor notaris Jan Heine gepasseerd, verkopen aan Jacob Water, Lourens Kostelijk Jan Water en Dirk Bek een
huis en erf nr.107 bewesten de Dam, belend.met: Jan de Wit O, Jan Boon Jr. W, met een gang over straat tussen de
huizen van Pieter Bijleveld en wijlen Antje Borsen. koopsom is 600 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn, 2 leren emmers en
een haakladdertje.
blz 92, 28-7-1804; Jacob Cornelis Vos voor zichzelf en voor de
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mede erfgenamen van Antje Borsen, verkoopt op een publieke verkoping dd.13-6-1804 aan Heertje Dekker een huis en
erf nr.347 op de Venbuurt, belend.met: de Wed Klaas Plugger O, de
erven Dani‰l Pie(ters) W,de gemene straat N. koopsom is 50 gld
Bijz: In de marge krachtens dispositie dd.10-11-1809 voor not.
Blaauw van Neeltje Dekker in pormissie dd.17-11-1809 op het
recht van successie is het huis en erf door C.Blaauw overgebracht op Neeltje Beek als universeel erfgenaam op7-2-1810.
blz 93, 28-7-1804; Jacob Cornelis Vos voor zichzelf en de mede
erfgenamen van wijlen Antje Borsen, verkoopt aan Pieter Keyzer
een huis en erf nr.238 aan de Rechtestraat, belend.met: het
bleekveld van de wed.Dirk Vroon, Pieter Bijleveld W, de straat
N, de gemene sloot W. koopsom is 300 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en een emmer.
blz 94-96, 28-7-1804; Aldert de Wit en Albertus Vredenduin curateuren over de persoon en goederen van Marten Beets
en
Gerard Joan van Hoolwerff en Pieter Kist als weestmeesters als
voogden over Maartje Kist dochter v.P.Kist(absent) dd.20-3-1804 A.Vredenduin caverende voor de heer F.le Maire en
Jacob
Dam N.V. beiden wonende tot Zaandam de enige erfgenamen van
Pieter Muusz en Mej.Trijntje Beets, tengevolge van publieke
verkoop dd.13-6-1804 verkopen aan Gerard Joan Hoolwerf
1/ een dubbel huis en erf nr.35 gelegen benoorden de Rechtestraat beoosten de Kralingerbrug, belend.met: een gang ten O
naar voor en achterwal toe;
2/ een houttuin en erf bezuiden aan de Rechtestraat, belend.
met: nr.33a, afgescheiden van de anderen op 25-1-17 nr.33b, de koper ten O, Jacob Water W, het erf nr.33 is
belend.met:
het erf van Jan Kieft O, de voorhaven Z, de straat N;
3/ een tuin en luchthuis benoorden het voorz.huis nr.35, belend.met:Jacob Water W, de koper O met een boomgaard;
4/ een huis en erf binnenwaarts benoorden de Rechtestraat naast nr.35 genaamd het "Jacobs huisje" nr.34;
5/ een akker land benoorden de Rijp beoosten de Gouw, de tuin
van de koper W, de 1e achtersloot Z en voor dezelve de Achterombuurt, de dijksloot O, de vaarsloot N;
6/ een koe- en paardestal,erf en hooiberg, belend.met: een houtschuur van de koper O, een gemene gang W, dit erf heeft
een gang gemeen zo blijkt uit een transport dd.21-2-1681 aan
Jan Frederik Beets;
7/ een tuin- pak- of wagenyhuisje met erf nr.206, belend.met:
Dirk Duin O, een gemene gang W, waaraan een waterstoep.
koopsom is 2.702 gld.
blz 97, 28-7-1804; A.Vredenduin en Aldert de Wit als curateuren over de persoon en goederen van Marten Beets,
Gerard Joan
van Hoolwerff en Pieter Kist weesmeester, als voogden over Maartje Kist dochter v.P.Kist die afwezig is, aangesteld 203-1804 A. Vredenduin caveren voor P.Kist, F.le Maire N.V.en Jacob Dam de twee Laatsten wonend tot Zaandam, allen
erfgenamen van Pieter Muusz en mej.Trijntje Beets, tengevolge van verkoping dd.13-6-1804 verkopen aan Muus Bot een
huis en erf en hekelhok nr.316 op het Vlaander, belend.met: het pakhuis van Cornelis van Petten Jansz en voor dezen
een school Z, de gemene straat O, Pieter Pranger zijn pakhuis W. koopsom is 100 gld.
blz 98, 28-7-1804; Albertus Vredenduin, caverende voor zijn
behuwd stiefzoon de heer Mr.Cornlis Bax Jnsz die uitlandig
is verkoopt aan Willem Bek koopman een stukje land groot 9
aggelen, 11 roeden 11 voeten, beoosten en aan de Zuiddijk
in de Oostervenne in de Eilandspolder bij de Rijp, belend.
met: de heer koper Z, de heer Jan Boon N. koopsom is 446
gld en 8 penning.
Bijz: Dit land is onderhorig en verplicht tot het onderhoud
van de staartmolen die staat op het land van de koper naast
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en bezuiden dit land.
blz 99, 24-9-1804; Maartje Duin, weduwe van Jan Nomis verkoopt
aan Jan Hartog een huis nr.395, vroeger nr.388 (een verplaatsbaar huisje dat benoorden de buurs gestaan heeft) aan de zuidzijde van de Lievelandsbuurt, belend.met: een dorpserf W, Maarten Krep O, een vaarsloot en dorpserf Z, de
Lievelandsbuurt N. koopsom is 6 gld
blz 100 & 101, 1-10-1804; Abraham Krijgsman, Dirk Ewout Spaan
Weesmeesters van de Rijp en Harmen de Jong wonend tot Watergang, aangestelde voogden dd.7-8-1804 over Geertje
de Jong
dochter v.Harmen de Jong en wijlen Neeltje Maartens Huygen.
En Floris Kroonenburg voogd over zijn dochter Geertje verwekt
bij wijlen Bregje Maartens Huygens, allen administrateurs over
beide kinderen over de goederen hun aanbestorven van hun grootvader van moeders zijde Maarten Huygens overl.1-81804
verkochten 11-9-1804 aan Floris Kroonenburg een huis en erf
nr.164.165 en koestal en 2 erven daar beoosten zijnde een boomgaard en erf daar beoosten aan in huur 1 gld volgens
resolutieboek dd.december 1753 en transport dd.26-7-1773, aan de
noordzijde van de Rechtestraat bewesten de Tilbrug, nr 164
belend.met: het dorpserf O de achtersloot W, de gemene straat
N. koopsom is 100 gld.
blz 102, 27-10-1804; Ontvangen door de Regenten van het Gemene
Wees- en Armenhuis 77 gld 5 stuivers 8 penningen van de secretaris van de Rijp wegens armengeld door hem ontvangen ten behoeve van het Armenhuis, ondertekend Cornelis Pauw en Evert
Groot, bij verkopingen over de periode 22-4- tot 1-10-1804.
blz 102b, 27-10-1804; Arian Poest verkoopt aan Klaas Mulder
een huis en erf nr.367 met een bleekveld over straat, op de
Keyzersbuurt, belend.met: Jacob Stam met een gang W, de vaarsloot O en Z. koopsom is 50 gld.
blz 103, 27-10-1804; Pieter Fraij verkoopt aan Reinier van Wetering een boomgaard niet met omgelden belast, tussen
de
eerste en tweede vaarsloot, belend.met: Albert IJsbrands de
Wit O, de wed.Jan Pauw W. koopsom is 100 gld.
blz 104, 24-11-1804; Pieter Kat onderhandse procuratie hebbende van Neeltje Avis wonend tot Westgraftdijk dd.24-11-1804
verkoopt aan Rinsje van Reen een huis en erf nr.244 bezuiden
de Rechtestraat, bewesten de Dam, belend.met: het pakhuis van
W.Bek Jr O, het bleekveld van wed.Jan Kat W, de vaarsloot Z,
de straat N. koopsom is 136 gld.
blz 105, 24-11-1804; Jan de Reus verkoopt aan Jan Boon Jr, een
huis en erf met een afdak achter aan de wal nr.121 met een erf
voor het huis aan de zuidzijde van de Rechtestraat, gelegen aan de noordzijde van de Rechtestraat bewesten de Dam,
belend.
met: over een gang de erven van Grietje Boon W, Gerrit
Siewerts Z. koopsom is 500 gld.
blz 106-108, 24-11-1804; Willem Jacobsz Slap verkoopt aan Jacob Blokdijk wonend in de Beemster
1/ een huis, erf en pakhuis op de wal nr.278 op de Riedbuurt
belend.met: Engelbertus Beumer O, de gemene straat Z, de vaarsloot N.;
2/ een pakhuis met afdak daaraan nr.279, met een erf ten Z,
mede op het Ried benoorden de gemene straat, belend.met: het
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pakhuis van Joannes Pieter Z, een gemene gang met waterstoep
N, volgens opdracht dd.19-4-1749 aan Jacob Keyzer;
3/ een erf met gewassen daarop nr.293b, benoorden aan de Riedbuurt, belend.met een gemene gang W, Johannes Pieters N, de
koper O.;
4/ een huis en erf nr.281 op het Ried. belend.met: het pakhuis van Joannis Pieters N, Engelbertus Beumer W, met een
gang waaraan het noordeinde een waterstoep. koopsom is 450 gld.
Bijz: De wed. van Jan Wolterink heeft ¬ part in de waterput.
blz 109, 3-1-1805; Jacob Water verkoopt aan Jacob Jansz Visser
een huis en erf nr.210, dit huis heeft een deel in de gang
tussen dit huis en IJsbrant Groet, aan de zuidzijde van de
Rechtestraat beoosten de Dam, belend.met: de vaarsloot Z,
de wed.Pieter Muys O, IJsbrand Groet W, de straat N.koopsom
is 80 gld.
blz 110, 7-1-1805; Cornelis Blank verkoopt aan Dirk Vergroot
te Schermerhorn
1/ een huis en erf nr.214,aan de zuidzijde van de Rechtestraat beoosten de Dam, belend.met: een gemene gang O die
strekt van de voorhaven tot benoorden de Rechtestraat achter op de vaarsloot waarin dit huis een deel heeft, Pieter
Fraij W;
2/ een portie in een bleekveld over de sloot, belend.met: Aldert de Wit IJsbrantsz W, de wed.v.Tames Hollings O.
koopsom is 250 gld.
blz 111, 7-1-1805; Dirk Vergroot te Schermerhorn verkoopt aan
Kornelis Kokkes een huis en erf nr.214 aan de zuidzijde van de
Rechtestraat beoosten de Dam,(mede hebbende een portie in een
bleekveld over sloot, belend.met: Aldert de Wit Isbrandsz W,de
wed. van Tamis Hollings O,) belend.met: een gemene gang O, die strekt van de voorhaven tot benoorden de
Rechtestraat waar
in dit huis een deel heeft, Pieter Fraa W. koopsom is 150 gld.
blz 112 & 113, 16-1-1805; Cornelis Jacob en Aaltje Kokkes en de man van Aaltje; Jan de Vos, als erfgenamen van hun
moeder Lijsbeth Jacobs Rijken, verkopen aan Jacob Kokkes 2/3 parten
in een huis, erf en afdak (welke gebruikt wordt tot een timmerschuur) nr.127 aan de noordzijde van de Rechtestraat
bewesten de Dam, belend.met: over een gemene gang Dieuwertje Sluys
O, Cornelis Jantjes W, de sloot N. koopsom is 60 gld, 13 stuivers en 5 1/3 penning.
Bijz: Volgens opdracht aan Cornelis Duyn dd. 6-3-1784 mag op
dit erf geen klosbaan of een hekelerij uitgeoefend worden en
nog wat andere voorwaarden.
blz 114 & 115, 8-3-1805; Jan Heines schout van de Rijp procuratie hebbende van:
Jan Jansz Bakker wonend te Hoogkarspel meerderjarige zoon van
Jan Bakker Jansz en wijlen Lijsbeth Mars,
met zijn zwager Pieter Mars wonende te Hoorn, voogden over Maartje Jans Bakker, minderjarige dochter van
voornoemd echtpaar, wonend te Venhuizen, erfgenamen van hun grootmoeder Maternel Maartje Eenhoorn wed.van Teunis Mars overl.
en van hun oudoom Zeger Eenhoorn. De voornoemde procuratie is gepasseerd voor not.Paulus Adolf Geldrop te Hoorn
dd.27-2-1805.
Bij publieke verkoop dd.31-12-1804 verkocht aan Gerard Joan van Hoolwerff lid gemeentebestuur en koopman, een
stukje land
groot 13 aggelen in de Eilandspolder in de Oostervenne aan en
beoosten de Zuiddijk, belend.met: de wed.Claas Glazekas N, de
wed.Dirk Vroon Z. koopsom is 650 gld.(… 15 gld de aggele.)
blz 116 & 117, 8-3-1805; Jan Heines schout van de Rijp procuratie hebbende van:
Jan Jansz Bakker wonend te Hoogkarspel meerderjarige zoon van
Jan Bakker Jansz en wijlen Lijsbeth Mars,
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met zijn zwager Pieter Mars wonende te Hoorn, voogden over Maartje Jans Bakker, minderjarige dochter van
voornoemd echtpaar wonend te Venhuizen, erfgenamen van hun grootmoeder
Maternel Maartje Eenhoorn wed.van Teunis Mars overl. en van hun oudoom Zeger Eenhoorn. De voornoemde
procuratie is gepasseerd voor not.Paulus Adolf Geldrop te Hoorn dd.27-2-1805. Bij publieke verkoop dd.31-12-1804
verkocht aan Jacob Willemsz Kloek, twee stukken land aan elkaar gedamd, groot 36 roe, 9 voet, 23 aggelen, in de
Eilandspolder in de banne van de Rijp,
belend.met: de ouddijk Z, de mekkelandsloot W, Jacob Kloek N,
de erve Cornelis Dubbeld O. koopsom is 478 gld, 5 stuivers,
10 penning,(… 20 gld de aggele.)
blz 118 & 119, 23-2-1805; Jan Heines schout van de Rijp procuratie hebbende van:
Jan Jansz Bakker wonend te Hoogkarspel meerderjarige zoon van
Jan Bakker Jansz en wijlen Lijsbeth Mars,
met zijn zwager Pieter Mars wonende te Hoorn, voogden over Maartje Jans Bakker, minderjarige dochter van
voornoemd echtpaar wonend te Venhuizen, erfgenamen van hun grootmoeder
Maternel Maartje Eenhoorn wed.van Teunis Mars overl. en van hun oudoom Zeger Eenhoorn. De voornoemde
procuratie is gepasseerd voor not.Paulus Adolf Geldrop te Hoorn dd.27-2-1805. Bij publieke verkoop dd.31-1-1805
verkocht aan Reimert Benedictus
een stukje land groot 2« aggele in Gouwenboom in de Eilandspolder benoorden het Ouddijk, belend.met: land Gouwenboom O
en Z, een sloot N en W. koopsom is 17 gld en 10 stuivers.
(… 7 gld per aggele)
blz 120 & 121, 23-2-1805; Abraham Krijgsman, Dirk Ewout Spaan
mede voor Harmen de Jongh die in Watergang woont en absent is, dd.7-8-1804 door weesmeesters aangestelde
voogden over Geertje
de Jongh, dochter van Harmen de Jongh en wijlen Neeltje Maartens Huygen. De beide eerste personen samen met
Floris Kroonenburgh als voogden over Geertje Kroonenburgh, dochter van Floris Kroonenburgh en zal.Bregje
Maartens Huygen, beiden kleinkinderen en erfgenamen van M.Maartensz Huygen (hun grootvader) die 1-8-1804 overleden is. Verkopen volgens publieke verkoping dd.31.12.1804 aan Jacob Kokkes twee akkers
land groot ??, 1/ bewesten de Gouw benoorden de kleine Prutterij, belend.met: 1/ Albert Kluiver uit hoofde van zijn
vrouw N, de verkoper Z, 2/ het hakbos van Mr.Jacobus van der Windt O, de lijnbaan van Dieuwertje Sluys W, Cornelis
de Boer Z, een geabbandonneerde akker N. koopsom is 13 gld.
blz 122 & 123, 23-2-1805;Abraham Krijgsman, Dirk Ewout Spaan
mede voor Harmen de Jongh die in Watergang woont en absent is, dd.7-8-1804 door weesmeesters aangestelde
voogden over Geertje
de Jongh, dochter van Harmen de Jongh en wijlen Neeltje Maartens Huygen. De beide eerste personen samen met
Floris Kroonenburgh als voogden over Geertje Kroonenburgh, dochter van Floris Kroonenburgh en zal.Bregje
Maartens Huygen, beiden kleinkinderen en erfgenamen van M.Maartensz Huygen (hun grootvader) die 1-8-1804 overleden is. Verkopen volgens publieke verkoping dd.31.12.1804 aan Gerard Joan van Hoolwerff,
drie
akkers land in de Eilandspolder in de banne van de Rijp, belend.met: 1/ Pieter Muis N, Albert Kluiver vanwege zijn vrouw
Annetje de Wit Z, de erven van Maarten Huygen O;
2/ de Gouw O, A.Kluiver N, een ruige akker Z;
3/ de Gouw W, Johannes Pieters Z en N. koopsom is 6 gld.
blz 124, 23-2-1805; Pieter Keyzer, verkoopt tengevolge van publieke veiling 31-12-1804 aan Klaas Texel een huis,
pakhuis
en hekelhof onder ŠŠn dak en erf nr.353 en aan de oostzijde
een eigen vrije gang, aan de zuidzijde van de Venbuurt, belend.met: over een gang Pieter Bastiaensz O, Cornelis Kat W,
de gemene straat N, de vaarsloot Z. koopsom is 153 gld.
Bijz: Bij dit huis hoort een brandlantaarn en een ladder van
16 trappen.
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blz 125 & 126, 23-2-1805; Dirk Duin en Jan Boon Jr, Diaconen van de Doopsgezinde Gemeente verkopen volgens
publieken veiling op 31-12-1804 aan Jan Nomis een huis en erf nr.493 bewesten aan de grote Dam, belend.met: Jacob
Scharn W, en N, Elbert van Marken en M.Walters Z. koopsom is 127 gld.
Bijz: De gang die aan Jacob Scharn toebehoord heeft een waterstoep, wal en gemakshuisje met een vrije overgang naar
de noordzijde.
blz 127 & 128, 23-2-1805; Albertus Vreeden en Aldert de Wit,
curateuren over Maarten Beets alsmede erfgenaam van Pieter Muusz en Trijntje Beets caverende voor de verdere
erfgenamen
verkopen op een publieke veiling dd.31-12-1804 aan Jacob van
Baars een huis en erf nr.245 aan de zuidzijde van de Rechtestraat bewesten de Dam, belend.met: Jacob Kokkes W, een bleekveld O, de vaarsloot Z, de gemene straat N. koopsom is
150 gld
Blz 129 & 130, 23-2-1805; Aris Slagter en Evert Groot Regenten
van het Gemene Wees- en Armenhuis, alimentatie hebbende voor
Baltus Jansz Pruim verkopen bij publieke verkoping dd.31-121804 aan Lourens Veer, schout van Akersloot een huis en erf nr.161 met aan de oostzijde een eigen vrije gang, aan de
noordzijde van de Rechtestraat bewesten de tilbrug, belend.
met: de wed.Harmen Insing O, een dorpserf en daarover Floris
Kroonenburgh W, vaarsloten Z en N. koopsom is 102 gld.
blz 131 & 132, 23-2-1805; Reimert Benedictus, verkoopt volgens publieke verkoping dd.31-12-1804 aan Cornelis Kokkes een
huis, pakhuis en erf nr.324 met aan de oostzijde een eigen
vrije gang, op het Vlaander, belend.met: Jacob Kokkes en Jan
de Vos O, Jan Boon W, vaarsloten N en Z. koopsom is 100 gld.
blz 133 & 134, 23-2-1805; Aldert de Wit en Simon Heinis wonend Noordeinde van de Rijp als voogden over Aris Groen
zoon van Klaas Aris Groen en Josijntje van de Werf beiden overl. aangesteld dd 3-5-1802, volgens verkoop op 31-121804 verkocht aan Cornelis Carsz Wiel een huis en erf nr.307 op het Nieuwe Land, belend.met: Gerrit de Reus W, de
vaarsloot Z, Hendrik Woltering W, het gemene brugpad O. koopsom is 60 gld.
Bijz: Dit huis heeft een deel in de waterstoep en bleekveld
beoosten het brugpad.
blz 135 & 136, 23-2-1805; Gerard Joan van Hoolwerff, mede Schepen ingevolge publieke verkoping 31-12-1804,
verkocht aan
Bouke Dubbelt Mr.broodbakker een akker land groot 7 aggelen
in de Eilandspolder bewesten de Gouw, belend.met: Trijntje
Holling Z, de Gouw O. koopsom is 84 gld. (… 12 gld de aggele)
blz 137 & 138, 23-2-1805; Gerard Joan van Hoolwerff, mede Schepen ingevolge publieke verkoping 31-12-1804,
verkocht aan
Willem Klaver wonend in de Starnmeer een stuk land groot 12
aggelen 14 voeten 14 roeden in de Oostervenne binnendijk met
een brug aan de Zuiddijk, belend.met: Jacobus van Baar Z, de
erfgenamen van Arian Blokdijk N, met het recht tot de Staartmolen waaronder dit land gelegen is. koopsom is 346 gld
8 stuiver 4 penningen (… 28 gld de aggele).
blz 139 & 140, 23-2-1805; Kornelis Kokkes verkoopt aan Jan de
Vos een huis, pakhuis en erf nr.324 op het Vlaander, belend.
met: Jacob Kokkes en Jan de Vos O, Jan Boorn Jr W, vaarsloten
Z en N. koopsom is 100 gld.
Bijz: De gemene straat strekt door het erf heen welke een vrije gang heeft ten O.
blz 141 & 142, 30-3-1805; Cornelis de Boer Mr.broodbakker verkoopt aan Jan Brantjes wonend in de Starnmeer een
huis en
erf met een pakhuisje achter de wal nr.56 met aan de oostzijde
een eigen vrije gang, belend.met: Cornelis Blank O, de erve
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Tamis Holling W. koopsom is 700 gld.
Bijz: Dit huis heeft ¬ part in de gang bezuiden de Rechtestraat tussen de huizen van Jacob Visser en IJsbrant Groet.
Volgens testamentaire dispositie van wijlen Jan Brantjes dd.
7-6-1797 voor notaris Jan Heines gepasseerd is de enige minderjarige zoon Klaas Brantjes erfgenaam over het
bovenstaande en op hem overgebracht op 2-8-1808. Jan Brantjes is op 12-81807 overleden. ondertekend C.Boonacker, schout.
blz 143, 30-3-1805; Geertje Schermer wed.en erfgenaam van Aris Visser haar man wonend in de Beemster verkoopt aan
Jan
Hartman een pakhuis en erf nr.2 benoorden en aan de Rechtestraat op het oosteinde bij de Beemsterbrug, belend.met:
de koper O, Cornelis Geugjes W, de Overtoomsloot N. koopsom
is 125 gld.
Bij: Het schoeideel tussen dit erf en het erf daar beoosten
is tot last van Jan Hartman huis nr.1
blz 144, 30-3-1805; Grietje Klaas Banning gehuwd met Jacob
Boon verkoopt aan Cornelis Raad een huis en erf met een huisje
achter op de wal nr.67 aan de noordzijde Rechtestraat beoosten de Dam, belend.met: Jan Groot Jr O, Pieter Jantjes W,
de Rechtestraat Z, de vaarsloot N. koopsom is 500 gld.
blz 145 & 146, 30-3-1805; Hendrik Poppen, procuratie hebbende
van Jan Melkersz Sr. koopman tot Gouda, gepasseerd voor not.
Jan Swanenburg Boers te Gouda dd.25-3-1805 verkoopt aan Jan de
Geus een huis en erf aan de noordzijde van de Rechtestraat beoosten de Kralingerbrugnr.28, belend.met: Jacob Goedenbergh W,
Jacob Water O met verdere condities die mede bepaald zijn op
4-3-1713. koopsom is 725 gld.
Bijz: Het vorenstaande is op 18-5-1809 overgebracht op de kleindochter nog steeds zonder naam, ondertekend door
C.Boonacker Schout.
Op 18-7-1782 maakten Jan Gerritsz Geus (overl.4-2-1809)
en Grietje Klaas de Goede hun testament voor Schepenen en
secretaris van Nieuwe Niedorp. Voor not.Blauw te de Rijp passeerde een acte op 1-5-1809 voor Grietje Klaas de Goede en de
voogden ten gunste van haar kleindochter niet met name genoemd.
blz 146, 10-4-1805; Ontvangen door de Regenten van het gemene
Wees- en Armenhuis 77 gld 15 stuivers aan armengeld over de
periode 1-10-1804 tot 10-4-1805 ondertekend Aris Slagter en
Cornelis Pauw.
blz 147, ??-04-1805; Ontvangen armengelden van de secretaris
van de Rijp door hem ontvangen wegens openbare verkoping van
buiten gelegen goederen, gehouden in de Rijp op 31-12-1804
zoals:
in de Starnmeer van Klaas Bos
60 gld 15 stuivers dito van Louris Veer
in de Noordeindermeer van Pieter Krep
26
5
Landerijen in de Banne van Graft
van Wm Kramer
8.08.
van ???
2.18
van Cornelis Oud 6.12
van Dirk Kramer 1.17.6
van Ald.Piet Groot 3.04.6
van Arian de Vries 1.17.8
van de Landerijen onder Graft
24
7
samen 139 gld 17 stuivers
ondertekend Aris Slagter en Cornelis Pauw.
blz 148 & 149, 27-4-1805; Aldert Jansz de Wit, Cornelis de
Boer en Bouke Dubbeld, aangesteld als sequesters dd.7-3-1805
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over de boel van Klaas de Wit en door de Weesmeesters op 119-1804 tot voogden over Duyfje en Jannetje de Wit in huwelijk verwekt bij Jannetje de Boer, wegens publieke verkoping
op
4-4-1805 verkocht aan Jacob van Baars een huis, erf en pakhuis nr.31 zijnde een grutterij aan de noordzijde van de
Rechtestraat beoosten de Dam, belend.met: Jan de Geus O,
Jan Kieft W, de gemene straat Z, de vaarsloot N. koopsom
is 2750 gld.
Bijz: Dit huis heeft een deel in de gemene gang tussen het
huis van de wed.Gerrit Lakeman en Pieter Jacobs, van de
Rechtestraat zuidwaarts tot de sloot toe.
blz 150 & 151, 27-4-1805; 27-4-1805; Aldert Jansz de Wit, Cornelis de Boer en Bouke Dubbeld, aangestled als
sequesters dd.7-3-1805 over de boel van Klaas de Wit en door de Weesmeesters op 11-9-1804 tot voogden over Duyfje
en Jannetje de Wit kinderen van Klaas de Wit en Jannetje de Boer, wegens publieke verkoping op 4-4-1805 verkocht
aan Willem Grippeling, een akker land beoosten de Gouw, belend.met: de meelmolensloot N,
de Gouw W, Minard Bek Z. koopsom is 72 gld.
blz 152 & 153, 27-4-1805; Aldert en Jan de Wit, voor hun zelf
als zonen en als mede voogden over de kinderen van Ariaan en
Klaas de Wit, als erfgenamen van hun grootvader Paternel Jan
de Wit, verklaren tengevolge de publieke verkoping van 4-4-1805 te verkopen aan Mej Dina Gerarda van Outeren
wed.van C.
van der Lijn, een huis, erf en achterhuisje nr.106 aan de
noordzijde van de Rechtestraat bewesten de Dam, belend.met:
Johannes Pieters O, Jacob Water en compagnons W. koopsom is
540 gld.
blz 154-156, zie blz 94; Albertus Vredenduin en Aldert de Wit
als curateuren over de persoon en goederen van Marten Beets,
de rato caverende voor Antje Muusz wed.van F.Le Maire, voor
mej.Trijntje Cardinaal in huwelijk hebbende Jacob Dam, allen
wonend in West-Zaandam, en voor Pieter Kist ook te Zaandam en
Berard Joan van Hoolwerff tot de Rijp die beiden tot voogd zijn aangesteld over Maartje Kist op 20-3-1804, dochter van
Pieter Kist en wijlen Maartje Cardinaal die een dochter is
geweest van Frederik Cardinaal en Lijsbeth Muusz. Allen erfgenamen van Pieter Muusz en Trijntje Beets, verkopen tengevolge publieke verkoping dd.20-3-1804 aan Gerard Joan van Hoolwerff, President van het gemeentebestuur en
koopman te
de Rijp
1/ een dubbel huis nr.35, benoorden de Rechtestraat beoosten
de Kralingerbrug, belend.met: ten oosten met een gemene gang
naar de voor- en achter wal toe;
2/ een houttuin en erf, bezuiden en aan de straat, belend.met:
de verkopers met 33b en Jacob Water W, erf 33b belend.met: de
houttuin van W, Jan Kieft O, de gemene straat N, de voorhaven
Z. sinds 25-1-1787 zijn deze erven gescheiden in nr.33b en 33a
3/ een tuin en lugthuis benoorden en achter huis 35, benoorden
en aan de 2e achtersloot, belend.met: Jacob Water W, de verkopers met een boomgaard O;
4/ een huis en erf welke is weggebroken nr.34 nu geheel met nr.35;
5/ een akker land benoorden de Rijp beoosten de Gouw, belend.
met: de 1e achtersloot Z, de 2e achtersloot N, de dijksloot O,
de voorn.tuin en lugthuis W, waarmee deze akker is verheeld;
6/ een erf en pakhuis nu een koe- en paardestal op het oosteind van de Rijp, belend.met: de houtschuur van Gerard Joan
van Hoolwerff O, een gemeen erf W, dit erf heeft een gang ge- meen volgens transport dd.21-2-1681 aan Jan Beets en
Klaas Koen en niet in de omgelden is belast;
7/ een pak- of wagenhuis en erf nr.206, belend.met: Dirk Duin O, een gemene gang W, waaraan een waterstoep.
koopsom is 2702
gld.
Dit vorenstaande is per abuis op deze bladzijde gesteld, zie
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bladzijde 94.
blz 157, 2-5-1805; Gerard Joan van Hoolwerff, President Schepen, verkoopt aan Dirk de Boer wonend in de Beemster
1/ een huis, erf en een pakhuis achter op de wal nr.146, aan de noordzijde van de Rechtestraat beoosten de Dam,
belend.met:
A.N.Pruyn O, over de gang de wed.Reyer Groot W, de Rechtestraat Z, de vaarsloot N;
2/ een erfje en huisje, bezuiden de Rechtestraat, belend.met:
de Rechtestraat N, over een gang nr.220 O, huuis 223 van Arend
Vuist W;
3/ een klein erfje, belend.met: Claas Glazekas O, de wed.Reyer
Groot W; koopsom is 800 gld.
Bijz: Sinds de overdracht aan Adriaen de Lange op 21-4-1705 behoren deze erfjes bij elkaar.
blz 158, 16-5-1805; Jan Boon Jr koopman verkoopt aan Louris Kostelijk 1/ een huis, pakhuis en erf met een eigen vrije
gang
ten oosten, aan de noodzijde van de Rechtestraat bewesten de Dam, belend.met: over een gang Jacob Water O, Cornelis
van Petten W. 2/ een erf samen met 1 op het kohier 108, bezuiden
de Rechtestraat, belend.met: Werp Bikker Z, Pieter Bijleveld met zijn timmerhuis O. koopsom is 28 gld.
Bijz: Louris Kostelijk is overl. op 25-2-1808. Volgens huwelijkse voorwaarden gemaakt voor not.Simon Jongewaard te
Westzaan, gepasseerd op 5-10-1791 te Wormerveer tussen L.Kostelijk
en Neeltje Volder komt het bovenstaande nu op haar naam, ondertekend door C.Boonacker scer.dd.14-12-1809.
blz 159, 30-5-1805; Jan de Geus verkoopt aan Jacob van Baars
nr.30 een huis en erf met de pakhuisjes voor aan de straat die
vroeger dienden als kalk- en steenhokken, benoorden de Rechtestraat beoosten de Kralingerbrug, belend.met: Jacob Goedeboom
O, de grutterij nu gekocht bij Jacob van Beers en zoon W, de
straat Z, de sloot N. koopsom is 560 gld.
Bijz: Dit huis heeft 1/5 deel in de gemene gang bezuiden de
Rechtestraat, samen met de wed.Christiaan Kunenkamp en Catharina de Vos en Trijntje Willems volgens opdracht van
28-1-1702
De publieke verkoping op 15-5-1805 was ten huize van Lambertus
Kruyer Castelein in 't Logement "De Eendragt"
blz 160, 29-6-1805; Willem Bek Sr, Willem Bek Jr en Klaas Pauw
die in Purmerend woont, procuratie hebbende van Neeltje van
Assi‰n de wed. van Jan Pauw, verkopen bij publieke verkoop dd.
15-5-1805 aan Dirk Wessel Middelveld een huis en erf zijnde een bakkerij (brood) nr.148 met een gang beoosten en een
pakhuisje en zaagselschuur met het erfje nr.149, aan de noordzijde van de Rechtestraat bewesten de Tilbrug, belend.met:
over de gang Hendrik Looi‹ng O, een dorpswerf W.koopsom is 1035 gld
Mej. Trijntje Bek wed.van Dirk Vroon en Cornelis Bek haar boekhouder, koopman te de Rijp, verkopen bij publieke
veiling
op 15-5-1805 in het logement "De Eendracht" aan Willem Bek en
zonen kooplieden een welbezeilde haringbuis genaamd
"Het Vossepaard" van 32 lasten nieuw uitgehaald in 1784, met ankers, touw en zeil etc. laatst gevoerd door stuurman
Jan
Teerhuis uit Marken op Zee. koopsom is 3900 gld.
blz 162, 20-6-1805; Heertje Dekker verkoopt aan Jacob Bas een huis en erf nr 273 aan de Rietbuurt bij Langebrug,
belend.met:
het Langebrugpad O, Derk Kriek W, Jan Klaas Groot Z, de vaarsloot N. koopsom is 120 gld.
Bijz: Dit huis heeft de verplichting om ook het bruggeld van het oosterse erf van het huis van Dirk Kreek te betalen
volgens opdracht aan Dirk Sijmonsz Gerts dd.23-4-1710.
blz 163, 29-7-1805; De Regenten van het gemene Wees- en Armenhuis bevestigen de ontvangst van 157 gld 3 stuivers en
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ningen uit handen van de Dorpsscretaris opgebracht bij verkoop
van vaste goederen. ondertekend Wessel Middelveld en Lourens
Kostelijk.
blz 164, 14-8-1805; Niesje Mars wed.van Klaas Plugger verkoopt aan Jan Brasker een huis en erf nr.348 op de
Venbuurt, belend.
met: Glein Jacobs O, Heertje Dekker W, de straat N, de sloot Z. koopsom is 45 gld.
blz 165, 19-10-1805; Cornelis de Boer Mr.broodbakker verkoopt
aan Andriessen van der Lijn wonend in de Beemster 2 stukken
land aan een gedamd, groot 17« aggele in de Eilandspolder aan de Oostdijk, belend.met: de wed.Glazekas Z, Pieter
Water N.
koopsom is 1000 gld.
blz 166, 26-10-1805; Jan Boon Jr en Aldert Jan Boon, Jan Groot
Evertsz voor de fima Jan Groot en comp. verkopen aan Rijk Visser een huis, erf, boomgaard en tuin nr.444 op het
Zuideinde, belend.met: Jacob en Cornelisje Snijders N, Meindert Slegt
Z, de sloot O, de gemene straat W. koopsom is 75 gld.
blz 167, 26-10-1805; Trijntje Sijbrands wed.Cornelis Duin verkoopt aan de Weleerwaarde Heer Pieter Hollenberg, beroepen Predikant in de Mennonisten Gemeente de Rijp, 2 huizen
en hun erven nr.488 bewesten en aan de Middelstraat, belend.met: het brugpad van de Keizersbuurt Z, de vaarsloot W.
koopsom is
1050 gld.
Bijz: Dit huis heeft de verplichting om de loden goot tussen dit noorderste huis en het huis dat vroeger aan Neeltje
Rentenaar behoorde, bekwaam te onderhouden, zoals in vroegere opdrachten dd.22-4-1722 aan Jan Hoorn, op 24-2-1770 aan Cornelis
Houthuis en op 6-4-1722 aan Cornelis Duin.
blz 168, 26-10-1805; Trijntje Bruyning huisvrouw van Aldert de
Wit, geassisteerd met haar man verkopen aan Trijntje Sijbrands
wed.van Cornelis Duin een huis en erf nr.226 aan de zuidzijde
van de Rechtestraat beoosten de Dam, belend.met: Cornelis van
den Brink O, het kantoor van Willem Bek en zonen W, de straat
N, de sloot Z. koopsom is 675 gld.
blz 169, 26-10-1805; Willem Klaver wonend in de Starnmeer verkoopt aan Jacob de Goede wonend in de Beemster een stukje land
groot 12 aggelen 14 roeden 14 voeten in de Oostervennen binnen
dijk met een brug aan de Zuiddijk, belend.met Jacobus v.Baars Z, de erfgenamen v.Arian Blokdijk N. koopsom is 400
gld.
Bijz: Dit land heeft recht tot de staartmolen waaronder het
land gelegen is.
blz 170, 30-11-1805; Rensje van Reen huisvrouw van IJsbrand
Groet verkoopt aan Reinier van Wateringen een huis en erf nr.211 aan de zuidzijde van de Rechtestraat beoosten de
Dam
belend.met: Jacob Jansz Visser O, de erve Jacob Winder W, de
vaarsloot Z, de straat N. koopsom is 200 gld.
blz 171, 30-11-1805; Meindert Slegt wonend in de Beemster
verkoopt aan Jacob Klopper wonend te De Rijp een huis of
stal en erf nr.443 op het Zuideinde, belend.met: Jacob Cornelis Snijder Z, Rijk Visser N, de sloot O, de straat W. koopsom is 100 gld.
blz 172, 30-11-1805; Jan Water verkoopt aan Jan Hendriks Smets
een huis, erf en een bleekveld waar vroeger een huisje of
schuurtje op heeft gestaan, aan de noordzijde van de Rechte= blad 19 =
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straat beoosten de Kralingerbrug, belend.met: een pad naar de
achterombuurt O, over een gang Jacob Jansz Bakker W. koopsom
is 100 gld.
blz 173, 28-12-1805; Dirk Mol nagelaten zoon van en enige erfgenaam van Willem Mol verkoopt aan Bart Kolk een huis
en erf nr.185 aan de zuidzijde van de Rechtestraat beoosten de Kralingerbrug, belend.met: Pieter Kornelis Oudekans O,
Lambert Rog W, de vaarsloot Z, de gemene straat N. koopsom is 100 gld.
blz 174, 25-1-1806; Jacob Scharn caverende voor Aagje Koelhof wed.van Klaas Tessel verkoopt bij publieke veiling
dd.31.12.
1805 aan Jan Mars een huis, koestal en hooiberg onder ‚‚n dak nr.353 op de Venbuurt aan de zuidzijde, belend.met:
over een gang met Pieter Bastiaan O, Cornelis Kat W, de gemene straat N, de vaarsloot Z. koopsom is 105 gld.
Bijz: Nog staan op deze blz de namen van Pieter Bijleveld en
Klaas Andries van der Lijn die in de Beemster woont(een gecasseerd stukje tekst).
blz 175, 22-2-1806; Juffr. Wilhelmina van Kalken, wed.van Jan
Heines verkoopt bij publieke verkoping dd.31-12-1805 aan Klaas
Andries van der Lijn wonend in de Beemster
1/ een huis, hooiberg, koestal en erven nr.135 aan de noordzijde van de Rechtestraat bewesten de Dam, belend.met:
Dirk
Kerkhoff O, Fedde Visser W, vaarsloten N en Z.
2/ een wagenhuis en erf en bleekveld nr.136, bezuiden de Rechtestraat. belend.met: het bleekveld belend.met Fedde de
Vries W, Dirk Snoek nr.250, O. koopsom is 229 gld.
blz 176, 22-2-1806; Juffr Wilhelmina van Kalken, wed.van Jan
Heines verkoopt bij publieke verkoping dd.31-12-1805 aan Jacob
Kokkes en Jan Mars een huis en erf nr.286 ten noorden een ge- mene gang met Jan Jansz Addekes op het Westeinde van
het Riet,
belend.met: Jan Jansz Addekes nr.285 N, over een gemene gang
het oude Weeshuis-hekelhok Z, een gemene straat O, de vaarsloot W. koopsom is 23 gld.
blz 177, 22-2-1806; Juffr Wilhelmina van Kalken, wed.van Jan
Heines verkoopt bij publieke verkoping dd.31-12-1805 aan Jacobus van Baars wonend te Graft een stuk land groot 14
agge- len 11 roeden 2 voeten ten noorden van de Miewijt, belend.met:
de Miewijt N, de Mekkelandsloot O, de Boeyersloot W. koopsom
is 299 gld 16 stuivers en 12 penningen (21 gld het aggele).
blz 178, 22-2-1806; Juffr. Wilhelima van Kalken, wed.van Jan
Heines verkoopt bij publieke verkoping dd.31-12-1805 aan Jan
Feddes de Vries een stuk land groot 7 aggelen 11 roeden 6
voeten, belend.met: het Ouddijk Z, de Mekkelandsloot O. koopsom is 116 gld 11 stuiver. (… 16 gld de aggelen).
Bijz: in de kantlijn: het land is op 29-4-1809 overgebracht
op Vrouwtje Visser, ondertekend door C.Boonacker.
blz 179, 22-2-1806; Juffr. Wilhelima van Kalken, wed.van Jan
Heines verkoopt bij publieke verkoping dd.31-12-1805 aan Jan
Feddes de Vries 1/ een stuk land groot 5 aggelen bewesten de
Gouw, belend.met: een van de Boekels N, de vaarsloot Z.
2/ 2 akkers groot 4 aggelen, bewesten de Gouw, belend.met: de
erven Cornelisje Hartog N en Z, de banscheidingssloot W.
koopsom is 180 gld (… 20 gld de aggele).
Bijz: 29-4-1809 zijn de twee stukken land gezet op naam van
Vrouwtje Visser, ondertekend door C.Boonacker secr.
blz 180, 22-2-1806; Juffr. Wilhelima van Kalken, wed.van Jan
Heines verkoopt bij publieke verkoping dd.31-12-1805 aan
Aldert IJsbrandsz de Wit een stuk land groot 8 aggelen 37 roeden 4 voeten, benoorden de Rijp met een brug aan de
Oost= blad 20 =
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dijk vast, belend.met: het land waar het Schermerpad over geweest is N, Pieter Pieters Water Z. de Ouddijksloot W. koopsom is 259 gld (… 29 gld de aggelen).
blz 181, 22-2-1806; Juffr. Wilhelima van Kalken, wed.van Jan
Heines verkoopt bij publieke verkoping dd.31-12-1805 aan
Reimert Benedictus een stuk land groot 10 aggelen 30 roeden
12 voeten in de Eilandspolder benoorden het dorp in de banne
van de Rijp, belend.met: de Gouw W, Pieter Geel N, Jan Jacob
Wit Z. koopsom is 172 gld (… 16 gld de aggele).
blz 182, 22-2-1806; Juffr. Wilhelima van Kalken, wed.van Jan
Heines verkoopt bij publieke verkoping dd.31-12-1805 aan Jan
Boon een stuk land groot 14 aggelen, belend.met: Jacob de
Goede Z, de Dijksloot W. de Ringsloot O. koopsom is 406 gld
(… 29 gld de aggele).
blz 183, 22-2-1806; Juffr. Wilhelima van Kalken, wed.van Jan
Heines verkoopt bij publieke verkoping dd.31-12-1805 aan
Pieter Geel 1/28 deel in het Taanhuis nr.560 benoorden het
dorp bewesten de Gouw in de banne van de Rijp. koopsom is
86 gld.
blz 184, 22-2-1806; De Weleerwaarde Heer Albertus Vredenduin
Leeraar in de Gereformeerde Gemeente de Rijp verkoopt bij
publieke veiling dd.31-12-1805 aan Jan Hartog een luyf met de
heflt van 't erf tussen dit en het pakhuis aan de achterhaven
nr.527 op de Tuinbuurt. koopsom is 52 gld.
Bijz: Het onderhoud van de Kralingerbrug komt voor de helft
voor dit en voor de andere helft voor het pakhuis.
blz 185, 22-2-1806; De Weleerwaarde Heer Albertus Vredenduin
Leeraar in de Gereformeerde Gemeente de Rijp verkoopt bij
publieke veiling dd.31-12-1805 aan de Regenten van het gemene
Armenhuis een pakhuis met de wederhelft van het erf tussen dit
en nr.527 gelegen op de Tuinbuurt aan de Achterhaven, koopsom
is 211 gld.
Bijz: Dit huis moet mede bijdragen in het onderhoud van de
Kralingerbrug.
blz 186, 22-2-1806; De Weleerwaarde Heer Albertus Vredenduin
Leeraar in de Gereformeerde Gemeente de Rijp verkoopt bij
publieke veiling dd.31-12-1805 aan Jacob Kokkes en Jan Mars
een huis en erf nr.528 op de Tuinbuurt, belend.met: het Gemene
Wees- en Armenhuis W, Jan de Hartog O. koopsom is 135 gld.
Bijz: Dit huis moet mede in het onderhoud van de Kralingerbrug
voorzien.
blz 187, 22-2-1806; De Weleerwaarde Heer Albertus Vredenduin
Leeraar in de Gereformeerde Gemeente de Rijp verkoopt bij
publieke veiling dd.31-12-1805 aan Heertje Dekker een pakhuis
en erf nr.452 en een erf met vruchtbomen op de St Jacobsbuurt,
belend.met: Cornelis de Boer N, een dorpserf Z en vaarsloten W. koopsom is 354 gld.
Bijz: Dit huis is verplicht mede tot onderhoud van de St Jacobsbrug.
blz 188, 22-2-1806; Cornelis Valk, voor de Firma van Cornelis
Valk en comp. verkoopt bij publieke veiling dd 31-12-1805 aan
Cornelis Bek een huis en erf nr.296 op de Rietbuurt bezuiden
de straat, belend.met: Frederik Jansz Reekers O, de erven
Jacob Haring W. koopsom is 70 gld.
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blz 189, 22-2-1806; Dirk Doets en Evert Groot Regenten van het
Gemene Wees- en Armenhuis, namens het college verkopen bij pu-blieke verkoping op 31-12-1805 aan Dirk Doets en
Evert Groot Regenten van het Gemene Wees- en Armenhuis, namens het college verkopen bij publieke verkoping op 3112-1805 aan de Regenten van het Doopsgezinde Weeshuis een stukje land groot 9« aggelen benoorden het Oudijk bij de
Mosterdmolen, belend.met: de erven Pieter Muusz O, het Doopsgezinde Weeshuis Z. koopsom is 237 gld. (… 25 gld de
aggele).
blz 190, 22-2-1806; Dirk Doets en Evert Groot Regenten van het
Gemene Wees- en Armenhuis, verkopen bij publieke verkoping op 31-12-1805 aan Jacob Willemsz Kloek een stukje
land groot 6 aggelen 24 roeden 9 voeten benoorden de Oudijk bij de molen
"De Liefde", belend.met: de erven Cos Z, vaarsloten N en Z, de
molen "de Liefde" W. koopsom is 178 gld 11 stuivers 8 penningen (… 27 gld de aggele).
blz 191, 22-2-1806; Dirk Doets en Evert Groot Regenten van het
Gemene Wees- en Armenhuis, verkopen bij publieke verkoping op 31-12-1805 aan Pieter Vogel een erfje aan het
westeinde van de
Kampsloot bij de Tilbrug, belend.met: Dirk Kerkhoff O, vaarsloten W, Z en N. koopsom is 9 gld.
blz 192, 22-2-1806; Juffr.Wilhelmina van Kalken, wed v.Jan Heines verkoopt aan Jan Boon een stuk land groot 21
aggelen
22 roeden 12 voeten tussen de Boeyer- en Belsloten, belend.
met: de koper Z, de erven Dani‰l Pit W. koopsom is 409 gld en
16 stuivers (… 19 gld de aggele).
Bijz: Dit transport is per abuis hier gesteld zijnde folio 220
blz 193, 22-2-1806; Willem Bek mede als gemachtigde van de wed.Jan Paauw verkoopt aan Willem Bek Jr nr.583 1/16
part in een hennepkloppersmolen "De Reyger" bezuiden de Rijp en beoosten de Zuiddijk. koopsom is 35 gld.
Bijz: In de verponding staat dit huis onder de directie van
Cornelis Bek.
blz 194, 22-2-1806; Cornelis Ruyers verkoopt bij publieke verkoping op 31-12-1805 aan Cornelis Bruin een huis en erf nr.59 met 3/8 parten in het gemakhuisje achter op het erf van
meester Jacob van der Winden aan de noordzijde van de Rechtestraat
beoosten de Dam, belend.met: Pieter Vogel O, het timmerhuis van Pieter Fraay N, een gemene gang strekkende van de
voorhaven tot op de achtersloot W. koopsom is 120 gld.
Bijz: Cornelis Bruin overl. ??-4-1808 daardoor komt het bovenstaande over op zijn zoon Willem Bruin volgens test.
gemaakt
voor not.C.Blauw te Graft op 20-3-1808, geregistreerd 14-3-1809 ondertekend C.Boonacker Schout.
blz 195, 22-2-1806; Willem Dubbeld verkoopt aan Arian Sels een
erf op het Zuideinde, belend.met: Dirk Boekjes Z, de koper N.
koopsom is 25 gld.
blz 196, 22-2-1806; Albertus Vredenduin, Leeraar in de Gereformeerde Gemeente verkoopt bij publieke verkoping op
31-121805 aan Willem Bek Jr, 1/28 part in een Taanhuis nr.560, even
benoorden de Rijp bewesten de Gouw. koopsom is 80 gld.
blz 197 tot en met 208 zijn blanco bladzijden in het boek.
blz 209, 25-1-1806(goed); Pieter Bijleveld verkoopt aan Klaas
Andries van der Lijn wonend in de Beemster een stuk land groot
ruim 35 aggelen, benoorden de Rijp beoosten de Gouw met een
draai aan de Oostdijk, belend.met: de kinderen van Trijntje Molenaar en 't land van wijlen Pieter Muusz Z, Pieter Geel
N,
vaarsloten W en O. koopsom is 1800 gld.
blz 210, geen datum; Jan de Vos verkoopt aan Jacob Kokkes de
helft in 2 huizen nr.357 en nr.323 op het Vlaander, belend.
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met: huis 357, huis 323 het Brugpad en daarover Reimert
Benedictus O, over een gang Pieter Rangen O, Jan Pieters W,
de straat N, de sloot Z, vaarsloten N en Z. koopsom is 28 gld
en 10 stuivers.
blz 211, 25-1-1806; Willen Dubbelt verkoopt aan Dirk Groot
wonend in de Starnmeer een huis en stal nr.246 en een staltje
nr.425 op het Zuideinde, belend.met: Arian Pels Z, Dirk de
Boer N, de sloot O, de straat W. koopsom is 250 gld.
blz 212, 25-1-1806; Jacob Kokkes verkoopt aan Hendrik Woltering een akker land benoorden de kleine "Prutterij",
belend.
met: Annetje Kluiver N, Gerard Joan van Hoolwerff Z. koopsom
is 2 stuivers.
blz 213, 25-1-1806; Dirk Dollebotter verkoopt aan Jacob Kokkes
en Jan de Vos een huis en erf op de Venbuurt, belend.met:
Cornelis Kat O, Cornelis Setten W,de vaarsloot Z, de straat N.
koopsom is 40 gld.
blz 214, 25-1-1806; Jan Mars verkoopt aan Reindert Hendriks een, koestal en hooiberg onder ‚‚n dak nr.353 op de
Venbuurt,
belend.met: over een gang Pieter Bastiaensz O, Cornelis Kat W,
de gemene straat N, de vaarsloot Z. koopsom is 150 gld.
blz 215, 22-2-1806; Juffr.Wilhelmina van Kalken, wed.Jan Heines verkoopt aan Jan Boon een stuk land groot 19
aggelen
in de Oostervenne aan de Zuiddijk, belend.met: Albertus
Vredenduin N, de erven Aldert Boon Z. koopsom is 779 gld
(… 41 gld de aggele).
blz 216, 22-2-1806; Reimert Benedictus verkoopt aan Jacob
Willemsz Kloek een akker land groot 2« aggelen in de Eilands
polder, belend.met: het land genaamd "Gouwenboom" van Klaas
Andriesz van der Lijn O, sloten ten Z en N en W. koopsom is
26 gld.
blz 217, 22-2-1806; Jacob Blokdijk verkoopt aan Hendrik Poppen
een stuk land groot 12 aggelen beoosten aan de Zuiddijk in de
Oostervenne, belend.met: Jacob de Goede Z, Jan Boon N. koopsom is 375 gld (… 35 gld de aggele).
blz 218, 22-2-1806; Jacob Kokkes verkoopt aan Jan Mars nr.286
de helft in een huis waarvan de andere helft al aan de koper
toebehoort op de Rietbuurt, belend.met: Jan Jansz Addekes N,
een gemene gang Z. koopsom is 11 gld en 10 stuivers
blz 219, 22-2-1806; Jan Mars verkoopt aan Jacob Kokkes nr.
528 de helft van een huis en erf waarvan de andere helft de koper al toebehoort op de Tuinbuurt, belend.met: het
Gemene
Wees- en Armenhuis W, Jan Hartog O. koopsom is 67 gld en
10 stuivers.
blz 220 (zie ook blz 192) 22-2-1806; Juffr.Wilhelmina van
Kalken wed.van Jan Heines verkoopt aan Jan Boon een stuk
land groot 21 aggelen 22 roeden 12 voeten tussen de Boeieren Belsloten, belend.met: de koper Z, de erven Dani‰l Pit W.
koopsom is 409 gld en 16 stuivers (… 19 gld de aggele).
blz 221, 22-2-1806; Reimert Benedictus verkoopt aan Pieter
Jacobsz 2 stukjes land van 4 en 3 aggelen in het Appelmeertje
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in de banne van de Rijp, belend.met: Pieter Geel Z en O, Willem Greppeling N, Pieter Vogel W. koopsom is 200 gld.
blz 222 & 223, 29-3-1806; Willem Bek en zonen verkopen aan
Jacob Kloppen een erf en grond waar de traankokerij "De Volger" heeft gestaan, 75 voeten, buitendijks bezuiden de
Rijp,
belend.met: de Eilandspolderdijk W, de Beemsterringsloot O.
koopsom is 10 gld en 10 stuivers.
Bijz: Bij besluit van 31-12-1803 moeten de kopers goedvinden
dat wat van het afgebroken gebouw nog in de grond zit daar
niet wordt uitgehaald dan na genoegen van de Dijkgraaf en
Heemraden van de Eilandspolder, zo omtrent het spitten en
vullen der gaten.
blz 224, 29-3-1806; Cornelis Kokkes verkoopt aan Jan Ruyter
1/ een huis en erf nr.214 aan de zuidzijde van de Rechtestraat beoosten de Dam, belend.met: de gemene gang die strekt
van de voorhaven tot benoorden de Rechtestraat tot achter op de vaarsloot O, Pieter Fraay W.
2/ een bleekveld achter over de sloot, belend.met Alberts IJsbrand de Wit W, Cornelis van de Brink ?. koopsom is 100
gld
blz 225, 29-3-1806; Jan Ruyter meerderjarige zoon van Jacob
Ruyter en Anna Pieters, instaande voor zijn broers en zussen
verkoopt aan Cornelis Kokkes
1/ een huis nr.219 aan de zuidzijde van de Rechtestraat beoosten de Dam, belend.met: de Rechtestraat N, de haven Z, het erf van Louris Zuiddijk W, Willem Bek O.
2/ mede een portie in de gang bewesten het huis en een gang
beoosten, belend.met: het erf en de stal van Willem Bek O,
Arent Vuyst en Pieter Vet W. koopsom is 50 gld.
blz 226, 29-3-1806; Jan de Vos verkoopt aan Jacob Kokkes de
helft van een huis en erf nr.351 waarvan de andere helft de
koper al toebehoord, op de Venbuurt, belend.met: Cornelis Kat
O, Cornelis van Petten W, de vaarsloot Z, de straat N.
koopsom is 20 gld.
blz 227 - 229, 26-4-1806; Jacob Blokdijk verkoopt aan Jacobsz
Pater wonend in de Beemster:
1/ een huis, erf en pakhuis gelegen op de Rietbuurt, belend.
met:Engelbert Beumer O, de gemene straat Z, de vaarsloot N,
kohiernr.278;
2/ een pakhuis en luif aan elkaar getrokken geschikt tot een hooiberg, met erf bezuiden gelegen op 't Ried benoorden de
gemene straat, belend.met: het pakhuis van Johan Pietersz Z,
een gemene gang met waterstoep N. Het laatst genoemde pakhuis
heeft kohiernr.279 en was op 19-4-1749 verkocht aan Jacob
Keyzer.
3/ een erf met de gewassen daarop staande, gelegen benoorden
en aan de Rietbuurt, kohiernr.293 belend.met: een gemene gang
W, Johannes Pieters N, de koper O, ten Z. een erf dat op 165-1794 gesepareerd is van het voorgaande erf en kohiernr.293b
heeft.
4/ een huis en erf op het Riet, kohiernr.281, belend.met:
Engelbertus Beumer W, het pakhuis van J.Pieters N, ten oosten
een gang die mede voor ¬ deel toebehoord aan de Wed.van Jan
Woltring. koopsom is 475 gld.
blz 230a, 26-4-1806; Jan Pieters Ot verkoopt aan Jacob Kokkes
een huis en erf, kohiernr.356 op het Vlaander, belend.met: de
koper O, Pieter Pranger met zijn erf nr.355 waar vroeger een
hekelhok heeft gestaan W, de vaarsloot Z. koopsom is 4 gld.
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blz 230b(blz 230 dubbel), 26-4-1806; Cornelis Blauw, schout,
secretaris en notaris te Graft in opdracht van Gerardus Waal,
koopman namens zijn firma Vinkenraa en de Waal te Amsterdam,
gepasseerd voor notaris Pieter Lijndrayer en getuigen te Am- sterdam dd.8-4-1806, verkoopt bij publieke verkoping
dd.17-4-1806 aan de weduwe van Barend Brinkman te Purmerend een huis,
werkhuis en erf nr.175 waarin een hoedenmakerij was gevestigd
aan de Rechtestraat op het oosteinde, belend.met: Pieter Jacobsz O, Jacob Vermeer W. koopsom 604 gld. en 60 gld
voor de
gereedschappen behorende bij de hoedenmakerij en winkel.
Betalen 200 gld contant de rest op custing.
blz 232 & 233, 26-4-1806; Cornelis Blauw, schout,secretaris en notaris te Graft in opdracht van Gerardus
Waal,koopman namens zijn firma Vinkenraa en de Waal te Amsterdam, gepasseerd voor notaris Pieter Lijndrayer en
getuigen te Amsterdam dd.8-4- 1806, verkoopt bij publieke verkoping dd.17-4-1806 aan Frederik Hop 1/ een pakhuis en tuintje vroeger gebruikt tot een
scheepstimmerwerf nr.556 gelegen bezuiden de Tuinbuurt, belend.met: de haven ten W en N, de dorpsgang O, de
nieuwe dorpserven of Luyendijk Z;
2/ een erf dat niet in de verponding belast is, gelegen tenoosten van het vorige, belend.met de wed. van Dirk Vroon N,
de Beemsterringsloot O, de lijnbaan van de wed Dirk Vroon W.
koopsom is 100 gld.
blz 234, 11-5-1806; Frederik Hop verkoopt aan Trijntje Bek
wed.Dirk Vroon nr.556 een erf dat niet in de verponding is
belast leggende oostwaarts van het pakhuis dat Fr.Hop op 264-1806 heeft gekocht. Dit erf staat Fr.Hop af aan Trijntje
Bek, gelegen aan de Tuinbuurt, belend.met de koopster N, aan
wiens erf het verkochte erf vast zit, het erf van de oliemolen Z, de Beemsterringsloot O, de lijnbaan W. koopsom nihil
blz 235, 31-5-1806; Cornelis Valk verkoopt aan Albertus Vredenduin en Aldert de Wit, als curators over de persoon en
goederen van Marten Beets een huis en erf nr.557 waarbij behoort het pakhuis dat achter het huis staat op de Tuinbuurt,
belend.met: gemene pad O, Jacob Water W, de vaarslot N. koopsom is 305 gld.
Bijz: Er gaat een gemene straat door het erf ten zuiden van het erf van het pakhuis. Nog meerdere condities. Men is verplicht tot onderhoud van de Kralingerbrug volgens opdracht
dd.17-4-1806.
blz 236 & 237, 31-5-1806; Cornelis Valk verkoopt aan Maarten
van der Laan een pakhuis en erf nr.557 op de Tuinbuurt, belend.met: een gemeen pad O, Jacob Water W, de haven Z. koopsom
is 210 gld.
Bijz: Volgens koopcondities van 17-4-1806 moet dit huis deelnemen in verponding en in het onderhoud van de Kralingerbrug.
blz 238, 30-5-1806; Heynis Klaas te Graft verkoopt aan Jan
Boon Jr een huis en erf nr.157 aan de Rechtestraat bewesten
de Tilbrug, belend.met: Grietje Boon O, het dorpserf W, vaarsloten Z en N. koopsom is 30 gld.
blz 239, 30-5-1806; Dirk de Reus verkoopt aan Pieter Simons Appel een huis en erf nr.337 op de Venbuurt, belend.met:
over
de gang Willen Jansz O, een dorpserf W, de gemene straat Z.
koopsom is 15 gld.
blz 240, 31-5-1806; Jacob van de Nes verkoopt aan Jan Deurman
en Johannes Pieters een hok nr.393 en een stal en hooiberg nr.394 op de Lievelandsbuurt, belend.met: een dorpserf O,
de
boomgaard van Willem Beck N en W, de sloot Z. koopsom is 41 gld.
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blz 241, 31-5-1806; Meins Barents wed. van Klaas Bul verkoopt aan Jan Mars een huis en erf nr.368 op de
Keizersbuurt,belend.
met: het hok van Jacob Ruyter O, Klaas Koenraads W, vaarsloten
N en Z. koopsom is 20 gld.
blz 242, 31-5-1806; Juffr. Wilhelmina van Kalken wed van Jan
Heines verkoopt bij publieke veiling dd.17-4-1806 aan Jan Glazekas, 1/28 part in een taanhuis nr.560 benoorden het
dorp
bewesten de Gouw. belend.met: geen. koopsom is 80 gld.
blz 243, 31-5-1806; Juffr. Wilhelmina van Kalken wed van Jan
Heines verkoopt bij publieke veiling dd.17-4-1806 aan Jacob
Kokkes een kapitale tuin en boomgaard met het nieuwe huis daar
op gebouwd, vroeger eigendom van Jan Heines bewesten en aan de
Rietbuurt, belend.met: geen. koopsom is 285 gld.
blz 244, is in het boek een blanco bladzijde.
blz 245, 31-5-1806; Cornelis de Boer, Mr broodbakker verkoopt
bij publieke verkoping aan Jacob Kokkes
1/ een stuk land bewesten de Gouw, belend.met: een boomgaard van C. Blank O, W.Bek Z, de vaarsloot N;
2/ een stuk land zijnde een houtbosje beoosten de Gouw, belend.met: de erve van Jan Blaauw Z;
3/ een stuk land bewesten de Gouw, belend.met: het land genaamd "De Bijl" van v.d.Brink N;
Alles samen groot 9 aggelen 5 5/8 roe. koopsom is 182 gld
10 stuivers (… 20 gld de aggele).
blz 246, 31-5-1806; Cornelis de Boer, Mr broodbakker verkoopt
aan Cornelis Boonacker, schout een stuk land groot 12 aggelen
bewesten de Cogsloot, belend.met: de Mienweid N. Jan Heyn te
Graft O. koopsom is 288 gld.
blz 247, 31-5-1806; Willem Bek Jr, als diaken der Doopsgezinde
Gemeente derato caverende voor Piet Hendrik Pranger te De Rijp
overl. die de Doopsgezinde Gemeente onder zijn verzorging had.
verkoopt bij publieke verkoping dd.3-5-1806 aan Jan Boon Jr, lid van het Gemeentebestuur een huis en erf nr.358 aan
de zuidzijde van het Vlaander, belend.met: Neeltje Hop O, nr.357
met al het recht volgens opdracht van 12-1-1692. koopsom is
114 gld.
blz 248, 31-5-1806; Jan Boon en Willem Bek Jr, als diakenen der Doopsgezinde Gemeente derato caverende voor Piet
Hendrik Pranger te De Rijp overl. die zij in verzorging hadden, verkopen bij publieke verkoping dd.3-5-1806 aan Reimer Benedictus
een stal en erf nr.317 op het Oude Vlaander, belend.met: over de gang Muus Bot O, het dorpserf W, vaarsloten N en Z.
koopsom
is 20 gld.
blz 249, 31-5-1806; Jan Boon Jr en Willem Bek jr als diakenen van de Doopsgezinde Gemeente, die in verzorging gehad
heeft
Pieter Hendriksz Pranger te De Rijp overl. verkopen bij publieke verkoping op 3-5-1806 aan Dirk en Jan Hartog, mede
Cornelisz Kokkes een boomgaard met een schuur of hok bezuiden
de Venbuurt, belend.met: de wed.Pieter Keyser O en voorts vaarsloten. koopsom is 132 gld.
blz 250, 31-5-1806; Jan Boon jr en Willem Bek jr als diakenen
van de Doopsgezinde Gemeente die in verzorging gehad hebben Pieter Hendriksz Pranger te de Rijp overl. verkopen bij
publieke verkoping op 3-5-1806 aan Jacob Kokkes nr.571 een stukje land waar vroeger een traankokerij op heeft
gestaan
bezuiden en westen van het dorp, belend.met: geen. koopsom is
18 gld.
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blz 251 & 252, 31-5-1806; Jan Boon jr en Willem Bek jr als diakenen van de Doopsgezinde Gemeente die in verzorging
gehad hebben Pieter Hendriksz Pranger te de Rijp overl. verkopen bij publieke verkoping op 3-5-1806 aan Jan Mars
1/ een akker land groot 2 aggelen aan de kant beplant met
willige hakhout bewesten de Gouw in de Eilandspolder achter het kleine prutje, belend.met: Cornelis van de Brink Z,
Annetje de Wit N;
2/ een akker land beoosten de Gouw achter het bosje "Oost Indi‰", belend.met: de erve Alddert Boon N,
Corn.v.d.Brink Z;
koopsom is 45 gld.
blz 253, 31-5-1806; Jan Boon jr en Willem Bek jr als diakenen van de Doopsgezinde Gemeente die in verzorging gehad
hebben Pieter Hendriksz Pranger te de Rijp overl. verkopen bij publieke verkoping op 3-5-1806 aan Lourens Slagter
een akker genaamd "Oost Indi‰" beplant met houtgewas beoosten de Gouw, belend.met: Cornelis v.d.Brink Z.en N. koopsom is 26
gld.
blz 254, 31-5-1806; Jan Deurman verkoopt aan Dirk de Reus de
helft in een hok nr.393, 42 voet en een stal en hooiberg nr.
394, 28 voet, aan elkaar op de Lievelandsbuurt, belend.met:
een dorpserf O, de boomgaard van Willem Bek N.en W, de sloot
Z. koopsom is 20 gld 10 stuivers.
Bijz: Beide panden moeten contribueren in het onderhoud van de
Kralingerbrug. De andere helft van de percelen behoort aan
Johannes Pietersz. door de dood van Jacob van Nes.
blz 255, 31-5-1806; Reimer Benedictus verkoopt aan Dirk de Reus een stal en erf nr.317 op het Oude Vlaander,
belend.met:
over een gang Muus Bot O, een dorpserf W, vaarsloten Z.en N.
koopsom is 15 gld.
blz 256 & 257, 31-5-1806; Cornelisz de Boer verkoopt aan Cornelis Windig een huis, erf en pakhuis nr.506 in de oude
verponding, op de Tuinbuurt, belend.met: Jan v.Deventer O, het
pakhuis genaamd "Klaas Blaauw" toebehorend de wed. van Klaas
Glazekas en zoon W, vaarsloten ten N.en Z. De gemene straat
doorstrekt het erf. koopsom is 650 gld.
Bijz: Dit huis is op 8-10-1803 Verhypothequieerd door Cornelis
Blaauw en Pieter Geel, als voogden over Bouwen en Sjoukje Geels nagelaten kinderen van Aldert Geels en L sbeth
Planter,
voor 500 gld waarvan nog 300 gld moet worden afgelost. Deze
wordt overgedragen aan de koper.
blz 258, 31-5-1806; Maartje Barends wed. van Anthony Vredevoort verkoopt aan Hendrik Woltring een huis en erf
nr.389
op de Lievelandsbuurt, belend.met: het dorpserf O, Jan Boer W,
vaarsloten N.en Z. koopsom is 20 gld.
Bijz: Dit huis heeft een eigen gang aan de oostzijde en voor
over straat een wijk om een schuitje in de kunnen leggen.
blz 259, 28-6-1806; Jacob Kokkes verkoopt aan Arian Pels een stukje land nr.571 waar vroeger een traankokerij op
heeft gestaan bezuidwesten het dorp in de Rijperban, belend.met:geen.
koopsom is 33 gld
blz 260, 28-6-1806; Jan Jansz Groot en Willem Bek leden van het gemeente bestuur verkopen namens het hele college
aan Auke
Bijlsma een stukje land zijnde een houtbosje genaamd "Bereneiland", in de Eilandspolder bezuiden de Rijp in de Banne,
belend.met: geen. koopsom is 20 gld 6 stuivers.
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blz 261, 28-6-1806; Jan Groot en Willem Bek leden van het gemeente bestuur, verkopen namens het hele college aan
Trijntje Bek, wed.van Dirk Vroon een erf waarop een oliemolen heeft
gestaan achter het baanhuis van de koopster, belend.met: de
ringsloot van de Beemster O, Trijntje Bek N, aan het water Z.
en W. koopsom is 5 gld.
blz 262, 28-6-1806; Jan Hartman verkoopt aan Pieter Hoek een
huis en erf nr.338 aan de noordzijde van de Venbuurt, belend
met: de gemene straat Z, Dirk Bleker O, een leeg dorpserf W,
de vaarsloot N. koopsom is 25 gld.
blz 263 & 264, ??-07-1806; Jan Paardekoper verkoopt aan Cornelis v.d.Bergh. 1/ een huis en erf nr.189 bezuiden en
aan de
Rechtestraat beoosten de Kralingerbrug;
2/ een pakhuisje en erf nr.189b bewesten het voorgaande;
te samen belend.met: Klaas Hanzen O, Jan Groot Evertsz W.
koopsom is 675 gld.
blz 265 - 268; 26-7-1806; Verdeling:
Cornelis Paauw en Timon de Wit separeren hun gezamenlijke eigendommen te weten de spinbanen nrs.401 tot 406 en
1/16 deel
in de hennepkloppersmolen "De Reyger" en de grond.
gelegen op de Heykesbuurt, strekkende van het huis nr.400 tot
406 westwaarts genaamd de "De Leeuwenkuil" belend.met de dorpserven N en vaarsloten Z.
Aan Cornelis Paauw zal toebehoren:
het 1/16 deel in hennepkloppersmolen "De Reyger" staande ten
zuiden van de Rijp;
De noordelijkste baan grond;
Aan Simon de Wit komt de 2e baan toe, spinbaan, met de grond,
aan hem wordt mede toegekend de helft van het erf van Cornelis
Paauw, genaamd "De Leeuwenkuil" nr.400.
C.Paauw zal hem tevens toebetalen de somma van 400 gld. wegens
waardevermeerdering van het aan hem toegekende deel.
Er volgt aan afzonderlijk transport.
blz 269, 26-7-1806; Cornelisz Pauw verkoopt aan Timond de Wit
de heft van de grond behorende bij het huis "De Leeuwenkuil"
op de Heykesbuurt strekkende van de zuidervaarsloten tot 68
voet noordwaarts derhalve dezelfde uitgestrektheid als de grond van Timon de Wit ten opzichte van zijn spinbaan ten
westen. belend.met: het dorpserf O.
Bijz: Aan Timon de Wit wordt het recht van overpad toegestaan
over de gang ten oosten en behorende bij het huis en erf van
"De Leeuwenkuil".
blz 270, 26-7-1806; Cornelis Pauw verkoopt aan Pieter Geel te
de Rijp en Arian de Goede, dijkgraaf van de Starnmeer en al- daar wonende 2/3 parten in een spinbaan met de grond op
de
Heykesbuurt. koopsom is 400 gld.
Bijz: De koop is gesloten ingevolge de overeenkomst dd.dezer
tussen T.de Wit en C.Pauw.
blz 271, 26-7-1806; Willem Bek en Gerard Joan van Hoolwerff als medeleden van het gemeente bestuur verkopen aan
Pieter Geel, Cornelis Pauw en Arian de Goede wonend in de Starnmeer
de grond en erve waar vroeger huizen op hebben gestaan de nrs
407 en 408 aan de Heikesbuurt, belend.met: de kopers en T.de
Wit 0, A.v.Briene W, vaarsloten Z.en N. koopsom 3 gld.
Bijz: de gemene straat doorstrekt het erf.
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blz 272 & 273, 26-7-1806; Willem Bek, Hr Groot en Gerard Jan
van Hoolwerff verkopen aan Timon de Wit een leeg erf aan de
Heikesbuurt, belend.met: de grond van nr.400 welke voor de helft toebehoord aan Timon de Wit en de andere helft aan
Cornelis Paauw W, een dorpserf O, vaarsloten Z.en N. koopsom
is 22 gld.
blz 274 - 276, 30-8-1806; Een declaratior geschreven op 25-81806 waarin Michiel Gretfner te Amsterdam verklaart dat hij zijn huis en erf heeft laten verkopen door makelaar Jan
Buyen
te Purmerend aan Harmanus Adama te Amsterdam
1/ een huis en erve gebruikt tot een wagemakerij genaamd "de
Keiserskroon" nr.13. benoorden aan de wijde Rechtstraat, belend.met: Juriaan Heyer O, Neeltje van Beek W.;
2/ een erf daar tegenover bij dit huis horend bezuiden aan de
Rechtestraat beoosten aan het pad naar 't Hoofd, op welk erf
Dirck Muys indertijd een stal en woning heeft gebouwd;
koopsom is 210 gld.
Bijz: Volgens protocol dd.26-2-1746 moet Dirck Muys een jaarlijkse erfpacht betalen van 2 gld zolang het gebouw daar
op
staat en tot zo lang als Bart Kolk of zijn nakomelingen het
goed vinden, ieder jaar op 26 februari.
blz 277 & 278, 30-8-1806; Dirk Ewouts Spaan verkoopt aan
Reimer Benedictus: een stal, hooiberg en erf nr.320; een huis
en erf nr.321; en een huis en erf nr.324, allen gelegen op het
Oude Vlaander, belend.met: het dorpserf O, nr.322 met het brugpad W. koopsom is 200 gld.
blz 279, 30-8-1806; Jacob Zwaan verkoopt aan de Gebroeders
Oldeveld een huis en erf nr.311 geschikt voor een paardenstal
bezuiden de nieuwe Landstraat, belend.met: Jan de Vos O, Cornelis Keizer W, de gemene straat N, de vaarsloot Z. koopsom is
70 gld.
blz 280 & 281, 27-9-1806; Johannes Pieterse verkoopt aan Dirck de Boer akkers land
1/ een gedeelte van een akker, gelegen deels binnendijks en de rest in de banne van Graft, belend.met: het Kerkespeldje
Z.
2/ een stuk land beoosten de Gouw, groot 2 aggele 11 voet 38 roe; 3/ een riet of grasakker in de omgelden niet belast.
4/ een akker gelegen in de Eilandspolder, belend.met: Gouw W.
5/ een akker van 65 roe lang, belend.met: de Gouw W.
6/ een akker van 30 roe lang, belend.met: Andries v.Oenen Z.
7/ een akker lang 22 roe, belend.met: Andries v.Oenen N, en
ten zuide de erven v.Pieter de Jager.
Alles tezamen 9 aggelen en 19 roe. koopsom is 27 gld.
blz.282 & 283, 29-8-1806; Klaas Appel verkoopt aan Sijmen Appel zijn zoon:
1/ een woonhuis nr.456 thans 392 na de vernummering aan de
St Jacobsbuurt, met het zuidwaarts gelegen bleekveld welke
volgens opdracht dd.21-4-1698 voor de helft tot dit huis behoort en de helft van een gemakhuis nr.455 nu 391.
2/ een timmerwerf nr.456 met een schuur nr.457 nu tot 392
getrokken welk huis een vrije passage heeft over de timmerwerf ten noorden, belend.met: de Gereformeerde Diaconie Z,
vaarsloten N, en O.
3/ een huis of schuur nr.482 nu 389, beoosten de timmerwerf
en een werf nr.481 tot timmerwerf dienende nu 482 waarop een
gebouw heeft gestaan, liggende aan de gewezen Meelzaksbuurt,
belend.met: de vaarsloten N, de haven O, de gememe passage
strekkende van oost naar west Z. koopsom is 500 gld.
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blz.284 & 285, 25-10-1806; Jacob van Baars, Mr.Grutter verkoopt aan Jan Hendriksz de Jong en Wessel Meeuwisse de
Graaf
beiden schippers in Friesland doch zich veel ophoudende in
de Rijp nr.529 nieuw, een huis en erf en nr.438 een pakhuis
daar achter staande op de Tuinbuurt, belend.met: de erve
Antony Deutekom O, Jan Hargtog W, de vaarsloot N, de haven Z,
de gemene straat doorstrekt het erf. koopsom is 1000 gld.
Bijz: De helft van het huis nr.449 dat aan J.H. de Jong, overleden 30-8-1807, was toebehorende, is volgens declaratoir
overggegaan op 21-8-1808 op Wessel Meeuwis de Graaf, wegens
zijn huisvrouw die voor 1/3 dele gerechtigd was en bij scheiding en deling haar aanbedeeld, geregistreerd dd.25-8-1808.
blz.286-289; 25-10-1806; Wilhelmina van Kalken, oud tussen de
75 en 80 jaar, wed.van Jan Heinis, notaris, schout en secretaris van de Rijp, universeel erfgenaam van haar man
verkoopt aan Cornelis Blauw, notaris, schout en secretaris te Graft
1/ een huis, erf en zomerhuis nr.242, nieuw nr.214 aan de
zuidzijde van de Rechtestraat bewesten de Dam, belend.met:
Arie Slagter W, een gang O, de straat N, de sloot Z;
2/ een pakhuis genaamd "De Spanjaard" nr.113 nu nr.39, tot
kantoor geschikt gemaakt, met een erf achter en benoorden,
aan de noordzijde van de Rechtestraat, belend.met: een gemene gang O, waar volgens opdracht van 16-10-1693 dit huis
een portie in heeft, de wed.v.Cornelis Wolf N, Aris Slagter
W. koopsom is 600 gld contant en een lijfrente zolang zij
leeft van 100 gld in het jaar.
Bijz: Het huis heeft nu een portie in de gemene gang bezuiden
de Rechtestraat, belend.met: Aris Slagter W, en 't zomerhuis
en erf nr.242 nu nr.214 O. Nog condities betr. de waterlozing
dd.16-10-1693, 3-12-1720, 11-1-1721 en 6-5-1702 ten name van
Abraham Kos, de laatste van Aris Slagter, alles betreft huis
113 en 39.
blz.290 & 291, 26-11-1806; Cornelisz Bloemendaal wonend te
Assendelft verkoopt aan Lourens Veer, schout en secr.te Akersloot 1/16 part in een haringbuis, vroeger genaamd "'t
Rosse
Paard" nu "De Rode Vos" in 1806 uit zee gekomen en 1/16 deel
in de Vleet en vistuig, onder directie van Willem Bek en zonen
koopsom is 500 gld.
blz.292 & 293 zijn blanco bladzijden in het boek.
blz 294, 27-12-1806; Gerard Joan van Hoolwerff lid van het gemeente bestuur verkoopt aan Willem Bek Jr, 1/16 part in
de
hennepkloppersmolen "De Liefde" nr.488,oud nr.586 even bezuidwesten het dorp in de banne van de Rijp. koopsom is 30 gld.
blz 295 & 296, 27-12-1806; Dirk de Reus verkoopt aan Johannis
Pieterse de heft in een stal en erf nr.351 oud nr.398 en de helft in een stal, hooiberg en erf nr.352 oud nr.394, aan de
oostzijde van de Lievelandsbuurt, belend.met: een dorpserf O,
een boomgaard N.en W, van Willem Bek, de sloot Z. koopsom is
20 gld.
blz 297 - 299, 31-1-1807; Cornelis Blauw, notaris verkoopt aan
Pieter Jacobs wonend in de bedijkte Schermer
1/ een huis, erf en zomerhuisje en losse goederen nr.214 oud nr.242, aan de zuidezijde van de Rechtestraat bewesten de
Dam,
belend.met: Aris Slagter W, een gang O, de straat N, de sloot Z. 2/ een pakhuis genaamd "De Spanjaard: vermaakt tot
kantoor
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straat, belend.met: Aris Slagter W, 't zomerhuis en erf O.
koopsom is 2000 gld.
Bijz: het huis heeft een deel in de gang ten O. volgens opdracht dd.10-10-1693 en verdere condities volgens opdracht
dd.
11-1-1721, 31-12-1726 waarin Abraham Cos.
blz 300, 31-1-1807; Lijsbeth Marsman wed. van Cornelis de Wolf
verkoopt aan Jan Schouten een huis en erf bewesten de Dam aan de noordzijde van de Rechtestraat nr.40 oud nr.114,
belend.
met: de vaarsloot N, een gemene gang O, waarin dit huis een
deel in heeft, Aris Slagter W, het pakhuis van Pieter Jacobs
Z. genaamd "De Spanjaard". koopsom is 92 gld.
blz 301, 31-1-1807; Lourens Kostelijk en Jan Kieft als regenten van het gemene wees- en armenhuis, in alimentatie
hebbend
Dirk Kriek, verkopen bij publieke verkoping dd.31-12-1806 aan
Lourens Veer, Schout en notaris te Akersloot een huis en een
gebouwtje op de wal met een tuin nr.228 oud nr.276 op 't Riet
benoorden de gemene straat, belend.met: Addik Jansz O, Engelbert Beumer W. koopsom is 142 gld.
blz 302, 28-2-1807; IJsbrant Groet verkoopt aan Jan Boon, koopman een huis en erf nr.266 oud nr.252 op het
Nieuweland,
belend.met: Willen Bek W, de wed.van Jan Nomes O. koopsom is
109 gld.
blz 303, 28-2-1807; Jan Hartog verkoopt bij publieke verkoping
dd.31-12-1806 aan Jacob Zwaan een huis gebouwd als luif en erf
nr.437 oud nr.527 op de Tuinbuurt. koopsom is 45 gld.
Bijz: mede onderhoud in de Kralingerbrug.
blz 304, 28-3-1806; Jacob Klopper verkoopt aan Gebroeders
Oldewelt, kooplieden een huis of stal en erf nr.380 op 't Zuid, belend.met: Jacob Snijders Z, Rijk Visser N, vaarsloten
O,& W,een gemene straat doorstrekt het erf. koopsom is 70 gld.
blz 305, 28-3-1807; Gebroeders Oldewelt verkopen aan Jan Deur- man een huis en erf geschikt voor veestalling nr.262
aan de zuidzijde van of op het Nieuweland, belend.met: Jan de Vos O,
Cornelis Keiser W, een vaarsloot Z, de gemene straat N. koopsom is 48 gld.
blz 306, 28-3-1807; Jan Boon Jr verkoopt aan Jan Mars een huis
en erf nr.307 aan de zuidzijde van het Vlaander, belend.met:
Neeltje Hop O, Jacob Kokkes W. koopsom is 153 gld.
Bijz: Met condities volgens opdracht dd.12-1-1692.
blz 307, 28-3-1807; Jan Mars verkoopt aan Dirk de Reus
1/ een akker land aan de kant beplant met Willigen hakhout in de Eilandspolder bewesten de Gouw, belend.met:
Cornelis van den Brink Z, Albert Kluiver, gehuwd met Annetje de Wit N;
2/ een akker land, in de Eilandspolder beoosten de Gouw, achter het bosje genaamd "Oost Indi‰", belend.met: Jan
Boon
N, C.van den Brink Z. koopsom is 50 gld.
blz 308, ontbreekt.
blz 309 & 310, 2-5-1807; Jacob Klopper verkoopt aan Willem Bout een huis, overhuisje voor over straat en een erf
nr.284
op 't Zuid, belend.met: over een gang het pakhuis van Cornelis
de Boer N, die er eigenaar van was dd.11-9-1802,alsmede ten Z.
en O. aankoopsom is 225 gld.
blz 311, 6-5-1807; Sijmen Gijzen wonend te Jisp verkoopt aan
Willem Oly wonend te Groot Schermer, Jan Buisman, secr.te Schermerhorn, procuratie hebbend van Gerrit Ploeger,
gepasseerd voor not.C.van Maenen Willemsz te Jisp, een Berkhouts
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jagt met toebehoren, door Ploeger bevaren.koopsom is 1050 gld.
Bijz: als Object staat IJsbrant Groet en Frederik Hop; bij
Ligging wordt het jagt genoemd.
blz 312 & 313, 25-5-1807; Cornelis Pauw verkoopt aan Pieter Geel en Arian de Goede wonend in de Starnmeer, 1/3
part in een
spinbaan nr.357 en de grond en losse en vaste goederen volgens
opdracht dd.26-7-1806 op de Heykesbuurt, belend.met: de verkoper O, Timon de Wit Z, het land van Willem Joseph van
Brienen
W, en vaarsloten N. koopsom is 300 gld.
Bijz.een gemene gang doorstrekt het erf.
blz 314, 25-5-1807; Klaas Mulder verkoopt Jacob Kokkes een huis en erf nr.330, bestaande in een bleekveld ten zuiden
van
het huis over straat belend.met een vaarsloot op de Keisersbuurt, belend.met: Jacob Stam nr.329 N. en W, een gang O.
koopsom is 50 gld.
blz 315, 25-5-1807; Anthonie Storm verkoopt aan Jacob Kokkes
een huis en erf, of boomgaard nr.409 op de Tuinbuurt, belend.
met: Cornelis Kokkes O, de wed.v.Jacob Marsman N, vaarsloten
Z. en W. koopsom is 130 gld.
blz 316, 30-5-1807; Gerrit Ploeger als procuratie hebbende van
Sijmen Gijzen wonend te Jisp, Willem Oly wonende te Groot-Schermer en Jan Buisman secr. van Schermerhorn,
gepasseerd dd.
20-2-1807 voor not.Cornelis Manen te Jisp, verkoopt bij publieke verkoping dd.6-5-1807 aan Cornelis Kokkes een huis,
een
erf en pakhuis daarachter nr.442 op de Tuinbuurt, belend.met:
Aldert Poest W, Frederik Hop W. koopsom is 63 gld.
blz 317 & 318, 4-6-1807; Johannis Pieterse verkoopt aan Auke
Bijlsma een stal en erf nr.351 en een stal, hooiberg en erf nr.352 op de Lievelandsbuurt, belend.met: een dorpserf O, de
sloot Z, de boomgaard van Willem Bek N. koopsom is 50 gld.
Bijz: het huis heeft mede onderhoud in de brug aan het oosteinde van de Lievelandsbuurt.
blz 319 & 320, 30-5-1807; Jacob Water, Lourens Kostelijk, Jan
Water en Dirk Bek verkopen aan Pieter Holling wonend te Alkmaar een huis en erf nr.46 aan de noordzijde van de
Rechtestraat bewesten de Dam, belend.met: de wed.v.Klaas van der
Lijn O, Lourens Kostelijk W, de achtersloot N en de Rechtestraat Z. koopsom is 700 gld. waarvan onder een custingbrief
van 500 gld, betalingsvoorwaarde zie acte.
Bijz: het huis heeft een gang en opscheping voor over straat
tussen het pakhuis van Pieter Bijleveld nr.211 en het huis
van de wed.v.Pieter Keiser nr.218.
blz 321, 29-6-1807; Bevestiging van het afgeven van het kleinzegel vanwege de verkoop door Pieter Kwadijk op 3-4-1807 aan
Pieter Kwadijk zijn zoon een huis en erf, belend.met: de wed.
van Cornelis de Wolff W, vaarsloten O.en W, de gemene straat
N. koopsom is 35 gld.
blz 322, 28-8-1807; Klaas Koenraats Mulder getrouwd met Jannetje Bout, wed v.Jacob Pauw verkoopt aan de
wed.v.Gerrit de Reus een huis en erf nr.278 met een hekelschuurtje en een erf
over het pad aan het Nieuweland bewesten het padje, belend.
met: Jacob Kokkes Z, de sloot W, Isak No‚ en Jan Boom N, het
gemene pad O, en over het pad Abraham Krijgsman. koopsom is
66 gld.
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blz 323, 26-9-1807; Jan van de Kapelle wonend in de Beemster
verkoopt aan Teunis Dircksz Haster 2 huizen of gebouwen nr.123 en nr.124 met erven op het oosteinde van het
Achterbuurtje,
belend.met: Jan Muijs W, een vaarsloot N, een wijk Z, de erve
Jan Kieft O. koopsom is 155 gld.
Bijz: de gemene straat doorstrekt het erf.
blz 324 & 325, 26-9-1807; Albertus Vredenduin, predikant van de Hervormde Gemeente, procuratie hebbend van
Cornelis Bax,
wonend in Den Haag gepasseerd op 22-5-1807 voor not.Francois
Bas Willemsz. Volgens testament van Duwritia Bax overl.11-111805 gepasseerd 9-11-1805 voor not.Gerardus Telders te Dordrecht is C.J. Bax aangesteld tot enige erfgenaam, met uitzondering van hetgeen zij aan haar nicht vermaakt heeft dd.
28-3-18??, verkoopt aan Albertus Vredenduin 2 aaneen-gedamde
stukken land in de Eilandspolder in de banne van de Rijp
gemaand "De Huisten", groot 57 aggelen 38 roeden 12 voeten
belend.met: 't Oudijk N, de zuiddijksloot O. en gedeeltelijk
Z, Jan Boon W. en gedeeltelijk Z. koopsom is 986 gld.
Bijz: Het successierecht is betaald op 4-5-1807.
blz 326, 31-10-1807; Pieter Bijleveld als regent van het gemene wees- en armenhuis in alimentatie hebbende Willem
Hofman, verkoopt aan Pieter Geel een huis en erf nr.190 aan
de zuidzijde van de Rechtestraat beoosten de Dam, belend.met:
Klaas Appel en Jan Groot Jansz O, de vaarsloot Z, Pieter Jantjes W. koopsom is 170 gld.
blz 327 & 328, 31-10-1807; Pieter Bijleveld als regent van het
gemene wees- en armenhuis, in alimentatie hebbende Willem Hofman verkoopt aan Luytjes Brecht, een leeg erfje nr.19
aan de Kralingerbuurt, belend.met: Dirk Doets O, de koper Z. en W,
de vaarsloot N. koopsom is 1 gld.
blz 329, 31-10-1807; Jan Mars verkoopt aan Gerrit Siebers, een
huis en erf nr.234 op de Rietbuurt, belend.met: Jan Jansz
Addekes met wie dit huis een gang gemeen heeft volgens opdracht dd.22-2-1806 aan Jacob Kokkes ten N, over een gang
het
oude hekelhok van het weeshuis ten Z. koopsom is 25 gld.
blz 330, 16-11-1807; De wed.v.Anthonie Deutekom en Cornelis
Jantjes, alsmede voogd over de kinderen van A.Deutekom verkopen aan Jacob Zwaan een huis en erf nr.439 op de
Tuinbuurt,
belend.met: Adriaan Visser O, Jan Hendrikse de Jong en Wessel
Meeuwisz. de Graaff W. koopsom is 215 gld.
Bijz: Met enige schuttingen tot nering-gebruik volgens opdracht dd.28-4-1719 aan Mary Jans Sloof, op 24-1-1733 aan
Louris Kostelijk en op 13-4-1765 aan Jan Deutekom.
blz 331, 24-11-1807; Jan Mars heeft op 21-10-1807 verkocht aan
Teunis Bruin een huis en erf aan het Kralingerbrugpad, belend.
met: geen. koopsom is 100 gld.
blz 332, 28-11-1807; Willem Bek, lid van het college, verkoopt
aan Jacob Kokkes een boomgaard met een huisje nr.493 en het hek ten O. aan het eind van de Lievelandsbuurt,
belend.met: Auke Bijlsma O. en Z, Cornelis Pauw W. koopsom is 150 gld.
blz 333, 28-11-1807; Baart Dubbelt, wonend in de Beemster verkoopt aan Pieter Zoon een huis en erf nr.13 op het Westeinde
westwaarts van de Tilbrug, belend.met: Jacob Hoogstraten O, de
wed.en de erven v.Hendrik Rozing W, vaarsloten N. en Z. koopsom is 71 gld.
Bijz: De gemene straat doorstrekt het erf.
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blz 334, 28-11-1807; Pieter Zoon verkoopt aan Cornelis de Groot een huis en erf nr.13 op het Westeind bewesten de
Til-brug, belend.met: Jacob Hoogstraten O, de wed.v.Hendrik Rozing
en de erven W, vaarsloten N. en Z. koopsom is 66 gld.
Bijz: De gemene straat doorstrekt het erf.
blz 335, ..-..-1807; Pieter Kwadijk Jr verkoopt aan Pieter
Kwadijk Sr: 1/ een huis en erf nr.254 op het Riet, belend.met:
vaarsloten O. en Z, de wed.v.Cornelis de Wolff W, de gemene
straat N.
2/ met een deel in het bleekveld van Abraham Krijgsman op de
zuidzijde van het Nieuweland tot aan de straat, belend.met:
een gang die belend is met het wagenhuis van Jacob van de Nes
O, een vaarsloot Z, het brugpad ten W. alles volgens transport
dd.3-5-1737, 30-1-1779, 29-1-1780. koopsom is 35 gld
blz 336, 7-12-1807; Jacob Zwaan verkoopt aan Louris Kokkes een
huis en erf nr.448 op de Kralingerbuurt, belend.met: G.J.Hoolwerff O, Jan Mars W, de havens N. en Z. koopsom is 200 gld
Bijz: de gemene straat doorstrekt het erf.
blz 337 & 338, 12-12-1807; Jan Glasekas zoon van de koopster
en eigenaar van de helft, verkoopt aan Maartje Water, wed.v.
Klaas Glasekas, een huis en erf nr.415 genaamd "Klaas Blauw"
gebruikt als pakhuis op de wal, op de Tuinbuurt, belend.met:
Cornelis Windig O, Maartje Swaan wed.v.Aryan Vijselaar W, de
haven Z. en de vaarsloot N. koopsom is 300 gld.
Bijz: De luifel van dit huis is tegen het huis van de wed.A.
Vijselaar aangebouwd. De gemene straat doorstrekt het erf.
De helft van dit huis is Maartje Water aangekomen door erfenis van haar man bij testament dd.3-2-1774. voor not.Jan
Heines gepasseerd.
blz 339 & 340, 24-12-1807; Jacob Kokkes verkoopt aan Jan de
Reus een huis en erf nr.27 aan de noordzijde van de Rechtestraat bewesten de Dam, belend.met: Dieuwertje Sluis O,
Cornelis Jantjes W, een sloot N. koopsom is 225 gld, in termijnen te betalen zie acte.
Bijz: Met het vrije gebruik van de steeg samen met nr.18,
zolang dit huis zijn eigendom is en verdere verplichtingen
dd.26-1-1805.
blz 341 - 343, 24-12-1807; Aagje Oly, wed.v.Pieter Muis verkoopt aan Willem van Reen een huis en erf nr.182, met bezuiden
het huis een bleekveld, behorend bij het huis en de luyf, volgens transport van 2-6-1725 en 14-12-1726 aan Dirk Muis, aan
de zuidzijde van de Rechtestraat beoosten de Dam, belend.met:
de luyf van dit huis tussen dit perceel en nr... bij aankoop
verkregen door Dirk Muis dd.14-12-1746 W, een gemene gang en
waterstoep O, de straat N, de sloot Z. koopsom is 400 gld in
termijnen te betalen.
Bijz: Verdere condities dd.17-12-1787 en 10-12-1746, waarin
Jan van de Mark en Cornelis Blank met nr.96.
blz 344, 24-12-1807; Teunis Haster verkoopt aan Willem Grippeling, 2 huizen, of gebouwen nr.123 en nr.124 met erven, op het
oosteinde aan het Achterbuurtje, belend.met: Jan Muis W, een
vaarsloot N, de erve Jan Kieft O, de weg Z. koopsom is 100 gld Bijz: een gemene straat doorstrekt het erf.
blz 345 & 346, 24-12-1807; Albert Vredenduin en Aldert de Wit
als curateuren over de persoon en goederen van Marten Beets,
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volgens schepenen dd.27-1-1787 en 13-3-1804.
Gerard Johan van Hoolwerff, procuratie hebbend van Jacob Dam,
getrouwd met Trijntje Kardinaal en van Pieter Kist en Aldert
Boker dd.10-9-1805 door Antje Muuz, wed.v.Frans Le Maire gepasseerd voor nota Jan Evenblij te Zaandam en op 27-11-1807 als erfgenaam van Pieter Muuz bij dezelfde notaris,
verkopen
aan Hendrik Johannes Poppes
1/ een stukje land groot 10 aggelen 20 roe en 4 voet, belend.
met: de prutkokerij van Pieter Appel Z, Louris Kostelijk W,
de verkopers N.
2/ een akker land groot 1 aggelen 3 roe, in de Eilandspolder
in de banne de Rijp beoosten de Gouw naast elkaar; belend.
met: Sijbrant Schermer Z, de verkopers N, de dijksloot O.
koopsom is 324 gld 5 stuivers en 8 penningen.
blz 346 & 347, 24-12-1807; Albert Vredenduin en Aldert de Wit
als curateuren over de persoon en goederen van Marten Beets,
volgens schepenen dd.27-1-1787 en 13-3-1804.
Gerard Johan van Hoolwerff, procuratie hebbend van Jacob Dam,
getrouwd met Trijntje Kardinaal en van Pieter Kist en Aldert
Boker dd.10-9-1805 door Antje Muuz, wed.v.Frans Le Maire gepasseerd voor nota Jan Evenblij te Zaandam en op 27-11-1807 als erfgenaam van Pieter Muuz bij dezelfde notaris,
verkopen
aan Klaas Andries van de Lijn wonend te Beemster een stuk land
groot 34 aggelen benoorden de Rijp beoosten de Gouw, belend.
met: de verkopers Z, Lourens Kostelijk N, de Gouw W, de dijksloot O. koopsom is 1054 gld. (… 31 gld de aggele).
blz 349, 24-12-1807; Albert Vredenduin en Aldert de Wit
als curateuren over de persoon en goederen van Marten Beets,
volgens schepenen dd.27-1-1787 en 13-3-1804.
Gerard Johan van Hoolwerff, procuratie hebbend van Jacob Dam,
getrouwd met Trijntje Kardinaal en van Pieter Kist en Aldert
Boker dd.10-9-1805 door Antje Muuz, wed.v.Frans Le Maire gepasseerd voor nota Jan Evenblij te Zaandam en op 27-11-1807 als erfgenaam van Pieter Muuz bij dezelfde notaris,
verkopen
aan Aaltje Oly, wed.v.Pietersz Muusz, een stuk land groot 18
aggelen 38 roe 8 voet, beoosten de Gouw, belend.met: de Gouw
W, Cornelis van Petten N, Aldert de Wit en Simon Jans Willig
Z, de dijksloot O. koopsom is 530 gld. (… 28 gld de aggele).
blz 350 & 351, 24-12-1807; Albert Vredenduin en Aldert de Wit
als curateuren over de persoon en goederen van Marten Beets,
volgens schepenen dd.27-1-1787 en 13-3-1804.
Gerard Johan van Hoolwerff, procuratie hebbend van Jacob Dam,
getrouwd met Trijntje Kardinaal en van Pieter Kist en Aldert
Boker dd.10-9-1805 door Antje Muuz, wed.v.Frans Le Maire gepasseerd voor nota Jan Evenblij te Zaandam en op 27-11-1807 als erfgenaam van Pieter Muuz bij dezelfde notaris,
verkopen
aan Aaltje Oly, wed.v.Pieter Muusz, een stuk land groot 14
aggelen aan de oostkant van de Gouw, belend.met: de Gouw W,
Jan de Wit Adriaansz N. Jan Boon Z, het Remmerswiel O.
koopsom is 378 gld. (… 27 gld de aggele).
blz 352 & 353, 24-12-1807; Albert Vredenduin en Aldert de Wit
als curateuren over de persoon en goederen van Marten Beets,
volgens schepenen dd.27-1-1787 en 13-3-1804.
Gerard Johan van Hoolwerff, procuratie hebbend van Jacob Dam,
getrouwd met Trijntje Kardinaal en van Pieter Kist en Aldert
Boker dd.10-9-1805 door Antje Muuz, wed.v.Frans Le Maire ge= blad 35 =
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passeerd voor nota Jan Evenblij te Zaandam en op 27-11-1807 als erfgenaam van Pieter Muuz bij dezelfde notaris,
verkopen
aan Dirk Schermer wonend in de bedijkte Schermer een stukje
land groot 7 aggelen beoosten de Gouw bij het Remmerswiel,
belend.met: Jan de Wit Adriaansz N, de dijk O, Pieter Pappot
W, een geabbandonneerde akker Z. koopsom is 161 gld. (… 23
gld de aggele).
blz 354, 24-12-1807; Albert Vredenduin en Aldert de Wit als curateuren over de persoon en goederen van Marten Beets,
volgens schepenen dd.27-1-1787 en 13-3-1804.
Gerard Johan van Hoolwerff, procuratie hebbend van Jacob Dam,
getrouwd met Trijntje Kardinaal en van Pieter Kist en Aldert
Boker dd.10-9-1805 door Antje Muuz, wed.v.Frans Le Maire gepasseerd voor nota Jan Evenblij te Zaandam en op 27-11-1807 als erfgenaam van Pieter Muuz bij dezelfde notaris,
verkopen
aan het Doopsgezinde Weeshuis een stuk land groot 6 aggelen
genaamd "het Taanhuislandje" bezuiden het dorp in de Eilandspolder, belend.met: Jan Boon Z, de koper W, vaarsloten N. en O. koopsom is 252 gld.(… 42 gld de aggele).
blz 355 & 356, 24-12-1807; Albert Vredenduin en Aldert de Wit als curateuren over de persoon en goederen van
Marten Beets,
volgens schepenen dd.27-1-1787 en 13-3-1804.
Gerard Johan van Hoolwerff, procuratie hebbend van Jacob Dam,
getrouwd met Trijntje Kardinaal en van Pieter Kist en Aldert
Boker dd.10-9-1805 door Antje Muuz, wed.v.Frans Le Maire gepasseerd voor nota Jan Evenblij te Zaandam en op 27-11-1807 als erfgenaam van Pieter Muuz bij dezelfde notaris,
verkopen
aan Jan Boon Jr. 1/28 part in een taanhuis benoorden de Rijp
bewesten en aan de Gouw, belend.met: geen. koopsom is 68 gld.
blz 357, 30-1-1808; Pieter Kockes getrouwd met Aaltje Reinderts Ruiter alsmede voogd over Hilbrand Reinderts Ruiter
en
Cornelis Hilbrand Ruiter, de enige erfgenamen van Reindert
Hilbrandsz Ruiter, verkoopt bij publieke verkoping dd.31-121807 aan Evert Groot een huis, pakhuis en erf nr.250 op 't
Riet aan de zuidzijde van de gemene straat, belend.met: Dirk
Poest W, het brugpad O. koopsom is 248 gld.
Bijz: voor beun en 2 smuygers 10 gld.
blz 358 & 359, 30-1-1808; Cornelis Kat procuratie hebbende
van de wed.v.Freek Martens en Hendrik Klijn getrouwd met
Hillegonda Martens de enige nagelaten dochter van Freek Martens verkoopt bij publieke verkoping dd.31-12-1807 aan
Pieter
Addekes een huis en erf met een huisje op de wal nr.289 op de
Venbuurt benoorden de gemene straat, belend.met: Willem Jans W, Lourens Veer O. koopsom is 100 gld.
Bijz: verdere condities dd.16-3-1737 volgens opdracht aan
Pieter Storm. Mede verkocht een buis en kleermakerstafel voor
6 gld.
blz 360, 30-1-1808; De wed.v.Pieter Keizer verkoopt bij publieke verkoping dd.31-12-1807 aan Cornelis Bek en Arian
de Goede wonend in de Starnmeer een houtbosje, beplant met iepen, essen en willige kaphout, bewesten de Gouw,
belend.met: Jacob Kokkes O, Jacobus vaan de Wind Z, vaarsloten N. koopsom is 81 gld.
blz 361, 30-1-1808; Pieter Keyser verkoopt aan Jan Hartog een
boomgaard bezuiden de Venbuurt, belend.met: de koper W, Cornelis Pauw O, vaarsloten N. en Z. koopsom is 100 gld.
blz 362, 30-1-1808; Jacob Snijder verkoopt aan Jacob Kokkes een houtbosje in de Eilandspolder bewesten de Gouw,
belend.
met: de koper W. en O, vaarsloten Z. en N. koopsom is 25 gld.
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blz 363, 30-1-1808; Jacob Kokkes verkoopt aan Jan Mars een huis en erf nr.330 en een bleekveldje ten zuiden, op de
Keizersbuurt, belend.met: Jacob Stam nr.329 W, een erf N, een
gang O. koopsom is 30 gld.
blz 364, 30-1-1808; Dirk Sneek verkoopt aan Pieter Addekes
2 huisjes met hun erven nr.323 & 324 aan de zuidzijde van de
Rechtestraat bewesten de Dam bij de Tilbrug, belend.met: de
vaarsloot Z, het bleekveld van Klaas Andriesz van der Lijn W,
de gemene vaart N, Dirk Entrop O. koopsom is 40 gld.
blz 365 & 366, 30-1-1808; Jan Kieft en Cornelis Goezinnen
getrouwd met Klaasje Kieft, de enige erfg.v. de wed. van Jan
Kieft verkopen aan Barent Bouwmeester een huis en erf nr.171
aan de zuidzijde van de Rechtestraat beoosten de Kralingerbuurt, belend.met: Pieter Jacobsz O, de vaarsloot Z, een gang W, en over de gang het wagenhuis van Jan Kieft W.
koopsom is
525 gld. waarvan 200 gld contant de rest in termijnen.
blz 367, 30-1-1808; Cornelis Geugis verkoopt aan Willem Grippeling een huis of stalletje en erf nr.139 aan het dijkje,
belend.met: Anthony Deurman Z, Lambertus Kruiger met een stukje buitendijksland N, de Beemstersloot O. koopsom is
30 gld. Bijz: verplicht tot onderhoud van de dijk volgens opdracht dd.5-4-1732.
blz 368, 30-1-1808; Jan Jansz Addekes verkoopt aan Jacob Kokkes een huis en erf nr.235 op 't Riet benoorden de
gemene
straat, belend.met: een dorpserf N, Gerrit Sibers Z. koopsom
is 48 gld. Bijz: De verponding over 1807 is betaald.
blz 369 - 371, 13-2-1808; Jacob Klopper verkoopt aan Simon
Jacobsz van Vlaanderen wonend in de bedijkte Schermer:
1/ een huismans woning nr.468 en 14 morgen 218 roe en 3 voet
land.
2 bijzondere transporten bij elkaar gebracht te weten:
9 stukken land met hun gewezen noord- en westdijk nu aan elkaar groot 12 morgen 218 roe 3 voet waar de staartmolen op
staat gelegen in het zuiden van De Rijp waar vroeger de traankokerij "De Volger" op stond, belend.met: de Eilands-cadijk van de Beemster-ringsloot en 't water Spijkerboor ten Z, de
Kamerhops-ringsloot W, de Rijperweeren N, het huis nr.468 met erf en cadijk staat voor het erfje.
2/ 20 agelen land gelegen in de Weere van de Rijperban bezuiden en aan de Zuiddijk, belend.met: Willen Bek ten O,
Pieter
Geel uit hoofde van zijn vrouw Neeltje de Jager ten W, de
Eilandspolder ten Z, en beoosten dit land de staartmolen van
Willem Bek volgens transport dd.19-8-1775 door Jan Blauw wonend te Noordeinde van Jan Wennius hierna genoemd.
3/ een erf en grond waar de traankokerij "De Volger" op stond
groot 75 voet gelegen buitendijks bezuiden de Rijp, belend.
met: de Eilandspolder ten W, de Beemster-ringsloot O.
koopsom is 3150 gld.
Bijz: Men is verplicht tot onderhoud van de brug waar vroeger
de oude overtoom is geweest; nog andere voorrechten volgens het contractboek van de Starnmeer dd.1-7-1750 en
volgens transport dd.26-4-1766 bij wijlen Cornelis Bek Willemsz en Jan Wennius dd.26-4-1766 en aan de verkoper dd.24-4-1802 zie
acte.
blz 372, 27-2-1808; Pieter Jacobsz verkoopt aan Reimer Benedictus een hakbos of stukje land beoosten de Gouw, belend.met:
het mosterdmolenlandje Z, de koper N. koopsom is 16 gld.
Bijz: de verponding over 1807 is betaald.
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blz 373, 27-2-1808; Dirk Hartog en Jan Mars mede voor de overige compagnons verkopen aan Jan Hartog een
boomgaard met een schuurtje nr.495 bezuiden de Venbuurt, belend.met: vaarsloten. koopsom is 100 gld.
blz 375, 27-2-1808; Jan Kieft en Pieter Bijleveld, als regenten van het gemene Wees- en Armenhuis, in alimentatie
hebbend
de kinderen van Jacob Issers en de wed.Marijtje Arents. Zij
verkopen namens de voogden en de andere kinderen met goedvinden van schepenen tot algehele afrekening der nalatenschap,
bij publieke verkoping dd.8-2-1808 aan Jan Mars een huis en erf nr.41 gebruikt geweest tot een chirurgijnswinkel aan
de
noordzijde van de Rechtestraat bewesten de Dam, belend.met:
Pieter Bijleveld gehuwd met Trijntje Holling O, een gemene
gang met vrije doorgang W. koopsom is 320 gld. en 14 gld voor
losse goederen. Bijz: De verponding over 1807 is betaald.
blz 376, 27-2-1808; Jan Boon Jr als diaken der Doosgezinde
Gemeente in alimentatie hebbend van Aaltje van Petten, wed.v.
Simon Leendertsz Appel verkoopt aan Evert Groot en compagnons
een huis en erf nr.293 aan de noordzijde van de Venbuurt, belend.met: dorpserven O. en W, de vaarsloot N.koopsom is 32 gld
blz 377 & 378, 12-3-1808; De wed.Jacob Marsman verkoopt aan
Simon Dubbelt
1/ een huis ingericht tot bakkerij en erf en walhuisje nr.411
gelegen op de Tuinbuurt, belend.met: de gemene gangen ten Z. en W.
2/ een bleekveld bezuiden het huis, belend.met: Aagje Raven N,
Cornelis Kokkes O, Jacob Kokkes Z, een huis van de comparant en de kerksloot W.
3/ een huis en erf en een huisje op de wal nr.410, belend.met:
het bleekveld voornoemd O, Jacob Kokkes Z, de kerksloot W, doorstrekt met een gemeen pad, de gang en het huis van
Aagje
Raven N. koopsom is 1600 gld. daarbij inbegrepen 200 gld voor
de broodbakkerij gereedschap.
blz 379, 26-3-1808; Jan Mars verkoopt aan Cornelis Blauw, Willem Bek en Wijnand Boon als curateuren over de
persoon en
goederen van Neeltje van Assum, wed.v.Jan Pauw een huis en erf
nr.41 aan de noordzijde van de Rechtestraat bewesten de Dam,
belend.met: Pieter Bijleveld getrouwd met Trijntje Holling O,
een gang met vrije doortocht voor de bewoners van dit huis W,
een sloot N. koopsom is 345 gld.
blz 380, 30-4-1808; Cornelis Kokkes verkoopt aan Jan de Vos
een huis en erf nr.442 op de Tuinbuurt, belend.met: Frederik Hop O, Aldert Poest W. koopsom is 100 gld.
blz 381, 30-4-1808; Jan de Vos verkoopt aan Cornelis Kokkes
een huis, erf en washuisje aan de zuidzijde op het Nieuweland,
belend.met: het oude schoolpad O, een sloot Z, Jan Deurman W.
koopsom is 50 gld.
blz 382 & 383, 30-4-1808; Sijmen Appel, mr.schepenmaker verkoopt aan Cornelis Klaasz de Boer een huis en erf
nr.284 op
't Riet, belend.met: een gang waar dit huis 1/3 deel in heeft
en over de gang Klaas Ruiter O, een gedeelte van het langebrugpad W, Jans Addeke met een bleekveld N. koopsom is
200 gld. Bijz: met condities dd.27-4-1737.
blz 384, 28-5-1808; Jan de Vos verkoopt aan Cornelis Kokkes
een huis en erf nr.453 op de Tuinbuurt, belend.met: Frederik
Hop O, Albert Poest W. koopsom is 100 gld.
bij: De verponding over 1807 is betaald.
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blz 385, 28-5-1808; Cornelis Kokkes verkoopt aan Jan de Vos
een huis en erf en walhuisje nr.274 aan de zuidzijde van het
Nieuweland, belend.met: het oude schoolpad O, een sloot Z,
Jan Deurman W. koopsom is 50 gld.
blz 386, 28-5-1808; Cornelis Bek verkoopt aan Willem Bek en
zonen een huis en erf nr.207 aan de zuidzijde van de Rechtestraat beoosten de Dam, belend.met: de voorsloot Z, de verkoper W, over een gang Trijntje Sijbrands O, welke gang
mede
behoort aan Klaas Raven aan de overzijde van de straat nr.63,
volgens transport dd.27-12-1780. koopsom is 150 gld.
blz 387, 25-6-1808; Willempje de Goede nu meerderjarig verkoopt aan Jacob Kokkes een erf of tuin waarop een oud
bouwvallig huisje staat benoorden de Rechtestraat bewesten de
Gouw, belend.met: Jan Kat O, sloten W.N.en Z, met een gemeen
pad tussen de huizen van Jan de Reus nr.27 W, en Dieuwertje
Sluis nr.28 O. koopsom is 25 gld.
blz 388, 25-6-1808; Cornelis Boonacker schout en secretaris,
procuratie hebbend van Trijntje Bakker wed.v.Jan Rensen, gepasseerd dd.15-6-1808 voor not.C.Blauw te Graft om publiek
te verkopen dd.18-6-1808 aan het dorp de Rijp om de verponding over 1807 aan te zuiveren een huis en erf nr.399 op de
Meelsak strekkende zuid oostwaarts tot de straat, belend met:
een leeg erf N. hebbende ten zuiden een aandeel in gang ten
westen tot aan de sloot. koopsom is 12 gld.
blz 389 & 390, 25-6-1808; Cornelis Boonacker schout, procuratie hebbend van Pieter Simons Appel, gepasseerd voor not.
C.Blauw te Graft dd.15-6-1808 om publiek te verkopen aan
Cornelis Boonacker schout
1/ een huis en erf nr.302 met een gang O. op de Venbuurt,
belend.met: Willen Jans W. een dorpserf bezuiden de gemene
straat. koopsom is 9 gld.
2/ 1/3 part in een buisschip genaamd "'t land van beloften"
met 1/3 in de vleet en drijftuig onderdirectie van Aldert en
Jan Boon. koopsom is 113 gld 4 st. 8 penning.
blz 391 & 392, 25-6-1808; Cornelis Boonacker schout, procuratie hebbend van Isak No‰ gepasseerd voor nota.C.Blauw te
Graft dd.15-6-1808 om publiek te verkopen aan Jan Boon Jr.
een huis en erf ten noorden op het nieuwe land, belend.met:
een stalling nr.288 van Jan Boon, welke vroeger tot dit huis
hoorde O, de wed.v.Gerrit de Reus Z, de vaarsloot W, gangen
van anderen N. en O. koopsom is 41 gld.
Bijz: met verdere condities volgens opdracht dd. 23-4-1695
over de gangen.
blz 393, 31-12-1805; Albertus Vredenduin verkoopt aan Jan Boon
1/ 1/32 part in een buisschip genaamd "'t Boneveld" met 1/32
part in de vleet en drijftuig, varend onder directie van Aldert en Jan Boon. koopsom is 34 gld. 1 st.
2/ 1/32 part in een buisschip genaamd "de Brandende Kaars" met
1/32 part in de vleet en drijftuig, onder dezelfde directie.
Bijz: de penningen ten behoeve van het gemene land zijn betaald febr.1806.
blz 394, 7-4-1804; Cornelis Kokkes verkoopt aan Jacob Kokkes
zijn broer, een damschuit lang over steven 42 voet wijt 10 voet en 4 duim met zeil en treil staande en lopende want ect.
koopsom is 250 gld.
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blz 395, 11-2-1804; Anthonie Deutekom, instaande voor Gerrit
Laamertsz Nagtegaal die ziek is, verkoopt aan Frans Los wonend
te Oude Wetering, een eiker-schuit lang 42 voet wijt 10« voet
en hol 4 voet met zeil en treil, door beide heren gezamelijk
bevaren. koopsom is 325 gld.
Bijz: Belovende de schuit te zullen vrijen en waren op alle
havens, stromen, wateren en rivieren voor alle evictie, open aanspraken.
blz 396, 31-12-1803; Jan Glazekas verkoopt aan:
1/ Lourens Veer, schout notaris en secretaris van Akersloot
1/16 part in het buisschip genaamd "de Vlasbloem" en 1/16
deel in de vleet en drijftuig, varend onder directie van
Klaas Glazekas en Zoon. koopsom is 69 geld.
2/ Willem Bek koopman, 1/32 part in het buisschip genaamd
"de Roggebloem" en 1/32 part in de vleet en drijftuig, varend
onder dezelfde directie. koopsom is 33 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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