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ORA 185  1620, 4 augustus 

“Rolle gehouden op date den 4
de

 augustij anno 1620. 

Willem Woutersz buyrman tot Heemskerck eysscher. Contra Odewijn Cornelisz buyrman alhier gedaegde. 

Omme betalinge te hebben ter somme van 21 carolus gulden ende vijffthyen stuyvers ter cause van drye schapen by de 

gedaegde vanden eysscher gecoft ,ende te wille ontfangen. Concludeert déyscher tot condemnatie vandien, ende by 

provysie tot namtissement. 

De gedaechde compareert, ende bekent den eyscher synen eyssch, ende stelt hem selven over sulcx anwillyge 

condemnatie ter presentie van schepenen onderschreven.” 

 

ORA 185  1620, 24 augustus 

“Op huyden dese xxiiij augustij 1620 Compareerde in inditie Arent Tamiss de zoon van Tamis Jorissz onse buyrluyden ende 

heeft by monde van zyn procureur versocht omme wettelen te kyesen een voocht dye hem in zyn temporale goederen zall regieren 

ende es met alle solemnuijteyten van rechte daer toe dyenende gecoren tot een voocht Jan Cornelijss in westergeest omme den 

selven Arent Tamiss in zyne goederen te regieren als nae behooren. Is voorts gewesen als voore dat alle costen schaden ende 

interessen die de voorn voocht ter cause vandien mochte comen te lyden dat de selve sullen gaen van Arent Tamisz ende nyet 

vande vooch(t).” 

 

ORA 185    1621, 8 juni 

 “Op huyden desen viii-en Juny 1621 compareerde Aecht Jans, de wedu van Jan Pyeterssen alyas Jan Pie ende heeft by monde van 

haer procureur dye ter lyesten heeft bedyent versocht omme wettel[yk] gecoren te mogen werden een voocht die deselve soude 

adminstreren in hare armoede ende temporale goederen soo naer rechte zall behooren ende es met alle solemnyteyten van rechten 

daer toe dyenende Garbrant Myeussen Lantmeeter omme deselve.” 
 

ORA 185    1622, 4 maart 

“Rolle gehouden opten vyerden marty anno xvixxii.  

Cornelis Corneliss Jonge Smack buyerman alhyer eysser contra Aecht Wybrantsdr wedu wylen Cornelis Dircxs Cuyp gedaechdes 

mede buyervrou alhyer. 

Deysser concludedeert tot leverantie van seven ende dertich voeten erffs ende hondert ses voeten lanck hondtbosscher ofte de maet 

van rijvoeten concludeert hy eysser tot leverantie van dyen. 

Cum expensis. 

De gedachte hare voocht compareert ende ende seyt hem eysser te leveren tgene by hem eysser gecoft met alsulcke mate als tselve 

inde contrybuytie gelegen es ende versoeckt recht 

partyen ten wederzyden versoecken recht. 

Schepenen accorderen ende wysen voor vonnisse datte gedaagde gehouden sall wesen de breete ende de langte vant erve voorss te 

leveren nae dordenantie van twee landtmeeters daer toe verordoneert ende dat sullen wesen den errs. Aerjan Nanningss ende 

Garbrant Myess beyde gesworen landtmeeter byden hove geadmitteert ende dat binnen den tyt van acht dagen.” 

 

ORA 185    1622, 29 juli 

“Pyeter Ysbrantss waert in de Roode Leeu tot eysser contra Garbrant Myeuss ende Gerryt Dircxs Noom gedaegden 

Deysser concludeert nademaell de gedaegden borch zyn geworden voor Cornelis Jeroenss om dat hy het vercofte huys de Roo 

Leeu soude daelyk bevryden ende nyet geschyet soo versoect deysser datmen dese swaricheyt op het voorss huys sall mogen 

verhalen. 

De saeck wert in advys gehouden van parthyen den tyt van xiiii dagen.” 

 

“Ysbrant Jacobss Cuyp buyerman tot Uuytgeest eysser contra Claes Janss buyerman op Assum gedaagde. 

Omme te hebben betaling ter somme van vyff gulden xii stuivers en acht penningen affslaende tgunt daer op betaelt es ter cause 

over tverdyent arbeytsloon ende verschoten penningen concludeert deysser over sulcx tot condemdtie vandyen ende by provysie tot 

nantissement mette costen. 

De gedaegde seyt ende es warachtich datten eysser de gedaegde heeft gedyent in seeckere proces op ende tegens Claes Aertss 

olyslager sulcx dat eynts de vooren Claes Aertss tegens dese gedaen es gecondenrt indes eyssers eyssen mette costen sulcx datten 



eysser soo in iet ter saecke van costen vandt selffde proces heeft te eysschen mach daeromme de gecondemneerde doen cyteren om 

te gaen dienen van costen ende syn declaratie overleggen van costen volgende dordonantye vande instyty alsoo nae rechte notoor 

es alwaer de gedaegde geaccordeert is inde costen dat aldaer den eysser vande selve costen moet syn bevryt concluderent mits 

dien tot nyet ontfanckel en wy orderen tot absolutie vanden eysser mette costen.  

Schepenen absolveren den gedaegde vanden eysser synen eysschen ende compenceren de costen om reden van desen processe.” 

 

ORA 185    1623, 28 februari 

“Garbrant Myeuss landtmeeter ende buyerman alhyer eyser contra Myeus Corneliss Smit mede buyrman alhyer gedaegde. 

Omme te hebben betalinge ter somme van 69 guldens 10 stuvers altoos tot goede reeckeninge ter canse over coopmanschap te 

weten dat deyser aen dye gedaegde heeft vercoft ende gelevert seeckere somme gelt op conditie dat deyser moste eeten aen dat 

pausen tafell binnen Rome/ daer hy selver mede tegenwoordich was ende dat uuyt syn eygen sack ofte van des pausen tafell ende 

noch meede dat hy eyser moste des paus voet opte voeten cussen waer over deyser sustineert sulcx gedaen te hebben blyckende 

by seeckert notaryaell acte daer van synde. Concluderende over sulcx d'eyser tot betaelen van dien ende dat de gedaegde by 

sententie van myn heeren schepenen sall werden gecondemneert mette costen. 

De gedaegde die ontkent den eyser syn eyssch mette costen. 

Deyser persisteert syn voorgaende eysch ende conclusie ende leyt daer beneffens over seeckere notaryaell acte ende versoect 

daer op recht. 

Schepenen opte saecke gelet hebbende condemnere de gedaegde inden eyser synen eysch mette costen. 

In margine: “Op huyden deyn xvi maert compareerde Myes Cornelisz gedaegde ende stelt hem appellant ende reser mant voor 

ballyu ende mannen ofte anders als hy te rade sall  omden te behooren.” 

 

ORA 185  1623, 20 oktober 

“Garbrant Myeuss Landtmeester buyrman alhier eyser contra Gerryt Dircxss Noom byersteecker mede buyrman alhyer gedaegde. 

Omme te hebben betalen ter somme van xxxij gulden thien stuivers offslaende tgunt hyer op es betaelt ter canse over seeckere 

coopmanschap byde gedaegde met deyser gedaen op syn Roomsche reys ende aldaer te cussen des paussen voeten twelck deyser 

sustyneert gedaen ende gewonnen te hebben blyckens by seeckere notaryaell acte daer van synde gecludeert oversulcx deysser tot 

condemnatie vandien ende by provysie tot namtissement mette costen. 

De selffde eyser contra Claes Janss Matselaer omme te hebben betaling ter somme van x gulden ten cause als voren. 

Noch de selffde eyser contra Jacob Claess Baerts omme te hebben betaling ter somme van vyff guldens ter canse als voren 

In margine: Also de gedaegdens nyet es compareren by climmender son ende sittende man soo werden sy alle gecondemneert in 

haer 1en defaut mette proffite vandien.” 

 

ORA 185  1623, 27 oktober 
“Garbrant Myeuss Landtmeeter onsen buyrman eyser contra Gerryt Dircx Noom biersteecker mede buyerman alhier gedaegde. 

Deyser persisteert als vooren. 

De gedaegde voor defentie bekent de schult. 

Schepenen condemneren de gedaegde inden eyser synen eyssch volgende syn eygen bekentenisse. 

De selve eysscher contra Claes Janss Matselaer gedaegde omme betaling te hebben als voren ter somme van thien Car. Guldens 

ten cause als voren. 

Alsoo de gedaegde alsnoch nyet ende compeert soo condemneren schepenen de gedaegde als vooren in syn tweede defaeult. 

De selfde eyser contra Jacob Claes Baerts gedaegde omme te hebben betaling als voren ter somme van vyff car. guldens ter cause 

als vooren. 

De gedaegde compareert ende bekent de schult 

Schepenen condemneren de gedaegde inde geeysschte somme mette costen volgende syn eygen bekentenisse.” 

 

ORA 185   1623, 3 november 

“Garbrandt Myeuss Landtmeeter buyrman alhier eyser contra Claes Jacobss Matselaer. 

Eyser persisteert als vooren 

De gedaegdes huysvrou compareert en bekent de schult. 

Schepenen condemneren de gedaegde inden eyser synen eyssch mette costen volgende de gedachdes huysvrou haer eygen 

erkentenisse.” 

 

“Jan Pietersz Backer buyerman alhyer contra Heyndrick Pietersz Kuyser mede buyerman alhyer gedaegde. Omme te hebben 

betalinge ter zomme van vijff guldens een stuiver xiiij penn ter cause van gehaelt broot concludeert over sulcx deyser tot 

condemnatie vandien ende by provissie tot namtissement mette costen. 

Deyser achtervolgende syn eygen bekentenisse versoect dat de gedaegde gecondemneert salwerden en versoect recht 

De gedaegde compareert ende bekent de schult. 

Schepenen condemneren de gedaegde inden eyser synen eyssch mette costen volgende syn eygen bekentenisse.” 

 

ORA 185  1625, 13 mei 



“Theunis Symonss coopman ende buyrman inde Ryp opt eylant eyser contra Aeltgen Garbrantsdr wedu wylen Allert Janss 

Lyndreyer buyrwyff alhier gedaegde. Deyser concludeert tot betalinge ende by provissie tot namtissement ter somme van hondert 

twee en twintintich Car. guldens thien stuivers bereeckent gelt ende alees ter goede reeckeninge blyckende tregister byden 

eysscher daer van gehouden ter cause van gehaelde hennip by de gedaegde vanden eyser gehaelt concludeert hy eyser als voren 

mette costen. 

Garbrant Meesz voor zyn dochter gedaegeste alhier seyt dat den gepretendeerde eyser eerst ende alvorens sall kiesen domicilium 

binnen desen dorpe ende cause sustesant stellen voor gewyssde. 

Schepenen accorderen ende Remmen Dirck Janss Coning stuirman onsen buyrman borch salvent voor de costen van... hier voor ... 

Die gedaegde desse versoeck extract autentyck uuyt des eyssers register ende dach ten naesten om te die... soo met rechten. 

Den eysser fyat es te vrede. 

Den eyser maect machtig in desen den eers. Nyewelandus procureur. 

De  gedaegde onkent de schult byden eyser inden acte ghelevert concludeert tot nyet ontfanckelyck mette costen 

Den eyser leyt in kenisse int vollen gerecht dat den gedaegde seyt dat den eyser dryemaell telcken tsestig gulden hooger heeft 

gereeckent proffeyteren van ...... om dien aengaende tallen tyden zyn acty tsustytueren.” 

 

ORA 185  1625, 17 mei 
“Theunis Symonss coopman en buyrman inde Ryp opt eylant eysser contra Aeltgen Garbrants de weduwe wylen Allert Janss 

Lyndreyer buyrwyff alhier gedaegde. 

 

Niewelant van wegen den eyser in inditio present versoect dan Garbrant Mieuss selve interfererende voor zyn dochter zall wt 

drucken ende alhier rechtelyk seggen off hy te vreede es mette extract van secker boecxken alhier over xiiij dagen alhyer in rechte 

geexhybeert. 

Garbrant Mieuss versoect datter eyser alsnoch sall overleveren teyckeninge ut zyn register daer mede hy hem alhier in rechte will 

verweren. 

Den eyser leyt over tot instyficatie van zynen eysch extract autentyck uut zyn schultboeck. 

De gedaegde versoect copy ende tyt ten naesten. 

Schepenen fiat.” 

 

ORA 185  1625, 10 juni 
“Theunis Symonss coopman ende buyerman in de Ryp eyser contra Aeltgen Garbrantsdr weduwe wylen Allert Janss lyndreyer 

buyrwyff alhier gedaegde. 

Garbrant Myeuss soo hy procedeert gesien tversochte extract autentyck van wegen den eyser overgeleverd versoect dat den selven 

eyser alhier in inditio sall kennen ofte ontkennen off hy noyt enyge meerder hennip aen de lyndreyer van Wtgeest soo hy hem 

noemt heeft gelevert ofte vande selve noyt enyge penningen heeft ontfangen tselve gedaen synde sullen voorts procederen nae 

behooren. 

Den eyser sall in desen de gedaegde goet contentement doen dien onvermindert versoect den eyser dat de gedaegde sall worden 

geordeneert verder te procederen ofte daer tegens hem sall werden verleent defaut ende gecondemneert inde costen van dese 

rechtdach. 

De gedaegde persisteert by syn geallyceerde ende accepteert tot zynen voordeel dat den eyser allrede aengenomen heeft 

contentement van tselve te doen. 

Deysscher persisteert op syn geallyceerde. 

Schepenen gunnen de gedaegde extract ende condemneren de gedaegde inde costen van desen termyn.” 

 

ORA 185  1625, 17 juni 

Theunis Symonss coopman ende buyrman inde Ryp eyser contra Garbrant Myenss voor zyn dochter weduwe wylen saliger Allert 

Janssen lyndreyer gedaegde. 

Idem in cas van injurie contra den selven Garbrant Myeuss den eyser doet eyssch ende con.. pr.. in scriptus 

 

D vander mors sustineert alsoo den tyt van apel als noch es loopende voor eerst moet wegen gerekureert alleer gehouden es 

tantwoorden. 

  

Den eyser seyt datter en soo ... incydert alhier ter later vierschaer geen appell ende valt an waert schoon tselve waer als neen 

sonder echter soude moeten geschieden betalinge. 

 

De gedaegde versoect copy ende dach ten naesten vierschaar die weesen zall over xiiij dagen nae dato deser.” 

 

ORA 185   1625, 1 juli 

“Theunis Symonss coopman wonende inde Ryp eyser soo hy procedeert contra Garbrant Myeuss Landtmeeter buyrman alhier 

gedaegde uutte naem van zyn dochter Aeltge Garbrants. 

Om uuttinge te hebben 



Garbrant Mieuss versoect alsoo byden eyser gelevert zyn twee extracten uut verscheyden registers dat den selven eyser alhier in 

inditio sall rennichieren (?) van meerder hennip als byde twee extracten es blyckende gelevert te hebben mitsgaders op wat datum 

hy de hondert vyffentachtich gulden heeft ontfangen alsoo de datum vande leveranty es geteyckent maar nyet vande ontfang vande 

penningen. 

Nyewelant van wegen den eyser hem refererende totte voorseyde  respectyve extracten in houdende spocyticatien als blyck byde 

selve presenteert met eede mte stercken datte reeckeninge en hem es overlevert en deuchdelyk conclus  mits die dat de gedaegde 

sall werden gecondemneert de penningen by provysie sall namtyleren volgende dinstructie vanden hove van hollant behoudende 

trecht ter prinsepael. 

Schepenen condemneren de gedaegde volgende den eysch by eyscher in inditio gedaen de penningen te namtiseren in hande van 

gerechte onvermindert ....... 

De gedaegde seyt datter geen provysie en valt alsoo den eyser tot 2 verscheyden reysen toe extracten 

Deyser persiseert by syn versochte provysie vant namtissement volgende dinstructie” 

 

ORA 185  1625, 16 juli 

“Op huyden den 16 july 1625 compareerde voor ons schout ende schepenen tot Uuytgeest hyer ondergeschreven Willem Pouwelss 

ingeseten vanden selven dorpe ende heeft hem selven geconstitueert als borge voor Teunis Symonss uuyte Ryp ten behouve van 

Garbrant Meesz als defendant voor syne dochter als heeft in effecte vande selve cautie d'voorss Teunis Symonss uuyt handen van 

ons ondergess gellicht de somme van hondert tweentwintich guldens thyen stuyvers belovende des voorss borch de selve penning es 

tot allen tyden wederomme te berde te brengen onder alle verbanden als nae rechten... “ 

 

ORA 185  1625, 7 augustus 
“Theunis Symonss coopman wonende inden Ryp eyser contra Garbrant Myeusse Landtmeeter van wegen zyn dochter gedaegde. 

Omme zyn vercregen persisie van numtissement te sien veranderen in condemnatie prinsepael mette costen behoude. Dat den 

eyser overbodich stae. als dan te restytueren also danigge penningen alles ter goeder rekeningen by hem onder con.. zy gelicht 

ende moet uutceren. 

Van der Mors van wegen den gedaegde seyt omtrent acht dagen voor pasen anden eyser betaelt te hebben een somme hondert 

guldens int overgeleverde extract nyet gementioneert mitsgaders hem noch competerende toverschot van penningen komen dien 

volgens den eyssch ende tovergeleverde extract genamtiseert diende over sulcx eyssch van reconventie vant tgel.. by surplus hem 

gedaegde bevonden sall werden te competeren ende dat den eyser gecondemneert zall worden in alle de costen soo in consentie 

als reconventy. 

 

Nieuwelant van wegen den eyser copie ende tyt ten naesten 

 

Schepenen gunnen parthyen copie en dach tot xiiii dagen 

 

Idem eyser in cas van injurye contra den selven Garbrant myeuss 

gedaegde int selve cas 

 

Omme te hebben uuttinge vant ondergebleven advys 

 

Schepenen houden de saecke van injury als noch in advys den tyt” 

van xiiii dagen” 

 

ORA 185  1625, 26 augustus 
“Davidt Nous curgyn in de Beverwyk eyser contra Garbrant Mieusse Lantmeeter gedaegde. 

Den eyser prottesteerde jens de wijgeringe van betalen van bedongen gelt ende meesterloon verdient aent curgeren van een swaer 

accydent daer mede syne voorts huysvrouwe aen haer been was gedenatureert ende besmet ende alsoo den eyser vysitatie doende 

vande gelegentheyt vande smarte ende den selve bevindende gecurreert by ende echter wygerich zynde omme ...  .... te betaelen 

De gedaegde compareert ende versoect copy ende dag tot xiiii 

dagen ende niet minder. 

Schepenen fiat 

Schepenen concluderen den eyser datten gedaegde als man ende voocht van zyne voorss huysvrouwe gecondemneert zall werden 

by provisie te moeten nam..ren ende die volgende te betalen de zomme van achtenveertich carolus guldens van controdictie 

makende eyssch van costen.” 

 

ORA 185  1625, 9 september 
“Theunis Symonss coopman uutte Ryp eyser contra Garbrant Mieuss landtmeeter van wegen zyn dochter gedaegde. 

Nieuwelant van wegen den eyser replyceren inde conventie seyt onverbodich te staen metten gedaegde volgende zyne rekeninge 

ende vercregen namtissement te lyquyderen ende vant overschot te doen behoorl indient mot es reeckeninge ende restytutie ende 



antwoorden in reconventie ontkent well expresselyk de hondert guldens by reconventie aengedongen ontfangen te hebben sulcx 

zyde rechten genoech zynde nymmermeer sall doen blycken. Concludeert mits dien in conventie datte pervysie namtissement sall 

werden verandert in condemnatie ten prinsepael ende in reconventie tot ansolute vandien meckende .. in conventie als reconventie 

eysch van costen.

 

De gedaegde in conventie ende eyser in reconventie es te vrede dat schepenen plaets ende tyt sullen ordoneren om parthyen 

versuck inde te reeckenen te  ... .... ende taccorderen doenl/ onvermindert deysch in reconventie die soolang in baten sall 

blyven staen totten naesten rechtdach

 

Parthyen .... zyn te vreden te compereren.

 

Schepenen accorederen ende ordoneren dach ende tyt omme by perthyen te compareren den xxiii en desen loopende maent 

september wesende dindsdaegh nae Sinte mathenthis dach ten huyse vande Valck” 

 

ORA 185  1625, 9 september 
“Meester Davidt Nouss curgyn wonende inde beverwyk eyser contra Garbrant Mieuss Landtmeeter gedaegde 

Omme tantwoorden opten eysch

 

De gedaegde ontkent wel expresselyk dat zyn huysvrouwe been genesen ofte oyt genesen ofte  oyt genesen geweestb es het welcke 

den eyser nochtans hadden angenomen te genesen alsoo gesont als het ander been ofte gheen gelt ende soo het been 

tegenwoordich in een beteren staet mochte wesen als het was ten tyden dattet den eyser annam te cureren daer van es den eyser 

nyet te dancken die welcke pascent naer het annemen inden tyt van seven weecken nyet en heeft gevysenteert ende nae haer nyet en 

heeft omgesien soo dat de beterschap ende gratie goeds ende die goede moeder camienten die daer toe zyn geappleceert toe te 

schryven zyn concluderert daerom de gedaegde tot nyet ontfanckelyk ende dat den eyser zyn eysch sal worden ontseyt mette 

eersten imploreren ptottestere op alles soo met rechten.

 

Nyewelant van wegen zyn meester versoect copie ende dach tantwoorden ten naesten.” 

 

ORA 185  1625, 31 september 

“Theunis Symonss inde Ryp eyser in conventie en verweerder in reconventie contra Garbrant Mieuss Landtmeeter gedaegde 

vanwege Aechte Garbrants zyn dochter in conventie alsoo zy  procederen.

 

Die gedaegde in conventie ende eyser in reconventie seyt hoe dat byder heeren schepenen ter lesten vierschaar geordeneert ende 

by parthyen versouck ende geaccordeert was dach ende plaets om metten anderen te reekenen te by quyderen ende te accorderen 

waert doenlyk als byde rolle ter lester vierschaar gehouden te sien ende daer  hem de gedaegde in conventie ende eyser in 

reconventie is  toe(?) refererende maer alsoo well perthyen ..... ter ordeneerder plaetse zyn verschenen soo es den eyser in 

conventie ende verweerder in reconventie in gebreecke geweest om in reconventie te treeden seggende dat hy dat nyet wilde doen 

off de gedaegde in conventie ende eyser in reconventie mosten eerst zyn eysch in reconventie laten ontvallen mette coste het welcke 

immers s.eact dringen ende dwingen het welcke den eyser in reconventie nyet en heeft conne .Noch nae rechte was gehouden te 

doen versoect daeromme den eyser in reconventie om alle twist ende onminne te  obyteren als noch dat by u myn heeren schepenen 

tot overvloet andermael dach ende plaets tordeneren om te rekenen by quideren ende taccorderen seyt doenlyk ende dat den 

gebreeckelike by vonnisse gecondemneert zall worden te voldoen ende tgene .... ....... geeyscht wert ... actie van schepenen 

versoect oock de gedaegde in conventie ende eysscher in reconventie da den eysscher in conventie gehouden sall werden int 

reterdement van de voorss compitie alsoo hy onwillich was als vooren verhaelt was prottesteren ende implorerende op alles 

etc

 

Schepenen houden de saecke van desen in advys tot  over acht dagen.” 

 

ORA 185  1625, 7 oktober 
“Theunis Symonss coopman inde Ryp eyser contra Garbrant Myues Landtmeeter vanwege zyn dochter Aeltgen Garbrants 

gedaegde. 

De eyser seyt opt  .pentement renvoy voldaen te hebben en tot dien eynde hyer ten huyse ten bestemde deure (?) gecompareert te 

zyn versoect daerom tot vorderinge van dese saecke dat de gedaegde sall werden geordoneert inde reconventie te replyeeren 

beginnende datte inde conventie sall recht gedaen worden ten principael mette costen. 

De gedaegde in conventie ende eyser in reconventie versoect datten eyser in conventy ende verweerder in reconventy 

gecondemneert zall worden zyn eysch presentaty opte negenden september gepresenteert te ... by revuys vandien soo prottesteert 

degedaegde in conventy ende eyser in reconventie van allen costen schade ende interessen alrede gecost ende noch te lyde .... ..... 

op alle voorgaende oncosten soo van eysschen reterdementen als anders.” 

 

Den eyser persisteert by syn ge..geerde 

 

Schepenen ordeneren als voren opten ix september lestleden onvermindert perthyen hare ....” 

 

ORA 185  1625, 21 oktober 

“Theunis Symonss coopman inde Ryp eyser in conventie contra Garbrant Myues Landtmeeter voor zyn dochter Aeltgen Garbrants 

gedaegde in conventie zo zy procederen.

 



De gedaegde in conventie versoect dat den eyser in conventie gecondemneert zall worden dadelyck restitueren all sulcke .. veertich 

guldens negen stuivers als hy te veel ontfangen heeft vant namtissement daer de gedaegde in gecondemneert es ende in rechts 

handen gesteld heeft alles volgende de .... en resumtie op huyden ..dags gelede byde drye geeligeerde mannen byde heeren 

schepenen daertoe geelygeert bevonden is te veel byden eyser ontfangen te wesen alles blyckende byden autentyck actie uut des 

eysschers schultboeck opten xxvii meij lest leden in recht byden eyser alhier in rechten ... mitsgaders noch de somme van 

enenvyftich gulden negen stuivers alles volgende tselve extract(?) daer hem de gedaegde toe rese... mitsgaders noch in de costen 

van vier  reterd.....  daer den eyser oorsaeck van geweest is datmen tot noch toe geen finale erreckeningen ende resumtie en heeft 

connen comen twelcke de heeren schepenen nyet ... is alst oock blykens(?) byde rolle elcke recht..... Soo voorde doncosten vande 

gedaegde als voor zyn procureur ofte in sulcke somma etz

 

Ende dat Willem Pouwels buyrman alhier als causionaris voort namtissement zyn persoon ende goede daervoren verbonden ende 

verclaert zullen worden executabell mette costen dit alles gedaen zynde alsdan de eyser in reconventie sal mogen voorts procederen 

in zyn eysch van reconventie offte van refilieren soo zyn goeden raet sall goet duncken

 

Den eyser in inditio sent andermaell prottesterende van costen ende reterdementen ontkent well expresselyk enyge lyquidatie opte 

effeninge van reeckeninge voor goede mannen gepleecht te zyn dien volgende versoect dat den gedaegde gecondemneert sall 

werden in reconventie te dupliceren mits dat den eyser gereet es van gelycken te doen in de reconventie ende dat hem oock sall 

werden geordeneert zyne gepretendeerde hondert guldens die den eyser well expresselyk ontkent te bewysen op pene van versteck 

van alles ende dat dien volgende schepene sullen gelyven recht te doen ten prinsepaelen tot wechneminge van alle questy. 

De gedaegde in conventie persisteert by syn voorgaende eysch ende conclusie. 

Schepenen op alles geletten ende haer heeft mogen moveren doende recht condemneren de eyser in conventie de geyschte somme 

van 43:9:0 datelyck te restytueren in hande vande gedaegde ende daer en boven de geyschte acht gulden ter goede reeckeninge 

mette costen tot taxatie van schepenen
Item in cas van injurye
 

De gecondemneerde stelt hem appalant vant gewesen vonnisse aenden hove van hollant off daer de gecondemneerde geraden sall 

bevinden.” 

 

ORA 185  1625, 30 november 
“Mr. Davidt Nous curgyn wonende inde Beverwyck eyser contra Garbrant Myeuss Lantmeeter van wegen zyn dochter gedaegde 

De eyser versoect geappenteert te werden aen goede mannen op hope van accoort. 

De gedaegde seyt ongehouden te wesen zyn welcke fondeerde recht an mannen te blyven ende in twyfel te stellen persisteert ende 

concludeert als wel acte. 

Schepenen op de sacke gelet hebbende condemneren den eyser gheen gelt meerder te mogen hebben als hy gehadt heeft en 

compenceren de costen om reden. 

 

Theunis Symonss coopman wonende in de Ryp verweerder in reconventie contra Garbrant Myeuss eyser int selfe cas 

Den verweerder in reconventie versoect datten eyser int selve cas gecondemneert sall werden te replyceren inde selve reconventie 

alsoo de verweerder all overlange heeft geantwoort omme te geraecken tot een ende vande reconventie. 

Deyser in reconventy en is nyet gereet om zyn eysch in reconventy te vervolgen voor en alleer het appell in coventy affgehandelt is 

want den eyser in reconventy meent dat tselffde appell sall dienen ter zyn goet regt in reconventie versoect daeromme dat de saeck 

in reconventie gesupersedeert sall worden tot dat het appell afgedaen sall wesen. 

Schepenen persisteren by haer voorgaende vonnis ende houden de saecke van desen in raden tot den naesten.” 

 

ORA 185  1625, 18 november 

“Theunis Symonss coopman wonende in de Ryp den gedaegde in reconventij contra Garbrant Myeuss  van wegen zyn dochter 

gedaegde.

 

De gedaegde in reconventy versoect als noch dat Garbrant Myeuss sall werden geordonneert zynde reconventie te replyceren ofte 

dat tegens hem sall werden  ge..neert vers... ende op geleyt van ... insulenty ende oock gecondemneert in alle de costen inde 

reconventie gevallen dit alles onvermindert den eyser zyn ....

 

Garbrant Myeuss als verweerder in conventy eyst in reconventy ernsttelyk aende heer schout ende schepenen alhier dat het haere 

sall gelyven ordoneren alsulcke mannen alst haer sall gelyven te sitten over seeckere reeckeninge van acht gulden den voorn 

Garbrant Myeuss toegewesen met ... opten xxi october lestleeden dat gedaen zynde dat de voorn Garbrant Myeuss mach voorts p.. 

tot executie vande voorss sententy alsoo de gedaegde ... ... opte voorseyde sententie geappeleert heeft ende deselve defent heeft laten  

Ende noopende het versoeck van den eyser in conventij ende verweerder in reconventy datten eyser in reconventy soude moeten 

repliceren seyt ongehouden te wesen inde saeck van reconventy  voorts te procederen voor ende all eer hy voldaen es van overgest. 

van zyn genamtiseerde penningen opten voorss xxi october hem toegewesen ende versoect hiervan disposity van myn heere 

schepenen.

 

Schepenen wysen vier vonnisse dat Garbrant Mieuss als verweerder in conventie en eyser in reconventie met zyn executie sall 

mogen voortvaren nae verloop vanden tyt ende ordoneren Heyndrick kornss. ende Theunis Gerryts omme te reckenen ende 

requiteren nopende de acht karolus guldens in questy.
 

 

Mr Davidt Nous curgyn wonende inde beverwyk eyser contra Garbrant Mieuss Landtmeeter gedaegde.

 



Nieuwelant van den eyser replyck ende persisteert by synen eysch ende refereert hem tot seeckere custuymen in alle steden 

geobserveert als .. gheen pasjent een meester en mach verlaten ende een ander meester can aennemen ten zy deese meester van zyn 

verdiende meesterloon es betaelt ofte te vrede gestelt.

 

De gedaegde seyt voordyplyck dat doen zyn huisvrou in grooten noot was dat hy doen heeft gesonden den 3e soon van Gysbrecht 

vanden Mors in zyn leven notaris aenden persoon vanden eyser overmits dat de gedaegde den eyser nyet thuys en vont was 

vertrocken ende soo deser geseyt werde tot Assendelft den voorn van der mors reenterende syt weder varen tegen de gedaegde 

datten eyser geseyt hadde dattet hem nyet en moch be.ren om te comen maer de gedaegde zyn beste met zyn huysvrou soude doen 

ende dattet den eyser mette gedaegde tsamen well soude maecken ende heeft hy gedaegde des anderen daechs twee schepenen mette 

schout tsyne huyse laten comen om te fisiteren hoe dat het mett des gedaegdes huysvrou been gestelt was ende te oordelen off het 

geen orbaeren was nae goeden raet om te sien ende schout ende schepenen ald.. tot des gedaegde huys comende hebben gevisiteert 

hebbende bevonden dat het been noch gants nyet gesont en was waer over hy gedaegde genootsaect was alsulcke raed te soecken 

als hem in consientie dochte best te wesen maer ontkent well expresselyck enyge meesters daer over gebruyct te hebben persisteert 

ende concludeert daerom by syn gedaen antwoort”. 
 

ORA 185  1625, 2 december 

“Theunis Symonss coopman inde Ryp oryginele eyser alsoo hy procedeert contra Garbrant Myeuss Lantmeeter caverende voor 

Aeltje Garbrantsdr gedaegde. 

Die gedaegde versoect alsnoch restybuty vant tovergegeven gelt vant mantissement  volgende de sententie van schepenen ende de 

becosten van de eysers procureur ende alsoo de sententy inhout mette costen zoo dient ende leyt over de gedaegde declaratie van 

costen versoeckende dat schepenen sal gelyeven de selve te taxeren. 

 

Compareerde Theunis Symonss ende versoect dat den heeren schepenen sullen  .....  ......  hoe voor verstaen wert dat hy de costen 

sall moeten betaelen. 

Dye gedaegde resisteert by zyn voorgaende .... ..... 

Den eyser seyt datte declaratie nyet en can werden gel..pert alsoo hy daerop nyet en es gedachvaert concludeert mitsdien die tot 

absolutie vanden instantie mette costen. 

Schepen gunnen den eyser copie uutte declaratie by hant Garbr. 

Myeuss .. in rechte overgeleyt ende tyt ten naesten. 

 

Ik Garbrant Myeuss Lantmeeter bekenne mits desen in inditio ontfangen te hebben van Theunis Symonss de zomme van 

vyffenveertich k guldens uutbetaelt toircondes der waerheyt deses by my onderteyckent op dato voorss dat by lyquydatie vant 

namtissement 

   Garbrant Meese Lantmeeter 

 

Replicerende persisteert den eyser in reconventy by zyn gedaene eysch ende gedane conclusie versoeckende, datte verweerder in 

reconventie syn  schultboeck sall inleveren in handen vande gerechte alhier met verclaringe gheen meer te hebben den verweerder 

in reconventy sall ten naesten extra autentyck uut zyn boeck daer by hy parsisteert ende seyt dat gheen meer schultboecken en 

heeft.” 
 

ORA 185  1625, 8 december 

“Theunis Symonss eyser in conventie contra Garbrant Myeus voor zyn dochter gedaegde int selve cas. 

Den eyser concludeert tot condemnatie van sessentveertich  gulden achtien stuivers sulck hem de selve by lyquydatie gevonden zyn 

te competeren ende dat oversulcx de provyssie van namtissement sall werden verandert in condemnatie ten prinsipaell mette costen 

Die gedaegde versoect als noch gelyck hy de jongste rechtdach versocht heeft tacxatie van costen volgende de declaraty byde 

gedaegde overgelevert ende versoect dat den eyser sall duplyceren inden eysch van reconventy om daer nae inde selfde saeck voorts 

te procederen alsmen nae rechte bevinden sall te behooren. 

De gedaegde in reconventy persisteert by syn ontkennen ende voor duplycque implyeert de middelen van zyn gefondeerde antwoort 

ende versoect niettemin recht in conventy. 

De gedaegde versoect dat de saeck in conventy ofte condemnaty in conventy sall supersederen tot dat het proces in reconventie sall 

gedesideert wesen. 

De gedaegde in reconventie versoect datter sall worden geordeneert ten wedersyde te rennachieren van verder schryvens volgende 

dordonnatie opt stuck vande instytio ofte by refuys vandien datten eyser in reconventie sall werden gecondemneert inde costen van 

desen rechtdach. 

Schepenen houden de saeck t.. op huyden xiiij dagen” 

 

ORA 185  1625, 23 december 

“Theunis Symonss eyser in conventie contra Garbrant Myeus gedaegde int selve cas 

Omme alsnoch te hebben sententie ten prinsepaele vande conventie off te minsten datten gedaegde sall geordoneert werden te 

gaen aen betooch volgende d'ordonnantie. 

De gedaegde seyt datten geen condemn nae ... voor en aleer de costen syn betaelt. 



Den eyser in reconventie seyt dat schepenen niet en zyn gehouden inde selve reconventie recht te doen om redenen de heeren 

schepenen bekent. 

Nieuwelant van wegen Theunis Symonss seyt dewyl schepenen geen verbot is gedaen van wegen den baillu om te recht te sitten dat 

sy ..tseyen (onder reverentie) vermogen ende oock gehouden sy alle partyen sonder onderscheyt recht ende institie te 

administreren ende dat sonder qaetsinnige van hooft... ende buyten henluyder schade.” 

 

ORA 185  1626, 13 januari 

“Theunis Symonss eyser in conventie en verweerder in reconventie contra Garbrant Myeus gedaegde int selve cas 

De eyser in conventie en verweerder in reconventie versoect datten selver eyser in reconventy sall worden geordonneert zyne 

geeyschte penningen te bewyzen opte dat schepenen sullen recht doen vant gene haer huyden jan. 

Deyser versoect eerst ende all voren de eyser sall betaelen sodanigh daer in dat hy es gecondemneert ofte dat Dirck Jans Coning 

die daer borch voor geworden es gecodert ende verclaert sall worden executabel ende datte voorn eyser gecondemneert sall 

worden den eersten rechtdach te compareren volgende den last die den schout daer van heeft. 

Nyelant seyt alle tgedicteerde te wesen inpertynent en is te vreden datten eyser in reconventie de .. van instytie sall mogen 

gebruycken tegen zyn parthye.” 

 

ORA 185  1626, 16 april 

“Jan Janss Gorkum wonende te Schagen eyser contra Garbrant Myeuss landtmeeter buyrman alhyer tot Wtgheest. 

Deyser concludeert tot betalinge ende by provisie tot namtissement ter somme van hondert vyftich kar guldens ter cause van coop 

van een waterrosmolen byde gedaegde vanden eyser gecoft ende tot zyn goet contentement ontfangen mette costen. 

Dye gedaegde voor defentie ontkent nyet de molen well gecoft te hebben dan heeft de selve gecost voorden casteleyn tot 

purmerendt die hem last daer toe gegeven hadde welcke molen de voorss casteleyn te wille heeft ontfangen waerover den 

gedaegde in sulcker voegen hem gewillich laet condemneren. 

Den selven eyser als last hebbende van Pieter Pietersz timmerman tot Schagen blyckende by enen seeckeren declaratie onder de 

voorn Pr Prs eygen hant eyser contra de gedaegde als voren. 

Den eyser concludeert tot betalinge zomme van negen ende dertich k guldens ter cause van arbeytsloon byde timmerman verdient 

..staende een prutgroot(?) byde casteleyn tot purmerent daerop betaelt. 

Schepenen gehoort de bekentenisse vande gedaegde fyat condemneren de gedaegde inden eyser synen eysch mette costen van 

beyde parthyen tot tacxatie van schepenen. 

Schepenen tacxeren voorde costen van beyde eysschen op voor reysen vracht ende verteerde costen een rycxdaelder.” 
 

ORA 185  1626, 15 mei 

“Guyert Jans dienstmeyt alhyer inde Valck eyscheresse contra Tymon IJsbrants waert inde witte Swan buyrman gedaegde. 

Deyseresse concludeert tot betalinge ende by provysie ter namtissement ter zomme van zes ende twintich kar guldens ter cause van 

huyer by haer eyseresse tot des gedaegdens huyse verdient mette costen. 

Alsoo de gedaegde nyet ende compareert soo versoect deyscheresse dat jegens hem sall gaen defaut ende uut crachte vandien 

condemn. vant vooreyde namtissement dewyle dat deyscheresse overbodich staet hare eysch by eede te stercken. 

Schepenen condemneren de gedaegde deur hy noncomparity in zyn eerste default ende de geeyschte zomme te namtisseren in 

handen.” 

 

ORA 185   1628, 2 juni 

“Allert Arentsz schout als lasthebbende van Meester Gerryt Pieters cirurgyn tot Schermer eysscher. 

Contra Fop Odewynsz, schoenmaecker buyerman alhier gedaegde. 

Omme betalinge ter somme van seventhien carolus gulden ter cause van verdient arbeytsloon vant cureren van een quaat 

bien, ende een seere keell mette medecumenten daertoe gebruyckt, versoect hy eysscher betalinge ende by provysie tot 

namtissement mette costen. 

Schepenen volgende de ged. Syn non cumparayty in syn 1
e
 default. 

Deselve eysscher van selffswegen eysscher. 

 

Contra: 

Deselve gedaegde. 

Omme betalinge te hebben ter somme van vyff X gulden ter cause van geaccordeerde pen(ningen) concludeert hy tot 

betalinge vandien mette costen cum expensis.” 
 

ORA 185  1628, 20 oktober 

“Jan Garbrantss als oudste soon van Claertje Jansdr weduwe en boelhoudster van za Garbrant Myeuss geassisteert met Willem 

Mieuss zyn oom eysers contra Jacob Ysbrantss de Groot onsen buyrman gedaegde. 

Deysers indier qualyte concluderen tot betalinge ter somme van acht jaren verschenen renten van een seeckeren rentebrieff van 

drye kar guld twee stuvers acht penningen jaerlicx verschynende opten 1en mey breeder blyckende byde prinsepaelen bryeff daer 



van gepasseert opte by gebreecke van betalen dat het hypoteeck daer onder verbonden verclaert sall worden executabel ende 

versoecken hyer op condemnatie mette costen. 

De gedaegde compareert ende bekent de verschenen rente schuld te wesen en laet hem gewillich condemneren. 

Schepenen condemneren de gedaegde inden eyser zyn eysch volgende zyn eygen .. mette costen.” 
 

ORA 186  1651,23 maart 

Claes Dircxen en Jan Dircxen als enige erfgenamen van hun broer Cornelis Dircxen Kabel contra Jan Cornelisz Goesinnen. 

“Den eyschers alle geeven hoe waer is datten gedaegde in alimentatie heeft aengenomen hadt haer voornoemde overleden 

broeder, omme de selve met behouden goet op te brengen tot syn mondyge dagen, te weeten van syn capitael, dat was acht 

ende tnegentich gulden te genieten de renten ende daer en booven noch van de verdere oomen van haer ende€  haer 

voornoemde overleeden broeder een seeckere stuck gelts. Ingevolge van welcke aeneminge den gedaeghde haer 

voornoemde broeder eenyge jaeren in syn huys heeft gealimenteert, te weeten soo lange dat den selven was gecoomen tot 

den ouderdom van omtrent sestien jaeren ende het voorschreven capitael van haer eysschers voornoemde broeder onder 

hem geslagen, als wanneer den gedaegde den selven haeren broeder gantsch ontfatsoenlyck ende selffs tegens den 

voorschreven aeneminge uuyt syn huyse heeft gestooten, in der wegen datten selven by andere vrinden is gealimenteert 

buyten den gedaegde tot syn overlyden. Ende alsoo den gedaegde wel behoort hadde doen hy des eyscheren voornoemde 

broeder uuyt synen huyse verstiet te restitueeren de voorschreven somme van f.98.0.0, soo is hy nochtans van sulcx te doen 

weygeren niet tegenstaende veele interpellatien ende vrindelycke versoucken daeromme gedaen. Soo concludeeren de 

eyschers by den voornoemde ende andere middelen in tyden ende wylen naerder te deduceeren datten gedaegde by 

vonnisse van deesen Edele Gerechte zal werden gecondemneert aen haer eyschers te restitueeren ende betaelen die 

voorschreven somme van€ f.98.0.0, ende dat metten interesse van dien tegens den penning 20 jaerlycks jaer tsedert dat den 

eyschers voornoemde broeder buyten des gedaechdens alimentatie als vooren heeft geweest synde nu omtrent veertien 

jaeren totte effective voldoeninge toe.” 

 

ORA 187  1662, 7 maart 

Allert Jansz Boncenburch schout van Uitgeest contra Huybert Huybertsz Cramer. 

De eiser concludeert tot een veroordeling van f.5.5.0 voor 2 te licht bevonden broden die de eiser met 2 schepenen bevonden 

heeft in februari van dit jaar. 

De gedaagde bekend schuld maar merkt op dat "het eene broot, een kant broot was ende het ander maer twee loot te licht te 

weesen, versoect absollutie". 

De schepenen wijzen vonnis: 42 kennemer schellingen en de kosten van het proces. De eiser wordt diens eis onzegd. 
 

ORA 187  1663, 22 maart 

Aanmelding van de crediteuren over de desolate boedel van Symon Allertsz Vel zaliger. 

Hieronder: Gerrit Tymonsz waert te Uitgeest voor f.24:6:0 “ter saecke van coop van wantstocken en verschoten penningen 

Symon Vel in syn sieckebed verstreckt.” 

Jacob Jansz biersteecker van gelevert bier f.9.19.0 

Uit de stukken blijkt dat vel een schuit en visnetten bezat, was dus visser. 
 

ORA 187  1663, 14 augustus 

Jason Dircksz van Dorregeest legt in handen van schout en schepenen, volgens resolutie van de Staten van Holland en West-

Friesland van d.d. 2-5-1663, de eed als zilversmit af. 

 

ORA 187  1664, 4 januari 

Eiser: Gerrit Tymonsz waard in de Swan Contra: Cornelis Albertsz. 

De eiser verzoekt het gerecht de gedaagde te veroordelen tot het doen opmaken van de watergang van het huis en erf 

toebehorend aan de eiser, gelegen aan de Meldyk, tot op de meer toe, gelyk dit is geweest. 

De gedaagde antwoord dat hy het erf heeft gekocht zonder dat er melding was gedaan van enig watergang en dat indien de 

eiser daar enig akte van heeft Dirck Spanjaert dient te institueren. 

Schepenen houden de zaak in advies. 

 

ORA 187  1666 

Eiser: Breghte Gerritsdr wonende te Akersloot
contra: Pieter Tamisz herbergier te Uitgeest

 

Eiser had zich in dienst gesteld van gedaagde voor f.33:0:0 en 6 ellen wit lynwaet, een paer schoenen bedragende te samen ca. 40 

Car. gld "ende in desselfs diensten gecontinueert hebbende wel 13 a 14 weecken wordende alsdoen sieckelijk ende van de roos 

qualyc gestelt". Zy was niet in staat haar werk te doen en zei tegen haar werkgever en diens huisvrouw dat het haar beter leek om 

naar huis te gaan tot zy beter was. De herbergier en diens vrouw zwegen zodat zy aannam dat het was toegestaan. Naar huis 

gaande liet zy de meeste van haar goederen achter om als zy genezen was de dienst weer op te nemen. Zy meldde zich weer op  

29-1-1666. Maar de gedaagde wilde haar niet meer hebben of iets geven voor de reeds gedane diensten. De eiser vraagt aan de 

schepen of zij de gedaagde willen veroordelen tot het betalen van de volle huur met de proceskosten. De gedaagde zei dat eiseres 



nooit ziek is geweest en dat zy niet met hem of iemand anders over haar vertrek heeft gesproken, maar dat zij stilzwijgend is 

vertrokken. Schepen benoemen Reyn Pieters en Ysbrant Dircksz Kitser om als goede mannen de partyen te horen en te 

accorderen. De zaak wordt 14 dagen verdaagd. 

 

ORA 187  1666 

Schepenen gesien de biljetten van verkoop waarby alle de menen enig recht te hebben of anderszins op het huis en erf van Dirck 

Jansz te Uitgeest staande in de Kerkbuurt. Oost: Breeweg, zuid: dingstal, noord: Claes Bruynsz Glasemaker, west: Griete Erwes. 

Degenen die zich hierna, nu na 4x gedaagd te zyn, nog zullen melden zyn te laat. 

 

ORA 187  1666, 28 mei 

Inzake huis van Dirck Jansz in de Kerkbuurt (=De Roo Leeu) 

Twee schuldeisers hebben zich gemeld: 

De kinderen van za. Hendrick vanden Hoove f.150:0:0 en f.60:18:0 over 6,5 jaar rente tegen de penning 16 int jaar, blykens akte 

12-10-1646 . 

Dirck Ysbrantsz Spanjaert 100 gld en 20 gld over 5 jaar rente tegen de penning 25 waarvan akte opgemaakt op 21-4-1646. 

Schepenen verdelen de gelden die vrygekomen zyn door de verkoop van het huis na aftrek van de verschuldigde verponding en 

haardstede. 
 

ORA 187  1667, 9 december 

Phillips Willemsz op Dorregeest contra Tryn Eeuwouts waardin in de Oliphant. 

Om betaling te hebben van f.7:14:0 zijnde rest van een grotere som inz landhuur. 

Gedaagde weet van niets. 

Schepenen veroordelen de gedaagde tot het betalen van de geeisde som + de kosten van het proces. 
 

ORA 187  1668, 26 april 

Jan Cornelisz Molenaar van de korenmolen alhier verzoekt dat er voogden gesteld worden over zyn minderjarige zusters 

Marytje Cornelisdr en Tryntje Cornelisdr om over de goederen en hun persoon te regeren. 

Schepenen stellen Wouter Woutersz de Boer en Pieter Garbrantsz Snel aan. 

 

ORA 187  1669, 12 februari 

Annitje Claesdr  van Nieuwe Nierop nu hier woonachtig eiseres in cas van matrimonieel .. burgemeesteren en scheepenen en 

regeerders van Nieuwe Nyeroop als oppervoogden van hare minderjarige wezen contra: Cornelis Jansen Keesjan waard in de 

Swan. Kessel als procureur van de eiseres die ook aanwezig is zegt dat eiseres een eerbare jonge dochter is en zich altijd eerlijk 

en goed heeft gedragen bij de gedaagde alwaar zij als dienstmeid was aangesteld en heeft gewoond. Hij zegt voorts dat de 

gedaagde "met schoone woorden en bewysinge van vriendelyckheyt ende belofte van haer te trouwen" haar heeft bewogen tot 

"vleeselycke conversatie" en zij "van hem beswangert" is geworden van het kind dat op 10 oktober 1668 werd geboren. In de 

barendsnood heeft de gedaagde verklaard de vader van het kind te zijn. Maar nu blijkt hij niet met haar te willen trouwen. De 

procureur eist dat de gedaagde veroordeeld wordt met haar alsnog in het huwelyk te treden en zo dit niet gebeurd hij de eer van 

de vrouw betert door betaling van 2000 gld en de kosten van de kraam etc.

 

Oosterhoorn voor de gedaagde, die eveneens aanwezig is, zegt dat de eiseres moet bekennen dat zij nog minderjarig is en 

"oversulks geen personen stande in juditio hebbende niet bevoegt is in rechten te ageren ende derhalve de burgemeesters en 

regenten van Nieuwe Nierop in haar voornoemde qualiteit hun niet voegen kunnen met de eyserese de wijle de principale actrice 

niet cunnende ageren versoekt niet ontvanckelijk. Kessel versoeckt copie en dag te naaste Oosterhoorn fiat Schout en schepenen 

verdagen de rechtdag naar 5-3-1669” 

 

ORA 187  1669, 3 maart 

Annitje Claesdr eiseresse, Cornelis Jansz Keesjan gedaagde . 

Kessel wijst de geopponeerde exceptie af en eist dat gedaagde zal antwoorden. 

Cornelis Jansz Keesjan verzoekt copie en dag. 

Kessel fiat. 

Schepenen verdagen naar 15 maart 1669. 
 

ORA 187  1669, 15 maart 

Annitje Claesdr eiseresse, Cornelis Jansz Keesjan gedaagde. 

Oosterhoorn met Cornelis Jansz Keesjan persisteren in geproponeerde exceptie. 

Kessel persisteert. 

Schepenen admitteren de geproponeerde exceptie en compenseeren de kosten om redenen. 

 

ORA 187  1672, 20 mei 



Jan Albertsz Houtsager geeft in handen van schout en schepenen 124 car.gld, 3stuivers en 8 penningen ter voldoening van de 

laatste penningen inzake koop van een zaagmolen, door hem gekocht van Duyfje Pieters weduwe en boedelhoudster van 

zaliger Cornelis Claasz Houtzager. Het bedrag dient door schepenen uitgekeerd te worden aan degene die het toekomt. 

 

Tamis Odewynsz f. 21:15:12 

Claes Jansz Huysmans f.8:15:8 

Wouter de Boer f.8:3:8 

Pieter Jansz de Oude en Pieter de Jonge te Haarlem f.82:5:12 voor "consignatje gelt" 

 

ORA 187  1673, 17 januari 

Eiser Jacob Heyndriksz Schipper. 

Betreft verkoop van een damschuit. 

 

ORA 187  1673, 5 september 

Proces inzake de koop van een “druyffschuyt” genaamd 't Jotter. 

Koper is Jan Dircksz Oelen, verkoper Cornelis Pietersz vant Hoff, scheepmaker te Assendelft. 

 

ORA 187  1673, 9 november 

Verzoek van Cornelis Jansz Verhammen dat de goot of watergang lopende van de tuin van Cornelis Jansz voorn. door de tuin 

van Jacob Jansz Swan tot op de Smalleweg toe mocht worden opgemaakt. 

Schepenen hebben de zaak geinspecteerd. Schout krygt opdracht om Jacob Jansz te ordonneren om de zaak binnen 8 dagen te 

regelen. 

 

ORA 187  1673, 22 december 

“Onderschr schepenen tot Wtgeest roying gedaen tuschen het erf van en ten vrsoecke van Jacob Jans Swan ende het huys van 

Cornelis Jansz Verhammen ende neffens het erff ende huys van Alit Willems ende sijn opde limytscheydinge vande erven 

geslagen drye paelen treckende oost ende west aen als namentlyck een neffens de voorn gevel van het huys van Alit Willems 

ende de tweede omtrent midden vant achterpadje .... ..... ...... tuschen de thuynen ende erven van voorn Jacob Jansz en Cornelis 

Jansz Verhammen ende de derde dicht byde heyningh vant achterpadtjen mede net int midden vant scheyt tusschen de voorn 

parthyen haere thuynen, ende is verstaen dat de voorn parthyen nade royingh van selve geslagen palen degoot offte 

watergangh sullen maecken ende dat de palen recht int midden vande watergangh sullen moeten staen ende sullen parthyen 

yeder syn gedeelte van goot ter wyte van anderhalff voet moeten maecken ende voortaen onderhouden als namentl. Cornelis 

Jansz syn gedeelte tot Alit Willems thuyn toe ende Alyt Willems voort neffens haer erf tot opde Smaleweg toe ... by schepenen 

gewesen dat Jacob Jans drye deelen ende Cornelis Jans een deel vande rechtelycken costen mitsgaders verteerde costen sullen 

moeten dragen.” 

 

ORA 188 fo.19  1685 

Eiser: Frederick van der Sprangh schout van Uitgeest 

Gedaagde: Pieter Pietersz Voormoot 

“Den eyser concludeert tot condemnatie van de somme van 2:12:8 ter saecke den gedaegde sigh op den 15 April 1685 synde 

sondaeghs hem vervordert heeft hem te laten vinden in een brandewyns huys en toeback roockende direct streydende tegens de 

keure deses dorps mette kosten.  

Den gedaegde seyt wel opden voorss dagh geweest te syn in een brandewynshuys, en aldaer een pijp toeback te hebben geroockt, 

maer dat daer nyet heeft genuttight eenigh stercken dranck also daerom een bootschap te doen was gekoomen versoeckende 

daeromme absolutie. etc. 

Den heere eyser accepteert de confessie vande gedaegde dat deselve ter plaetse inden eysch vermeldt op sondagh heeft geweest 

en aldaer geroockt persisteert voor replycq. 

Den gedaegde persisteert voor absolutie. 

Den heere eyser reserveert hem tot de keure ende versoeckt ... 

den gedaegde dispositie. 

Schepenen absolveren den gedaegde vanden eysch  byden heere eyser op hem gedaen ende genome mette kosten.” 

 

ORA 188  1685, 26 juli 

Voor schout en schepenen verschenen Claesien Claes, Dieuwer Jans Vincx , Dirck Gerritsz Alckemade als voogd van de dochter, 

Griet Claes weduwe van mr.Jacob Jansz Vennen, Wouter de Boer, Bruyn Cornelisz Alckemade, Claas Jacobsz Haseven, Claas Jansz 

Haseven, Claas Jansz Molenaar,  Reyer Gerrit Jannen weduwe, Arent Cornelisz voogd van Sybrant Cornelis Roellevendr, Cornelis 

Ysbrantsz Broens voogd van Guyrte Cronen, Claas Jansz Cley, Maertje Maertens, Jan Willemsz Castricum, Cornelis Garbrantsz 

Croft, Pieter Hesselsz, Arjen Gerrit Jannen, Pieter Claesz Slootje, Guyrte Maertens, Fop Cornelisz, Claes Cornelisz Roelofs 

weduwe, Willem Jacobsz Cas zoon van Jacob Kuyper, Neeltje Huyberts, Sytjen Nanne, Huybert Dircksz, Cornelis Jansz Ceejannen, 



Phillips Willemsz Vel, Guyrte Meynderts, Gerrit Maerts, Claes Lucas.
Zy verklaren dat “zy geen wynen hebben ingelegt ofte 

geconsumeert by vaetjes als anders gedurende het seisoen augustus 1684- 1 aug 1685.” 

 

ORA 188  1685, 2 augustus 

“Op huyden den tweeden augusty Anno 1685 compareerde voorden E. Frederick vander Sprang schouth tot Wtgeest, Pieter 

Jacobsz Laeckencoper ende Nan Lourisz Backer schepenen aldaer, Claes Jansz Molenaer dewelcke naer dat reghtelycke daertoe 

was geciteert hem door mij ondergeschreven was voorgelesen het 11 artyckel vande ordonnantie vant gemaal by solemneles eede 

verklaert heeft sigh naer het voorss artyckel punctuelycke te sullen reguleren seggende daerop: Soo waerlycken moet mij Godt 

almaghtigh helpen.” 

 

ORA 188 fo.22vo 1685, 29 december 

Casparus van Nes wynkoper te Amsterdam eiser. Symen Jansz Paessche te Uitgeest, gedaagde. 

Van Nes eist dat gedaagde de 282 guldens inzake geleverde wijn, brandewyn en andere "sterke wateren" alsmede over 

verschoten penningen alsnog betaald. 

Gedaagde bekend schuldig te zijn maar niet voor zoveel geld. 

Eiser persisteert. 

Het proces wordt verdaagd tot over 14 dagen. 

 

ORA 188 fo.23vo 1686, 11 januari 

Casparus van Nes wynkoper te Amsterdam eiser. Symen Jansz Paessche te Uitgeest, gedaagde. 

Partijen houden de zaak voor voldongen. 

Schepenen alvorens te veroordelen ordonneren de partijen te compareren voor Cornelis Foppen Goesinnen, schepen en 

Johannes van Coevenhoven, secretaris, Cornelis Gerritsz Alckemade en Cornelis Ysbrantsz Broens, als goede mannen ten 

fine van accoort en bij manquement van dien dan wordt gedaagde veroordeeld in de gedane eis en de kosten. 

 

ORA 188 fo.27  1686, 8 maart 

Schout en schepen verrichten een rooiing in de Pannekoecxbuyrt. 

Aan elkaar belende eigenaren: Guyrt Cornelis weduwe van Claes Jansz vant Sant., Willem Coolmans, Wouter Arisz 

Coperslager,  Pieter Voormoot. 

 

ORA 188 fo.33  1686, 3 september 

De schout als eiser, klaagt Gerrit Jansz visser wonende op de Horn te Krommenie aan, wegens het gebruik van een verboden 

en schadelijk visgewand in de Wouderpolder. 

 

ORA 188 fo.33vo 1686, 3 september 

Idem visser Claes Pietersz wonende op de Horn te Krommenie. 

 

ORA 188 fo.37vo 1687, 5 augustus 

Claas Jansz Molenaar legt de eed opt gemaal af volgens het 11
e
 artikel van de ordonnantie van het gemaal. 

 

ORA 188 fo.55  1689, 10 mei 

Eedaflegging van Allert Symonsz bij diens benoeming tot kuythaalder. 

 

ORA 188 fo.59vo 1689, 26 augustus 

Schout vander Sprangh contra Jan Cornelisz Prins.
 

“De eyser concludeert dat den ged. sal werde gecondemneert in een boete van 2:12:8 ter saecke dat hy ged. contrarye het 

107 artyckel vande dorps keure alhier synde een winckelier syn venster voor aende weg op den laesten bedendach heeft 

opengeset en waerover hy den ged. heeft bekeurt mette kosten.
Den ged. bekent dat het venster heeft opgestaen dogh wist 

nyet dat qualyck hadde gedaen.
 

Idem contra Wouter Claesz Rolreder. Den eyser concludeert dat den ged. sal werden gecondemneert in een boete van 2:12:8 

ter saecke hy ged. contrarie het 106 artyckel van de keure deses dorps, op den laesten bedendach syn gaeren tot de rolredeye 

behorende te drogen heeft gehangen en sulcx onbehoorlyck arbeyt heeft gedaen en waar over hy eyser den ged. heeft bekeurt 

mette kosten etc.
Den ged. seyt dat opden bedendach en oock wel in twee a drye dagen het garen nyet heeft aengeraect 

dienvolgende concludeert tot absolutis van den eysch mette kosten.

 

Idem contra Neel Nannen wonende op de Bergh alhier.
Den eyser concludeert dat de gedaechdesse sal werden 

gecondemneert in een boete van 2:12:8 ter saecke sy ged. onder de predicatie opden laetsten bededach haer goet soo 

wachten schorten als anders te drogen heeft gehangen alsmede onder de predicatie haer goet heeft schoon gemaeckt geboent 

en gedroogt en waer over hy eyser haer ged. heeft bekeurt alles contrarie het 106 artyckel vande keure deses dorps mette 

costen etc.
Vermits de non comparitie van ged. versoeckt den eyser het eerste default met het proffyt als naer reghten. 

Schepenen decerneren tegens de ged. het eerste default met het proffyt als naer reghten.
 



Idem contra Symon Claesz wonende op de berg gedaegde.
Den eyser concludeert dat den ged. sal werden gecondemneert in 

een boete van 2:12:8 ter saecke hy ged. onder de predicatie opden laetsten bedendach was kleren te bleecken heeft laten 

leggen contrarie het 106 artyckel vande dorps keure en waerover hy eyser den ged. heeft bekeurt mette kosten etc.
De ged 

seyt nyet geweeten te hebben dat het goet uut was geleyt derhalven versoekt absolutie vanden eysch mette kosten.” 

 

ORA 188 fo.62vo 1689 

Schout van der Sprangh contra Albert de Glasemaecker. 

De eiser verzoekt het gerecht de gedaagde te veroordelen tot een boete van 1 gld. omdat gedaagde tegen het 35 artikel van de 

dorpskeuren op 28-8-1689 achter het huis van Gaauwen Gerritsz Keyser heeft gespeeld op de heulbaan tydens de predicatie. 

De gedaagde was echter niet verschenen, waarop de eiser “het eerste default met het proffyt” verzoekt. Schepenen stemmen 

toe. 

Idem contra Abraham Jacobsz inzake het voorgaande "vergrijp". 

De gedaagde bekend op de heulbaan te hebben gespreeld, doch wist niet beter dan dat het was toegestaan volgens zeggen van 

Gaeuwen Gerritsz Keyser en verzoekt daarom absolutie. 

De eiser verzoekt copie van de eis. 

 

ORA 188 fo.63vo 1689 
De schout contra Gaeuwen Gerritsz Keyser. 

De eiser verzoekt het gerecht dat gedaagde veroordeeld wordt tot een boete van 42 kennemer schellingen ter zake dat 

gedaagde op 28 aug. laatstleden bier en brandewijn onder de tijde van de predikatie te tappen hetgeen tegen het 110 artikel 

van de keuren is. Item dat hy dezelfde dag "prophane exercitie" , n.l heulen heeft toegelaten. 

De gedaagde zegt dat hy met de officier "uitkoop" gemaakt te hebben en daarvoor ook penningen heeft betaald. Verzoekt 

daarom absolutie. De eiser verzoekt copie. 

 

ORA 188 fo.64  1689, 9 september 

Aanzegging aan de onderstaande molenaars van de oliemolens te Knollendam. 

Willem Dircksz voor De Knollenbyter, Jan Claesz  voor s'Lants Welvaren, Garbrant voor De Backer. “dat sy int opdoen van 

het saet ten dienste ende gebruycken van gemelte molens nyemant anders sullen mogen gebruycken dan de door schout en 

schepenen aangestelde zaadmeter genaamd Jan Boockjes.” 

 

ORA 188 fo.81vo 1691, 27 februari 

Pieter van der Heyde wynkoper te Purmerend contra Mouris Menger gedaagde. Inzake betaling van 48 guldens wegens 4 

anckers wijn die de eiser aan gedaagde geleverd heeft. 

De gedaagde is niet verschenen. 

Schepenen veroordelen de gedaagde. 
 

ORA 188 fo.  1691, 24 april 

Frederik Florisz van Limmen waard in de Swan eiser, contra Gerryt Arjensz Jannen, Cornelis Cornelisz vant Ent en Dirck 

Leenderts. 

De eiser wil alsnog betaling van verteerde kosten door gedaagden op 23 en 24 januari j.l. in zyn woning gedaan. 

Gedaagden erkennen dat zy by de veiling zyn geweest doch hun gelag hebben betaald. 

Schepenen condemneren iedere gedaagde tot betaling van 18 stuivers "en wert verstaen dat de vercopers in toekomende 

alschoon opde verkopers kamer nyet van verkopers sullen moeten betalen". Schepenen laten de kosten voor het proces vallen. 

 

ORA 188 fo.100vo 1692, 29 februari 

Schout van der Sprangh contra  Tys Jan Huygen 

De schout eist f.2:12:8 omdat gedaagde tegen het arikel van de dorpskeuren op 13-1-1692 onder de predicatie ten huize was 

van Jan Dircksz Quinck, sterkedrankverkoper, om aldaar sterke drank te drinken. 

De gedaagde erkent daar aanwezig te zijn geweest doch zegt geen sterke drank genuttigt te hebben. 

Schepenen veroordelen conform de eis. 

 

Idem contra Dirck Heyndricxe inzake als voorgaande. 

Gedaagde ontkent niet daar aanwezig te zijn geweest om een "soopie" te drinken, maar zegt dat Jan Dircksz Quinck hem niet 

wilde tappen of schenken. 

Schepenen veroordelen conform de eis 

 

Idem contra Jan Quartel. 

Ontkend en bekend als Tys Jansz Huygen. 

Vonnis als voren. 

 



Contra Jan Dircks Quinck 

de schout eist f.2:12:8 wegens het feit dat hy sterkedrankverkoper zijnde de voorgaande gedaagden van gelag heeft voorzien. 

Gedaagde ontkent. 

 

ORA 188 fo.103vo 1693, 16 januari 

Schout vander Sprangh contra Claes Pietersz Verwer. 

De gedaagde zou zich op 16-11-1692 in de voormiddag, tijdens de predicatie, hebben opgehouden in De Valck en 

daar gedronken hebben hetgeen tegen het 110e artikel van de dorpskeuren is. 

Gedaagde voert ter verdediging aan dat hij die dag naar Zaandam zou varen en in De Valck wat tabak ging roken. Hij 

ontkent enig drank te hebben gedronken. 

 

ORA 188 fo.148  1695, 16 december 

Jacob Jansz Biersteker contra Jan Banckjes (elders in molen de Dog) inzake een niet betaalde rekening van f.11:7:8 wegens 

geleverd bier. 

Idem contra Hendrick Jacobsz wegens f.23:13:10 aan geleverd bier. 
 

ORA 188 fo.148vo 1695, 16 december 

Jacob Jansz Biersteker  Pieter Pietersz Voormoot contra Jan Quartel inzake een niet betaalde rekening van f.8:3:8 wegens 

geleverd bier. 

Schepenen condemneren gedaagde de eis te voldoen. 

 

ORA 188 fo.171  1697, 11 juli 

In conformitie van de ordonnantie op de impost van de turf  worden aangesteld en hebben de eed afgelegd als turftonder van 

Uitgeest: Dielof Dielofsz, Neel de With, Jacob Allerts, Neel Alberts. Te Markenbinnen: geen namen vermeld. 

  

ORA 188 fo.186vo 1698, 28 november 

“Adriaen van Coevenhoven voor hemzelf en als vader en voogd over zijn minderjarige dochter, houders van de navolgende 

constytusybrief contra Gawen Gerritsz Keyser possyseur vant hypoteeck hier naegemelt gedaegde 

Eiser concludeert tot betaling by provisie namtissement van 1800 Car.Gld. vlg een constitutiebrief met een interest van 4% v.a. 

1-1-1693 en dat de hypotheek executabel zal worden.” 

Gedaagde erkend dat hy een constitutiebrief by de eiser heeft afgesloten maar dat hy het bedrag nooit heeft ontvangen. 

Verzoekt schepenen de eis niet ontvankelijk te verklaren. 

 

ORA 188 fo.187  1698, 9 december 

Voortzetting van de zaak op 186vo 

De eiser accepteert de bekentenis van de gedaagde de schuldbrief te hebben gepasseert "welcke over de geeiste somme tot syn 

genoegen en bouwingh vant huys alhier ten hypotheeck daer voor gestelt."  

 

ORA 188 fo.188  1699, 6 januari 

Voortzetting van de zaak op fo.187 

“De gedaegde in indietsye comparerende verklaert aen den eedt (?) van den eyser te defferreeren dat de penningen inde 

schultbrief be..eys gemelt ter somme van achtien hondert gulden waerlyck ende in oprechtichheyt door den eyser aen den 

gedaeghde zyn toegetelt overhandicht ofte gegeven en by weygeringe van dien soo verclaert de gedaeghde bereyt te syn omme 

onder sollemneelen eede te sweeren dat hy gedaeghde de voorss somma van achtienhondertgulden die diereckt ofte indiereckt 

noyt van de eyser genooten ofte ontfangen heeft gelyck meede dat hy gedaegde oock diereckt of indiereckt geen last of ordre 

oyt aen den eysers heeft gegeeven om de voorss penn. voor reeckeningh van hem gedaegde  aen iemant wie hy oock soude 

moogen syn te tellen ofte te betaalen versoeckende wyders executsy in indietsye viesy en koppy autentyck tot syn gedaeghdens 

kosten van seecker boeck of aentekeningh van ontfanck en uytgaef onder hem eyser ofte desselfs vader saliger boedel 

berustende en byden voornoemde synen vaader gehouden waer van aenden gedaeghde simpele coppy door den eyser ter handt 

gestelt ende dat voorss soo veel het selve boeck of aentekening conferneert de parsoon van de gedaeghde ende des selfs huys 

genaemt den Oyevaar.” 

 

ORA 188 fo.191  1699, 3 maart 

Voortzetting van de zaak op fo. 188 

“Eiser dient als bewys 2 verklaringen van extract akte van bewys en een extract uit een debet en credit van hem en zyn vader 

zaliger van een notytsy het meerendeel was by zyn vaader salr hant geschreeven ende quytansy en reckening daer toe relatyf 

van een interogatie van de nootulen en dincktalen in quantempo en is noodt van een quitansy of extract uyt schepen protekol 

alhier. Gedaagde dient als bewys het gedicteerde op de schepenrol van 6-1-1699. Voorts een reeckeningh door de overleeden 

seckert Johannis van Coevenhoven met syn eygen hant geschreeven wegens de pretense betaling door den selven aen het huys 

van Gauwen Gerritsz Keyser gedaen. Item een attestatie van drie getuygen d.d. 15-6-1697 en idem 15-1-1699 en feb.1699. 



Eiser en gedaagde verzoeken copie en dag” 

 

ORA 188 fo.192  1699, 19 mei 
Voortzetting van de zaak op fo.191 

Gedaagde dient de contra vragen in van Aemker Hesselsz Leenman en Harculus Foppen en Cornelis Gerritse Alckemade 

beantwoord. 

Schepenen vragen van iedere party 8 zilveren ducatons inleg om rechtsgeleerden te consulteren. 

 

ORA 188 fo.192vo-193 1699, 3 juli 

Voortzeting van de zaak op fo.192 

Partyen verzoeken dispositie. 

Schepenen, gelet op het advies van 2 rechtsgeleerden veroordelen gedaagde in de geeiste som mette kosten 

 

ORA 188 fo.193  1699, 11 juli 

Voortzetting van de zaak op fo.192vo 

De weduwe van Gauwen Gerritsz Keyser als gedaagde geeft te kennen tegen het vonnis in beroep te gaan voor het Hof van 

Holland of andere rechters. 

 

ORA 188 fo.196vo-197 1699, 4 augustus 

Voortzetting van de zaak op fo.193 

Maertie Bonckeris weduwe van Gauwen Gerritsz Keyser en zyn universeel erfgenaam eiseresse contra Adriaen van 

Coevenhoven schout te Heemskerk. 

“Vraagt schepenen gedaagde te condemneren om binne  6 weken al zyn voors actien en ... uythoofde van de boedel van zyn 

vader ten laste van de reuirant en wylen haer man resulterende behoorlyk te instytueren op peene van verstek met ymposyte 

van eeuwig stilswygen.” 

Gedaagde verzoekt copie en dag 

 

ORA 188 fo.197vo-198 1699, 1 september 

Voortzetting van de zaak op fo.196vo 

“Vermits de noncomparitie van gedaagde soo versoekt de eiser oft arrest en requyr versteck van antwoort salve pury “ 

“Dewyl de gedaagde ingebreeke blykt om ingevolge het disposief van schepenen 18-8-1699 het verstek van antwoord en voor 

proffyt van dien dat de gedaegde sal werden gecondemneerd.” 

 

ORA 188 fo.206  1699, 18 december 

Jacob Cornelisz Biersteker contra Cornelis Woutersz 

De eiser concludeert tot verwisseling van woning jaar om jaar. 

“De gedaagde presenteert het gehele huis op te leggen of om de helft te schryven off ... verscheyd te maken. 

Schepenen als goede mannen ordyneeren dat Corns Wouters sal blyven in de groote wooning mits dat hy de oostzy vant dack 

voor dit maal sal repereren ende lasten van de verponding en de .. penning overt geheele huys betalen so lang dit accoort 

staet de gebroocken glasen die gebroocken syn yder later maken die hy gebroocken heeft of komt te boeken. En over zyn 

vader laten gebruycken, het halve erf en voor hem het andere helft.” 

 

ORA 188   1701, 26 april 

Volgens de ordonnantie opt gemaal leggen de volgende Uitgeester bakkers de eed af:  Pieter Tymens, Jan Tymens, Aryen Jacobs, 

Jan Nanningh, Jan Pietersz Cools, Pieter Aarjans, Willem Karman, Harmen Bruynsz, Dirck Dircksz en  ? Heyndricksz 
 

ORA 189   1702, 24 oktober 

Pieter Pietersz Voormoot contra Wouter Claasz wegens niet terug betaalde lening, groot 1600 Car Gld. 

De gedaagde ontkent de eis en vraagt de eiser bewys te leveren. 

 

ORA 189   1702, 24 oktober 

Pieter Cornelisz Buyteweg contra Styntie Ysaacx huisvrouw van Jan Hesselsz Schouten. 

Hy eist dat zij de naam van de persoon noemt van wie gedaagde gehoord heeft dat Lysbeth Daniels, huisvrouw van de eiser, 

aan de pachter te Alkmaar impost zou hebben doorgegeven dat Joris Joosten, hospes in de Swan, wijn gesmokkeld heeft. 

Gedaagde was niet verschenen. 

Eiser eist 2e citatie. 

 

ORA 189   1702, 5 december 

Vervolg van de zaak van 24 oktober. Buyteweg contra Styntie Ysaacx. 



Gedaagde, Styntie Ysaacxs, zegt het van Jan Coole gehoord te hebben. De eiser dient van repliek dat gedaagde hem heeft 

gezegd "van het selve wel langer tyt en speciaal wel een vierendeel jaars voor den tydt dat Jan Hesselsz hetselve in de 

herberge de Swan heeft vertelt, heeft geweeten" en dat zulks niet van Jan Coole was gekomen. 

Gedaagde ontkent.  

Eiser zal bewys leveren 

 

ORA 189   1702, 29 december 

Vervolg van de zaak van 24 oktober. Buyteweg contra Styntie Ysaacx. 

Om te dienen van bewys. Uitstel 14 dagen. 

 

ORA 189   1703, 12 januari 

Vervolg van de zaak van 24 oktober. Buyteweg contra Styntie Ysaacx. 

Eiser eist dat Styntie in het openbaar haar verontschuldiging aan de huisvrouw van de eiser aanbied voorts een boete van 250 

gld ten gunste van de armen. 

Gedaagde verzoekt copie en dag. 

 

ORA 189   1703, 9 februari 
Vervolg van de zaak van 24 oktober. Buyteweg contra Styntie Ysaacx 

Gedaagde (Jan Hessels Schouten)  blyft by zyn eerder gegeven antwoord en sterkt dit middels een eed. 

 

ORA 189   1702, 9 maart 
Vervolg van de zaak van 24 oktober. Buyteweg contra Styntie Ysaacx. 

Buyteweg kan geen bewys leveren waarop gedaagde opnieuw om bewys verzoekt. 

 

ORA 189   1702, 23 maart 
Vervolg van de zaak van 24 oktober. Buyteweg contra Styntie Ysaacx. 

Buyteweg trekt de eis in. Schepenen veroordelen hem tot de kosten. 

 

ORA 189   1703, 28 april 

Cornelis van Coppenol, wonende op Markenbinnen, verscheen als principaal schuldenaar en Frans Bongarts schout alhier als 

borg volgens een akte van accoord gemaakt met Maria Blondel, weduwe en boedelhoudster van Sebastiaan 

Schoonderhaagen, wonende in Amersfoort, d.d. 27-2-1703 gepasseerd voor notaris Cornelis Caan, over zeker schuldbrief van 

december 1687 die de voornoemde Cornelis van Coppenol ter zyner laste had gepasseerd, onder willige conditie van de hove 

van Holland, voor notaris Johan de Goeye te Amersfoort, aan ons schepenen vertoond en voorgelezen.
"Soo ist dat Cornelis 

van Coppenol als principaal en Frans Bongarts schout alhier als borg deselve somme van 200 guldens in de akte van 

accoord, alsmede in acte van profiet gemelt aen en onder de geregte van Uytgeest consigneert tot coste ende laste van den 

geenen die in het ongelyck vervalt soo in als buyten regte en met speciaal bevel dat dito penningen niet sullen werden 

uytgetelt dan by overlevering van principale en gequiteerde obligatie."

• 

1704,3 dec Pieter van Schoonderhaagen incasseert, in opdracht van zijn moeder Maria Blondel, weduwe van Sebastiaan 

Schoonderhaagen, de 200 gulden die gedeponeerd waren bij het gerecht van Uitgeest. De eerder genoemde obligatie vervalt 

hierbij. 

 

ORA 189   1704, 18 januari 

Wouter Claasz als erfgenaam van Pieter Pietersz Voormoot, wonende alhier contra Cornelis Pietersz, Cees Baas mede 

alhier woonachtig. 

 

ORA 189  1704, 10 juni 

Philips van Galen hospes in herberg de Oyevaar contra Huybert Dircksz. 

Eiser verlangt van gedaagde f.8:6:0 inzake vertering in de herberg gedaan door de heer Romeyn de Hooge en gedaagde. 

Gedaagde zegt dat de eiser de verkeerde voor zich heeft en dat Romeyn de Hooge is gekomen voor Niesje Aris van 

Castercom inzake zijn bemiddeling om haar land terug te krygen (de helft in Schepmeersven). 

Schepenen veroordelen de gedaagde tot het geeiste en de kosten van het proces. 

 

ORA 189   1704, 14 oktober 

Dirk Willemsz, in huwelyk hebbende Jannitje Jacobs, eerder weduwe van Arien Cornelisz Molenaar,  contra Olphert 

Cornelisz Bregman en Abraham Pietersz Coog, als voogden over Cornelis Ariensz Molenaar minderjarige zoon van wijlen 

Arien Cornelisz Molenaar. 

 

ORA 189  1705, 13 januari 

Schout Bongarts contra Huyg Jansz. 



De eiser zegt dat het waar is dat hij sedert de maand augustus 1704 vier bekeuringen had uitgedeeld aan Huyg Jansz, eigenaar 

van de stokerij en baas van 2 knechten. Hij zou op de ordinaire bedestond enige tabakstaelen en ander materiaal gestookt en 

gesmookt hebben hetgeen strijdig is met H.H.M placcaat en de dorpskeuren. 

Tevens is het waar dat gedaagde tijdens de bedestond drinkende is aangetroffen ten huise van Philip van Gaalen. 

Ook is het waar dat de 2 knechten van de stoker in de stokerij aan het werk waren op 14 oktober. 

Item dat gedaagde op 21 oktober had gestookt. 

Gedaagde is niet verschenen en zal voor de tweede maal worden opgeroepen. 

 

ORA 189  1705, 3 februari 

Vervolg op de zaak van 13 januari 1705 tegen Huyg Jansz. 

Gedaagde zegt dat hij de eerste keer niet was verschenen omdat hij niet was opgeroepen. De schepenen veroordelen hem echter 

toch tot de kosten van de eerste zitting. 

Ten aanzien van de eerste bekeuring zegt de gedaagde dat deze niet terecht was omdat hij een drankje nuttigde bij van Gaalen 

voor de kerktijd. Voorts verklaart hij niet gewerkt te hebben tijdens de bedestond. Met betrekking tot de werkende knechts 

verklaart hij daarvan niets te weten. Zo zij werkten dan was dit niet in zijn opdracht geschied. 

De schout persisteert. 

De gedaagde zal voor bewijs zorgen. 

 

ORA 189   1705, 17 februari 

Vervolg op de zaak van 13 januari 1705 tegen Huyg Jansz. 

Gedaagde niet verschenen. 

 

ORA 189 fo.  1705, 3 maart 

Vervolg op de zaak van 13 januari 1705 tegen Huyg Jansz. 

Gedaagde is bereid alsnog voor de vorige rechtdag te betalen. Hij had echter niet begrepen dat de volgende rechtdag reeds na 

14 dagen zou zijn. Hierna probeert gedaagde zijn gelijk inzake de bekeuringen te bewijzen door voor schepenen enige vragen 

aan de aanwezige Claas Molenaar te stellen. 

1.De gedaagde vraagt of toen de officier hen in zijn stookhuis bekeurde zijn 2 knechten present waren. 

De deposant antwoordt dat hij dat niet kan zeggen. 

2.Toen de officier hem bekeurde was de gedaagde toen werkende of had hij enige tijd gewerkt? 

Deposant verklaart dat Huyg Jansz niet werkte terwijl hij daar was maar of gedaagde had gewerkt voordat deposant daar was 

kon hij niet zeggen. 

Schepenen houden de zaak in advies. 

 

ORA 189  1705, 17 maart 

Vervolg op de zaak van 13 januari 1705 tegen Huyg Jansz. 

Schepenen veroordelen Huyg Jansz tot betalen van de boeten met uitzondering van die hij gekregen heeft in het werkhuis. 

Maar dan moet Claas Molenaar wel zijn verklaring met eed versterken. 

 

ORA 189  1705, 5 mei 

Vervolg op de zaak van 13 januari 1705 tegen Huyg Jansz. 

De eiser wil dat gedaagde diens declaratie betaalt. Gedaagde weigert. 

Huyg Jansz contra Claas Molenaar 

Eiser wil dat Molenaar de eed aflegt. Molenaar wil dit wel, maar wil dan voor zijn tijd betaald worden. Huyg Jansz weigert dit. 

 

ORA 189   1705, 19 mei 

Vervolg op de zaak van 13 januari 1705 tegen Huyg Jansz. 

Schout contra Huyg Jansz inzake diens declaratie. 

Gedaagde dient van repliek dat hij niet schuldig is en de kosten daarom niet wil betalen. 

De eiser refereert aan het vonnis van d.d. 17-03-1705. 

 

ORA 189   1705, 9 juni 

Vervolg op de zaak van 13 januari 1705 tegen Huyg Jansz 

Huyg Jansz blijft bij zijn weigering de kosten te betalen aangezien hij van mening is dat het vonnis niet goed was. Schout daagt 

hem uit met bewijs te komen. 

 

ORA 189   1705, 23 juni 

Vervolg op de zaak van 13 januari 1705 tegen Huyg Jansz. 

Schepenen hebben de declaratie van de schout (32 gld) en de secretaris (22:5:0) getaxeerd en in orde bevonden en veroordelen 

de gedaagde tot betalen. 



De eisers hebben advocaat van der Mieden ingeschakeld edoch gedaagde was niet verschenen. Schepenen veroordelen de 

gedaagde hierop nogmaals tot betalen. 

 

ORA 189   1705, 7 juli 

Vervolg op de zaak van 13 januari 1705 tegen Huyg Jansz. 

Besloten wordt beslag te leggen op goederen van Huyg Jansz om de kosten te voldoen. Gedaagde was weer niet verschenen. 

Twee schepenen krijgen opdracht om samen met de schout en secretaris naar het huis van Huyg Jansz te gaan om te 

inventariseren. 

 

ORA 189   1705, 15 december 

Cornelis van Coppenol contra Evert de Hennipklopper wegens niet betaalde rekening van 1:16:10 van geleverde 

medicamenten. 

De gedaagde zegt dat het wel waar is dat hij enige poedertjes heeft ontvangen die eiser naar hem had gezonden, maar 

dat hij daartoe geen opdracht had gegeven. Hij weigert daarom te betalen. 

 

ORA 189   1706, 23 maart 

Johannis Beyers inzake injurie contra Jan Suyker, hospes in herberg de Zwaan. 

Eiser: De gedaagde heeft enige dagen geleden op verscheidene plaatsen geventileerd en verspreid dat, hij eiser, een 

verklikker zou zijn en dat hij Aagte Claas bij de pachter zou hebben aangebracht. De eiser vindt dat hij door gedaagde schade 

heeft geleden aan zijn goede naam en in zijn nering. Hij eist daarom dat gedaagde zijn beweringen openlijk zal herroepen en 

200 gld betaald aan de armenkas. 

Gedaagde ontkent. 

 

ORA 189   1706, 20 april 

Vervolg op de rechtzaak van 23 maart. Beyers contra Suyker 

Johannis Beyers contra Johannis Prince om te dienen van bewijs. 

Frans Cornelisz Schipper verklaart dat 4 a 5 weken geleden Jan Suyker voor zijn huis heeft gestaan en dat Schipper tegen 

Suyker zei: "Jan seseggen dat ghy een verklikker seyt, wel antwoorde de selve ick heb sulcx al meer gehoort maar het is soo 

niet, waarop deposant seyde: seyt ghy het niet soo hebt ghy vry spreecken seggende verders, ick hebbe oock gehoort dat de 

coperslager, den menende Jan Beyers, mede een verklicker is, waarop de gem. Jan Suyker seyde, jae die ist." 

Cornelis Odewijnsz: was 4 a 5 weken ten huize geweest van Pieter Stam. Daar heeft hy Jan Suyker horen zeggen dat hy van 

Koning had gehoord dat een klein mannetje, ja de koperslager, de naaste buurman van Aagt de verklikker was. De gedaagde 

bekend dat de verklaringen hierboven juist zijn.  De schepenen veroordelen hem voor zijn onvoorzichtig gedrag, maar 

aangezien zij hem voor een eerlijk man houden zien zij af van betaling van de kosten. 

De gedaagde, anders Jan Prince verklaart in hoger beroep te gaan. 

 

ORA 189   1706, 23 november 

Schout Bongarts contra Cornelis Fante. 

Eiser zegt dat gedaagde op 31 oktober j.l. "des naghts tusschen 2 en 3 uyren, om den huyse genaamt de Swaan, 

rumoer te maecken". Hij verlangt een boete van 1 kennemerpond volgens het 45 artikel van de dorpskeuren. 

De gedaagde ontkent. Hij is tussen 2 en 3 uur van Jooris weggegaan zonder enig rumoer te maken. 

 

ORA 189   1707, 11 januari 

Huyg Jansz contra Philip van Gaalen 

Eiser zegt dat hij op slachttijd  j.l. een koe heeft verkocht aan van Gaalen onder conditie dat de eiser zou trouwen voor 

vastenavond. Indien dat geschiedde dan koopt van Gaalen de koe voor 150 gld en zo de eiser nog ongehuwd is, dan zal eiser de 

koe voor niets geven. Eiser stelt dat nu de gedaagde zich van bovenstaande condities heeft onttrokken. 

 

ORA 189   1707, 25 januari 

Vervolg op de zaak van 11-1-1707 

De gedaagde bekent te koopcondities, doch ontkent echter dat hij daarna is afgegaan en verklaart te vreden te zijn om de eiser 

op vastenavond aanstaande de uitgeloofde 150 gld te geven mits deze dan getrouwd is. 

 

ORA 189   1707, 25 januari 

Pieter Gerritsz Thuyn contra Phillip van Gaalen hospes in de Oyevaar. 

De eiser zegt dat gedaagde op s'avonds op dank en bededag ten huize van de Ooievaar de eiser naar een ander vertrek 

getroond heeft en hem aldaar verradelijk met een mes 2 a 3 sneden in het gezicht heeft toegebracht, zonder daar enige reden 

daartoe te hebben. Hij eist nu aan meestersloon f.7:10:0; voor pijn, smet, perikel en ontsiering f.31:10:0 en voor verzuimde 

tijd f.40:0:0. 

De gedaagde verzoekt copie en dag. 



 

ORA 189   1707, 8 februari 

Vervolg op de zaak van 25-1-1707 

De gedaagde zegt dat de aanklacht van de eiser infame lasterlijke injurie en strijdig met de waarheid. Hij eist dat Thuyn op 

zeker rechtdag bloothoofts zal verschijnen en op zijn knieen van Gaalen om vergiffenis zal vragen. Van Gaalen eist dat 

Thuyn een zekere som, ter beoordeling van de schepenen, aan hem zal betalen. Thuyn gaat niet accoord. 

 

ORA 189   1707, 31 mei 

Cornelis Laakeman contra Pieter Willemsz Grutter te Uitgeest.

 

De eiser vertelt dat hy op 15 mei het huis genaamd herberg de Oyevaar, voor de tijd van 2 jaren gehuurd heeft van gedaagde 

voor 175 gld per jaar en een recognitie van 2 zilveren lepels voor het eerste jaar en 2 zilveren ducatons voor het tweede jaar. 

Dat vervolgens de gedaagde aan eiser volgens specificatie zou overleveren alle meubelen, huisraad, schilderijen, stoelen, 

banken, tafels, lanne (linnen?), glazen etc welke Philips van Gaalen de laatste bewoner van de herberg aan gedaagde heeft 

overgedaan alsmede al het geen dat door gedaagde naderhand tot gerief van de herberg is aangekocht mits dat eiser hiervoor 

contant zou betalen volgens een inventaris/taxatie gemaakt door gedaagde en Philips van Gaalen en het overige volgens rede 

en quitantie. Dat hij eiser altijd gereed is geweest om van zijn kant aanstonds zijn contract te voldoen en de huurcedulle te 

tekenen en zijn intrek in de herberg te doen en volgens de taxatie contant de goederen te betalen. De eiser is sindsdien 

regelmatig bij de gedaagde geweest doch deze blijkt nu onwillig om het gemaakte contract na te komen.
Laakeman eist nu 

dat de Grutter als nog een huurcedul zal maken en ondertekenen, volgens conditie hierboven genoemd. En voorts 

dat gedaagde hem eiser in het gerief en bewoning van herberg de Ooievaar.

 

Cornelis Spanjertsbergh verklaart dat het waar is dat Pieter Willemsz op 15 mei de herberg verhuurd heeft aan Cornelis 

Laakeman voor 175 gld en condities hierboven vermeld. Voorts dat hij op 25 mei j.l. aanwezig geweest is toen Laakeman 

zich bij Pieter Ley aangemeld heeft met het verzoek om het contract te voldoen en speciaal de goederen met contant geld 

over te nemen en te betalen.

 

Compareerde ook Pieter Alckemade die de verklaring van Spanjertsbergh bevestigt.

• 

 

ORA 189   1707, 7 juni 

Vervolg op de zaak van 31-5-1707 

Advocaat van der Mieden voor gedaagde, eist dat Laakeman voor borgen zorgt inzake het betalen van de proceskosten.

 

Laakeman stelt als borgen Frans Immerseel chirurgyn en Dirk Smit en kiest als domicilium het huis van Immerseel. Van der 

Mieden zegt namens de gedaagde dat hij niet wil ontkennen dat op 17 mei tussen eiser en gedaagde een huuraccoord is 

gemaakt voor de Ooievaar.
Indiervoege n.l. dat de gedaagde, overwegende dat hij de persoon van Laakeman en diens vrouw 

niet kende, niet eerder in onderhandeling wilde gaan alvorens een onderzoek te doen naar hun staat en gedrag. En als hij dit 

in orde bevond dat dan de onderhandelingen hun doorgang zouden hebben. Van de andere kant zou de eiser tot 22-5 vrij zijn 

om op of af te gaan. En het is op deze gronden dat de eiser de goederen volgens taxatie zou overnemen hetgeen van Gaalen 

had achtergelaten en voorts hetgeen de gedaagde en zijn huisvrouw tot gerief van de Ooievaar hadden aangekocht. Voorts 

werd afgesproken dat eiser zijn bier zou betrekken bij Hercules Foppe Goesinnen en dat hij alle "onderglasen" van het huis 

ter zyner kosten dicht zou moeten houden en opleveren. Voorts moet hij dan de helft van de huur vooruitbetalen en voor 2 

borgen zorgen. Op die condities kon hij het huis dan huren tot uiterlijk 1 mei 1709. Als recognitie zal de gedaagde krygen 2 

zilveren lepels voor het eerste jaar en 2 zilveren ducatons voor het tweede jaar.
Voorts verklaart de advocaat dat gedaagde 

zich na dato heeft laten informeren over Laakeman en diens vrouw en dat hij dusdanige geruchten had gehoord dat die niet in 

overeenstemming waren met hetgeen de eiser tegen hem gezegd had. Hij heeft daarom van verhuur aan Laakeman afgezien. 

Voorts ter verkoming van verdere questien en kosten etc verklaart de advocaat namens gedaagde te vreden te zijn indien de 

eiser zich aan al de gestelde condities voldoet. En zo dit het geval zal zijn kan de huurcedulle alsnog getekend worden. 

Advocaat Matham voor de eiser zegt dat de bekentenis van de gedaagde ten voordele van de eiser is maar dat niet was 

afgesproken dat gedaagde de keuze had om op de afspraken terug te komen indien de staat van het echtpaar Laakeman niet 

naar de wens van de gedaagde was. Dat de gedaagde voorts dat niet kan bewijzen en nog veel minder dat de geruchten waar 

zouden zijn.
En wat de gecontracteerde huur aangaat de eiser onder conditie van specificatie en quitantie de goederen zou 

aannemen en niet volgens het simpele woord van de gedaagde. Eiser ontkent ook dat hy de huur zou aannemen mits dat hy 

borgen zou hebben gesteld. En dat toen de eiser op de 22 mei j.l. aan de gedaagde had gezegd dat deze hem niet als huurder 

wilde hebben, de gedaagde van geen opzegging wilde weten en dat de eiser vervolgens, waar getuigen bij aanwezig waren, 

met klinkende munt de goederen wilde betalen, ja zelfs borgen wilde stellen. De eiser kan daarom niet anders dan 

concluderen dat presentatie van gedaagde alleen bedoeld kan zijn om de kosten, schaden en interessen van de eiser te 

ontlopen.
De eiser stelt zich als nog te vreden indien de huurcedulle wordt getekend onder condities zoals die aan de eiser 

zijn gpresenteerd en voorts zal hij zich verplichten zijn bier bij Hercules Foppe Goesinnen te betrekken en de onderglazen 

van het huis zal dichthouden ter zyner kosten en dat eiser borgen zal aanstellen mits dat de gedaagde zal voldoen alle kosten, 

schaden en intresten welke hy eiser tydens het proces heeft gemaakt.

De gedaagde verzoekt copie van de replycq. 

 

ORA 189  1707, 25 oktober 

Cornelis Gysbertsz te Landsmeer contra Cornelis Lakeman 



Wegens niet betaalde rekening van f.14:0:0 in 1703 geleverd binthoop(?). 

De gedaagde is niet verschenen. 

 

ORA 189  1708, 7 augustus 

Aamker Hesselsz Leenman contra Huygh Jansz May. 

Eiser zegt in de herft van 1707 aan de gedaagde heeft verkocht het recht van een vrije bierstal te betalen in mei 1708 400 gld. 

De gedaagde heeft de koop en bierstal aanvaard en vanaf mei j.l. verhuurd aan Cornelis Ariensz Molenaar. De koopsom is tot 

op heden niet voldaan. De eiser verlangt alsnog de kooppenningen en de huurgelden. 

De gedaagde ontkent te koop. 

 

ORA 189   1708, 21 augustus 

Vervolg op de zaak van 7-8-1708. 

Amker Hesselsz Leenman als last en procuratie hebbende van zijn broer Symon Hesslesz Cramer contra Huygh Jansz May. 

De eiser zegt dat zijn broer in de herfst van 1707 het recht van een vrye bierstal heeft verkocht aan gedaagde. Van de koop is 

een akte gepasseerd die in de dorpskist wordt bewaard. 

Huygh Jansz erkent de koop aangegaan te zijn doch dat deze niet op de afgesproken tijd is opgeleverd. 

De eiser accepteert de bekenning en zegt nooit onwillig te zijn geweest de bierstal aan gedaagde op te leveren. 

De gedaagde merkt op dat de eiser wel willig mag zijn geweest maar dat deze de bierstal als onvry goed niet kan opleveren. 

De eiser bewijst hierop de vrijheid van de bierstal door een lijst met de bierstallen van het Noorderkwartier te zien en 

refereerd vervolgens naar een dorpsprotocol Litt P fo.3 7-5-1694. 

Schepenen veroordelen de gedaagde om binnen 14 dagen de 400 gulden in handen te stellen van schepenen. Dit geld zal daar 

verblijven tot het arrest behoorlijk zal zijn afgedaan. De gedaagde zegt dat hij in beroep zal gaan bij de baljuw. 

 

ORA 189   1708, 2 oktober 

Harmanus de Gooyer wynkoper te Alkmaar contra Jan Prince hospes in de Swan. 

Wegens niet betaalde rekening van f.16:10:0 aan geleverd wijn. 

De gedaagde is niet op komen dagen. 

 

ORA 189   1708,  20 november 

Jan Prince hospes in de Swan contra Huyg Jansz May en Jan Aartsch. 

De waard eist dat gedaagden 10 gld betalen wegens het breken van een chaise en het onklaarmaken van een 

paardentuig + 

verteringskosten. 

May zegt niet schuldig te wezen. Aartsch is niet in staat te antwoorden. De zaak zal ter beoordeling worden gebracht 

van goede mannen. 

 

ORA 189   1709, 19 maart 
Vervolg op de zaak van 20-11-1708 

Jan Prince contra de erfgenamen van Huyg Jansz May. 

De eiser eist betaling van f.7:0:0 wegens een gebroken chaise; f.2:2:0 aan verteerde kosten en f.3:0:0 voor de stalling 

van het paard van Huyg voor 3 weken. 

 

ORA 189   1709, 2 juli 

Vervolg op de zaak van 2-10-1708. 

Schepenen veroordelen Prince tot betalen. 

 

ORA 189   1710 

Marytje Banckers weduwe van Gauwen Gerritsz Keyser contra Jan Woutersz neef en erfgenaam van wylen Huyg Jansz May 

(zyn oom) wegens een niet betaalde rekening van vertering door de overledene gedaan in feb 1697, groot f.11:0:0. 

 

ORA 189   1710, 30 april 

Jan Maartensz Prince contra Jannetie Jacobs inzake vlotvaardig recht.
 

Enige tyd geleden had eiser een contract afgesloten met gedaagde inzake het betalen van een schuld van de eiser aan 

gedaagde in termynen. Enige tyd later is ze daarvan terug gekomen en wilde ze beslag doen leggen op de goederen van de 

eiser. Na tussenspreken van enige personen werd de zaak afgemaakt doch heden morgen is de gedaagde om onbekende 

redenen daarvan teruggekomen en wil beslag laten leggen op de goederen van de eiser.
De eiser eist nu dat alvorens met het 

proces wordt doorgegaan de gedaagde het arrest intrekt. Gedaagde zegt over verscheidene jaren bier aan de eiser te hebben 

geleverd voor f.112:0:0. Hiervan is echter nog maar 28 gld voldaan. De resterende gelden wil ze alsnog hebben en eist arrest 

van de goederen. De schepenen verklaren de schuld voor deugdelijk en dat het arrest zal plaatsvinden, doch onder conditie 



dat hiervan zal worden afgezien als de eiser binnen 3 dagen f.42:0:0 aan de gedaagde betaald en voor de resterende som 2 

borgen zal stellen. 

 

ORA 189   1713, 23 mei 

Cornelis Willemsz Kabel contra Jan Laurensz hospes in de Ooievaar. 

Eiser niet verschenen. 

 

ORA 189   1713, 6 juni 
Jan Laurensz hospes in de Ooievaar contra Cornelis Willemsz Kabel wegens niet betaald gelag f.8:9:0 

 

ORA 189   1713, 28 november 
Jan Laurens hospes in de Ooievaar contra Jacob Coperslager inzake niet betaalde vertering. 

Idem contra Jacob Claasz Wercker inz niet betaalde rekening van f.1:0:0 wegens chaise huur. 

 

ORA 189   1714, 4 december 
Dirck Aemilius schout contra Cornelis Garbrantsz Alkemade. 

Gedaagde had op de Uitgeester kermis in de Ooievaar "te plockhaeren" tegen een andere inwoner alhier, hetgeen tegen het 

47e artikel van de dorpskeuren is. 

 

ORA 189   1718, 1 maart 
Jooris Joosten hospis in de Swaan. 

 

ORA 189   1718, 29 november 
Chirurgijn Mr Menger contra Cornelis Molenaar.  

Wegens niet betaalde rekening van f.45:16:0 voor geleverde medicamenten en meesterloon aan de gedaagde en zijn 

familie gedaan van 3-12-1716 t/m 1718. Hieraf gaat een bedrag van 22 gld wegens geleverd bier en betaalde 

penningen. Over blyft f.23:16:0. Gedaagde zegt niet in staat te zijn "uyt oorsaake van de ongesontheyt van syn 

lichaem en uyt onkunde van de medicynen om des eysers rek. na te zien,versoeckt aan de schepenen of de rekening 

gevisiteerd mag worden door de schout en Mr  Claes Wybrantsz en Leendert van Coppenol. 

Schepenen gaan accoord. De drie genoemde personen zullen binnen 1 maand naar de rekeningen kijken en deze 

beoordelen. 

 

ORA 190   1720, 3 december 
Pieter Raeyers als “breghmeester” contra Paulis Pluym . Tot het betalen van 22 stuivers wegens de brug. 

 

ORA 190   1721, 5 maart 
Cornelis Molenaar, Jacob Cint en Joost Paulus Cabel contra Jacob Boot en Jacob Kruyt c.s te Krommenie. 

Gedaagden kiezen domicilie in de Ooievaar bij Arien Backer. 

 

ORA 190   1721, 11 maart 

Vervolg op de zaak van 5-3-1721 

Gedaagden verklaren tevreden te zijn indien zij de boetes wegens het vissen in de Uitgeesterbroek aan de schout kunnen 

betalen. 

Eisers worden in de kosten van het proces veroordeeld. Gaan echter in hoger beroep bij de baljuw. 

 

ORA 190   1721, 23 september 
Jan Vroon en Gerrit Broot, beide van Uitgeest en voogden over de minderjarige kinderen van za. Steffen Jansz Welbooren, 

mitsgaders Claas Garbrantsz Cabel contra Aamker Kerver. 

Gedaagde blykt op 16 januari 1721 op een publieke veiling een huismanswoning met 2485,5 roeden wei-en bouwland 

gekocht te hebben voor 665 gld. Het huis is genaamd De Ryn en is op het moment in huur bij Jan Wesselss. 

Op 7-5-1721 zou in herberg De Swan de overdracht plaatsvinden doch de gedaagde maakte enige zwarigheden. 

 

ORA 190   1722, 7 oktober 
Pieter Claasz Meelmolenaar contra Daniel van Camp. 

Wegens 50 gld geleend geld vlg obligatie 10-8-1721. 

Gedaagde ontkent ooit geld van de eiser te hebben ontvangen, nog op die dag bij hem geweest te zijn, nog dat hy waar van 

hem gehaald heeft, nog dat de eiser de gedaagde voor dato over de vermelde som heeft aangesproken dan gisteren toen de 

gedaagde naar Uitgeest was gekomen. 

Schepenen leggen de zaak aan goede mannen voor. 
 



ORA 190   1722, 20 oktober 
Cornelis Ariensz Molenaar in cas van injurie contra Pieter Claasz Meelmolenaar.

 

De gedaagde zou op 7-10-1722 tegen enige personen de eiser valselijk hebben beschuldigd dat deze diens schoonmoeder 

uit Benes zou hebben bestolen van 2 verndels boter en dit 2 a 3 maal herhaald heeft  en voorts heeft hij tegen Jan Cinte en 

diens vrouw gezegd dat de eiser een schelm en een dief was en dat Jan Cint met een schelm omging.
De eiser wil dat de 

gedaagde veroordeeld wordt tot het het verschijnen voor de vierschaar met gevouwen handen en gebogen knieen "Godt en 

de justitie mitsgaders den eysscher soo hy present wilde syn, te bidden om vergiffenisse ende te verklaeren de voorss 

injurien by hem uytgesprooken te syn vals verciert en tegens de waerheyt verdigt, maer ter contrairie te bekken, dat hy den 

eysscher kent voor een eerlyck man, ende van hem niet anders weet als alle eer en deught." Voorts tot het betalen naar 

oordeel van de schepenen van 250 gld ten gunste van de armen alhier.

De eiser verzoekt copie 

 

ORA 190   1722, 1 december 
Pieter Claasz Meelmolenaar contra Jan Cint. 

Eiser wil betaling van f.15:15:0 ter zake van accoord in 1712 opt raadhuis plus f. 9:12:0 wegens maalloon. 

Gedaagde doet zijn antwoord mondeling en doet reconventie . 

Concludeert mede tot betaling van een somme van f.12:0:0 wegens leverantie van een slijpsteen. 

Schepenen veroordelen de gedaagde om aan de eiser f.13:7:0 volgens slot van rekening en renvoyeren de eiser ten requarde 

van de steen aan desselfs gewesene voogden. 

 

ORA 190   1724, 11 december 
Olphert Bregman contra Dirck Dircksz. 

Eist betaling van f.5:11:0 wegens leverantie van nieuwe schoenen en gelapte oude exemplaren. 

 

ORA 190   1726, 10 december 
Cornelis Garbrantsz Alckemade contra Antje van Leeuwen. 

Eist betaling van f.3:19:0 wegens geleverd hout. 

 

ORA 190   1726, 10 december 
Jan Jansz Swan contra Huygh Willemsz Alckemade. 

Eist betaling van f.7:4:0 wegens geleverde mest. 

 

ORA 190   1727, 11 juni 
Dirck Aemilius contra Jacob Veringh meester chirurgyn inzake een bekeuring. 

 

ORA 190   1727, 11 november 

Frans Cornelisz Zeman contra Dirck Mol. 

De eiser blijkt aan de gedaagde een huis en erf op de Meldyk genaamd De Groene Valck te hebben verhuurd voor 60 

gld per jaar. Ingaande 1-8-1726, betaling op 1-5-1727. 

De gedaagde ontkend meer dan 25 gld tot 1 mei 1727 uitgeloofd te hebben. 

 

ORA 190   1727, 2 december 

Vervolg van de zaak van 11-11-1727. 

De eiser dient als bewys het huurceduul in. 

Schepenen veroordelen de gedaagde tot betalen van 45 gld voor ¾ jaarhuur. 

 

ORA 190   1727, 2 december 

Jan Cole contra Aris Hen. 

f.1:13:0 wegens geleverd brood. 

 

ORA 190   1727, 2 december 

Dirck Mol contra Pieter Claasz Sint. 

f.5:3:0 wegens geleverd drank. 

Schepenen verklaren de eiser alsnog geen burger omdat Mol diens burgerschot niet heeft betaald. Zij vinden dan ook dat hij 

niet van het burgerrecht gebruik kan maken. 

 

ORA 190   1727, 2 december 

Jacob Pietersz Coogh contra Symon Smit. 

f.24:7:0 wegens geleverde winkelwaren. 
 

ORA 190   1727, 23 december 



Hendrick Gerritsz Janne contra Pieter Dircksz Koy. 

Inzake verhuurd land door Koy. 

 

ORA 190   1728, 16 maart 

Dominee Arnoldus van der Meer contra Arien Cornelisz Stam. 

Inzake f.115:0:0 achterstallige land- en huishuur mbt een huis met 12,5 morgen land op Dorregeest. 

 

ORA 190   1729, 4 oktober 

Dirck Aemilius biersteker te Uitgeest contra Arnoldus van der Meer predikant. 

Wegens f.21:17:6 openstaande schuld voor geleverd bier in 1728. 

 

ORA 190   1729, 13 december 

Cornelis Garbrantsz contra Kee van der Berg. 

Inz f.2:4:0 wegens leverantie hout, spijkers en arbeidsloon. 

 

ORA 190   1731, 2 januari 

Claas Ariensz Schouten contra Jan Pietersz Huysman. 

Inz f.7:0:0 wegens geleverde groene bonen in 1723. 

Idem contra Lysbet Paters. 

Inz f.5:0:0 voor de leverantie van 1/2 vierendeel vlees in 1725. 
 

ORA 190   1731, 4 december 

Garbrant Claasz Stuer contra Jacob Allertsz. 

Inz f.2:0:0 voor spykers, hout en arbeidsloon voor het maken van een turfvat in 1730. 
 

ORA 190   1732, 25 november 

Jacob Ewels wynkoper te Alkmaar contra Balighje Huyberts. 

Wegens betaling van f.40:7:8 voor geleverde brandewyn, jenever en anys. 

Gedaagde zegt niet meer schuldig te zijn dan f.27:10:0 voor 3 amkers jenever en 1/4 part anys. 

 

ORA 190   1734, 10 augustus 

Barent Gerritsz contra Jacob Groot schipper van Uitgeest op Haarlem. 

De eiser zegt dat op maandagmorgen omstreeks 11 a half 12 na sint Jansdag 1734 de schuit te Haarlem voor brouwery van den 

Aker lag en daar heeft laten inschepen 1 grauwen zak en 2 stukken linnen te samen groot 100 ellen ieder el 10 stuivers waard. 

De spullen zijn niet bij hem aangekomen. 

 

ORA 190   1734, 24 augustus 

Vervolg van de zaak van 10-8-1734 

De gedaagde zegt de spullen nooit in Haarlem ontvangen te hebben. 

 

ORA 190   1734, 12 oktober 

Vervolg van de zaak van 10-8-1734 

De gedaagde wordt veroordeeld tot het betalen van 15 gld. 
 

ORA 190  1737, 10 december 

Joost Poulisz Kabel, Jacob Sint en Dirck Pietersz als huurders van het viswater contra Mies Jansz wonende in de 

Wouder watermolen. 

Zij eisen 3 gld volgens accoord om te mogen vissen van 3-8-1736 tot 3-8-1737. 

Idem contra Cornelis Nanningh in de Uitgeesterwoude. 

eis f.14:8:0 vlg accoord om te mogen vissen voor 4 jaren tot 3-8-1737. 

 

ORA 190   1738, 16 september 

Waarschappen in qualiteit als ambachtsheren contra Pieter Claasz schipper op Marken. 

Voor 2 jaar recognitie 75 gld voor het veer van Marken naar Alkmaar en Amsterdam. 

 

ORA 190   1741, 13 juni 

Cornelis Louwen op Marken, bekend dat het kind genaamd Geertje Cornelis buitenechtelijk “geteeld” bij Neeltje Jacobs zijn 

kind is. 

 

ORA 190   1741, 5 december 



Frans Jacobsz contra Baert Pieters. 

Wegens f.6:15:4 voor geleverde kramerswaren door de moeder van de eiser aan gedaagde geleverd. 

 

ORA 190   1742, 10 april 

Vrederik van der Vliet wynkoper te Alkmaar contra Gerrit Binthaak nu te Wyk aan Duin woonachtig doch voorheen te 

Uitgeest. 

Wegens schuld van 250 gld sedert 28-3-1737 onder hypotheek + f.399:2:0 wegens leverantie dranken. 
 

ORA 190   1743, 2 december 

Cornelis Odewynsz contra Cornelis Coster. 

Inz f.12:13:12 wegens geleverde winkelwaren. 

 

ORA 190   1745, 12 december 

Jan Pietersz Coolen contra Jan Koper 

Inz f.2:14:0 voor geleverd brood. 

 

ORA 190   1746, 13 december 

Cornelis Odewynsz contra Jan Aale. 

Inz 2:0:0 wegens leverantie van een "lakespak" 

 

ORA 190   1749, 9 december 

Cornelis Coppenol contra Dirck Swan. 

wegens f.13:0:0 voor geleverd vierendeel vlees. 

 

Idem contra Frans Barentsen. 

Wegens f.9:7:0 voor 34 weken huishuur. 

 

ORA 190   1751, 7 december 

Dirck Dircksz Joor contra Baart Pietersen. 

Wegens f.2:8:4 voor geleverde kramerswaren. 

 

ORA 191   1769, 26 september 

Pieter Rod, koopman te Westzaandam, contra Arie Blankert inz niet betaalde rekening van 52 gld wegens geleverd hout. 

 

ORA 191   1772, 27 oktober 

Jan Bakker en Afie Bakker, weduwe van Willem de Gryz, wonende te Krommenie, in kwaliteit als enige nagelaten kinderen 

en erfgenamen van wylen Pieter Bakker, contra Pieter Zevenhuysen op de Lagendyk te Uitgeest. 

Betreft een niet betaalde rekening van f.44:10:0 wegens  bieren in 1755 door hun vader geleverd aan gedaagde. 

 

ORA 191  1773, 23 september 

“Hebben Poulis Cabel, Jan Poste, Claas Aldertsz, Claas Stokkenmaker en Cornelis Goezinnen voor de erve Aamker Kerver, 

Lodewijk Coster, Cornelis Koppenol, Claas en  Maarten Stokkemaker en crelis Teunisz in companjie alz aangelande van de 

Diesloot aan de syde ende in de banne van uytgeest aangenoomen voor schout ende scheepeneen tot Uytgeest de gemelde 

Diesloot elk aan syn land te heynen gelyk als hy voorheen door poldermeesters van Castricum is doen geheynt werden. En 

dat deselve door schout ende scheepenen voornoemt beneffens de Zien schouw sal beschout werden mits dat gemelds schout 

ende scheepenen ingevalle die van Castricum de gemelde aangelande mogte lastig valle wegens boet schulde ende 

bestedinge ext. Voor de selve instaan en ratekveeren.” 

 

ORA 191  1784, 29 juni 

Ordre en reglement van de sluiswachter van de Broekpolder. Door schout en schepenen vastegesteld op verzoek van de 

poldermeesters. 

 

ORA 191  1784, 7 oktober 

Schout en schepenen benoemen Jan Nanne Cabel tot opziender van de Kleisdelen. 

 

ORA 191   1784, 12 oktober 

Instructie en reglement voor de opziender van de Kleisdelen. 

1. In de maand oktober of november, als het weer het toelaat, zal de opziender met de burgers en ingezetenen van Assum de 

opgestapelde delen van de Kleis ophalen en op de Kleis leggen aan de hoge kant, rechtuit tot een voetpad tussen Assum en 

Uitgeest. Ieder huishouden moet 1 man leveren die aan het werk meehelpt. 



2. Ieder die een paard of wagen heeft moet deze om de beurt deze uitlenen. 

3. De opzichter en de ingezeten zullen de delen in het voorjaar weer opnemen en stallen op een plaats waar de opzichter dat 

goed dunkt. Opstapelen met een houtje ertussentegen verrotting. 

4. Ingezeten van Assum zijn gehouden om op de eerste aanmaning van de opzichter te verschijnen op straffe van 12 stuivers 

voor degene die weg blijft en 6 stuivers voor degene die te laat komt. 

 

ORA 191   1784, 27 november 

Res Staten van Holland mbt tot het onder wapen brengen van de ingelanden. 

Een lijst van weerbare mannen van 18 tot 60 jaar moet worden opgesteld. 

 

ORA 191   1784/85 

Veel gegevens over exerceren van de burgerwacht. Een drilmeester wordt aangesteld. 

 

ORA 191   1784,18 november 

Reglement op de wapenhandel. 

 

ORA 191 .  1785, 18 januari 

Admissie aan de weduwe Pieter Wagen om te mogen verkopen alle vette waren, coffy, thee en toebak, brandewyn als tapster, 

zout, zeep en kleyn bier. 

 

ORA 191   1785,  2 augustus 

Simon Lammers (Markenbinnen) contra Aris Stammen wegens niet betaalde rekening van 38 gld voor 38 geleverde hennen. 

 

ORA 191   1787, 24 april 

Weduwe Aris Coopman contra Hendrik van Leyden wegens niet betaalde rekening van f.5:10:0 voor een scheepsvracht in 

1785. 

 

ORA 191   1787, 30 april 

Cornelis Roukema contra Cornelis Rooze wegens f.12:5:8 niet betaalde rekening van geleverd brood en beschuit. 
 

ORA 191   1788, 19 mei 

Lijst met crediteuren ten laste van de nagelaten boedel van de overleden heer Gerrit Noder, w.o. Klaas Aldertsz Bonckenburg 

voor geleverd brood, C Kluft voor geleverde waren op de begrafenis, Jan Wagen 3/8 vat bier, weduwe P Wagen 2 loot thee, 

Cornelis Aemilius leverantie (elder ... en bier), Maarten Bakker reparatie aan het huis, Jan Roukema reparatie. 
 

ORA 192   1789, 30 juni 

Symon Graaf beeedigd tot rollemeter te Markenbinnen. 

 

ORA 192   1789, 29 september 

Cornelis Roukema, Jan Meyer, Jan Oud en Wilbertus Fabritius, rogge en wittebrood bakkers te Uitgeest geven, onder eed, aan 

schout en schepenen de cyfers van de aankoop en hun voorraad rogge en tarwe over de periode 8 july- 8 sept + prys inkoop. 

 

ORA 192   1790, 26 januari 

Schout en schepenen verlenen aan Dirk van Laar een akte als voerman en verhuurder van rytuigen en voermannen. 

 

ORA 192   1790, 23 februari 

Schout en schepenen verlenen een admissie aan Neeltje Hendriks Schrand als verkoopster van koffie, thee, zout, zeep, vette 

waren en als tapster. 

 

ORA 192   1790, 27 juli 

Pieter Sonje Markant, koopman van wyn te Alkmaar, domicilium gekozen in herberg de Swan te Uitgeest contra Fredrik 

Lingerak. (wegens onvermogen van de laatste krygt deze pro deo een advocaat uit Wormerveer toegewezen). 

De eiser verklaart dat gedaagde op 10-7-1789 een obligatie bij de eiser heeft afgesloten groot 720 gld wegens geleverde wyn 

en drank. Af te betalen in jaarlykse termynen van 100 gld. Dit onder verband van zyn persoon en goederen. Doch het eerste 

termyn dat afliep op 10 july werd niet voldaan. De eiser eist alsnog betaling. 

 

ORA 192   1790, 10 augustus 
Vervolg van de zaak Pieter Sonje Markant contra Fredrik Lingerak d.d. 27-7-1790. 

Gedaagde eist borg van eiser wegens proceskosten. 

 



ORA 192   1790, 24 augustus 

Vervolg van de zaak Pieter Sonje Markant contra Fredrik Lingerak d.d. 27-7-1790. 

Gedaagde laat verstek gaan om te antwoorden. 

 

ORA 192   1790, 7 september 
Vervolg van de zaak Pieter Sonje Markant contra Fredrik Lingerak d.d. 27-7-1790. 

Gedaagde laat verstek gaan om te antwoorden. 

 

ORA 192   1790, 22 september 
Vervolg van de zaak Pieter Sonje Markant contra Fredrik Lingerak d.d. 27-7-1790. 

De procureur van de gedaagde zegt: dat by huurcedulle 10-7-1789 onderhands gepasseerd door Pieter Sonje Markant aan 

Frederik Lingerak verhuurd is het huis, erf en koepel benevens een hooischuur en stalling voor koeien en paarden van het 

voornoemde huis dat ingericht is als herberg genaamd De Oyevaar. En dat voor 10 jaren voor 200 gld p.j. Elk 1/2 jaar de 

helft te betalen. Conditie was dat de verhuurder verplicht was op zijn eigen kosten een overdekte kolfbaan te maken die 

uiterlyk primo mei 1790 gereed moest zyn. Tevens zou hy aan het verhuurde de nodige reparaties verrichten. De gedaagde 

heeft een half jaar huur ultimo okt 1789 voldaan. Daar de eiser in gebreke is gebleven de kolfbaan te laten maken is de 

gedaagde van winsten daaruit verstoken gebleven. Stelt hierby dat nie hy doch de eiser in gebreke is gebleven. 

 

ORA 192 fo.  1790, 5 oktober 
Vervolg van de zaak Pieter Sonje Markant contra Fredrik Lingerak d.d. 27-7-1790. 

De eiser reageert kwaad en zegt dat Lingerak de zaak probeert te vertragen. "dat de gedaagde en eyser wel accuraat is in het 

beschryven van't gemelde huurcontract, doch dat hy int vermelden van de condities waarop het zelve is geslooten ten uyterste 

slof en onagtsaam is geweest". De eiser zegt dat de condities ook inhield dat indien de huurder 3 weken na de expiratie van 

ieder half jaar de betaling van de huur ingebreke mocht blyken de huur en verhuring zou stoppen. 

 

ORA 192   1790, 1 december 
Vervolg van de zaak Pieter Sonje Markant contra Fredrik Lingerak d.d. 27-7-1790. 

Schepen wyzen vonnis na advies ingewonnen te hebben by 2 neutrale rechtsgeleerden. 

De gedaagde wordt veroordeeld om aan eiser 100 gld te betalen. 

 

ORA 192   1791, 19 maart 
Vervolg van de zaak Pieter Sonje Markant contra Fredrik Lingerak d.d. 27-7-1790. 

Schepen wyzen vonnis. Lingerak wordt veroordeeld tot het betalen van f.100 huishuur en f.100 1e termyn van de obligatie 

terwyl de eiser verplicht wordt de kolfbaan op zyn kosten te laten maken  plus het betalen van de kosten en interesten die 

Lingerak gehad heeft. 

 

ORA 192   1791 
Vervolg van de zaak Pieter Sonje Markant contra Fredrik Lingerak d.d. 27-7-1790. 

Proces Lingerak contra Pieter Sonje Markant, inzake kosten van proces en inkomstenderving. 

 

ORA 192   1791, 10 mei 
Vervolg van de zaak Pieter Sonje Markant contra Fredrik Lingerak d.d. 27-7-1790. 

De Pieter Sonje Markant blykt reeds volgens zyn zeggen op 5 mei 1791 opdracht tot het maken van een overdekte kolfbaan 

gegeven te hebben aan de timmermansbaas Maarten Bakker.  

Schepenen veroordelen hem om binnen 14 dagen een aanvang te maken met de bouw. 

 

ORA 192   1791,  3 juni 

Vervolg van de zaak Pieter Sonje Markant contra Fredrik Lingerak d.d. 27-7-1790. 

Accoord tussen beide partyen. Hetgeen Markant van Lingerak heeft te pretenderen, zonder onderscheid uit wat voor oorzaak 

(behalve de bewuste obligatie), zo van kosten in conventie, verschenen huurpenningen tot heden en die te verschynen primo 

mei 1792 ("alzo Lingerak tot dien tyd voor niet mot blyven wonen in de herberg de Oyevaar) zal moeten gerekend worden 

alsof hetzelve betaald en voldaan is. De obligatie wordt van 620 naar 420 gld verlaagd. Lingerak zal deze moeten aflossen 

met jaarlykse termynen van 100gld vanaf 10 juli a.s. "Dat Markant aan Lingerak voor of uytterlyk op den 1 mei 1792 

alvorens hy delogeert uyt de herberg de Oyevaar in contant geld zal moeten betalen 500 gld. Dat daarentegen al wat 

Lingerak te pretenderen heeft zo van declaratie van kosten, schaden en interesten door verzuim van Markant omtrent zyn 

verplichtingen zullen vervallen en te niet worden gedaan.” 

 

ORA 192   1792,  20 november 

Betreffende de schuldeisers over de boedel van wylen Michiel Coulombaen (ovl mei 1792), eigenaar zaagmolen De Hoop 

Onder de eisers: 



Jan van Lith meestertimmerman f 89:13:8 

Meyne Meynema zeilenmaker en lijnslager f.7: 7:0 

Pieter Kraakman mr smit 

Hendrik Post voor turf 

Cornelis Theunisz voor boter 

Daniel Meyer impost vlees 

Jan Waagen begrafenisbier 

Dirck Oorthuys kramerswaren 

wed. C Aemilius dito 

Maarten Bakker arbeidsloon 

 

ORA 192   1793,  25 juni 

De secretaris geeft namens dhr Alma, opziender van het kleinzegel van de stad Alkmaar en resort, aan schout en schepenen te 

kennen "dat het dien Heer dagt beter met de placaaten en ordonnantien strookende te zyn zo voortaan aan lieden, welk zig 

enkel met het verkoopen van sterke dranken bij de maat wilden ophouden flessiaans en geen tappersacte werde gegeven." 

 

ORA 192   1793,  27 augustus 

Vervolg van de zaak Pieter Sonje Markant contra Fredrik Lingerak d.d. 27-7-1790. 

Brief van Pieter Sonje Markant. Lingerak blykt op 10 juli 1792 de 100 gld niet betaald te hebben (zie 3-6-1791). Verzoekt 

executie van diens goederen. Lingerak zegt geen eigen goederen te bezitten. Markant vraagt Lingerak in Alkmaar in gyzeling 

te houden totdat deze betaald heeft. 

Schepenen willen hierover nog geen besluit nemen omdat het hun niet zeker is of dit tot de competentie van het lokale 

gerecht behoort. Men zal advies inwinnen by de baljuw van Kennemerland. 

 

ORA 192  1793,  13 september 
Vervolg van de zaak Pieter Sonje Markant contra Fredrik Lingerak d.d. 27-8-1793. 

Missive van de baljuw. Daarin meldt deze aan schout en schepenen dat het hun is toegestaan Lingerak in gyzeling te nemen. 

 

ORA 192   1793,  14 september 
Vervolg van de zaak Pieter Sonje Markant contra Fredrik Lingerak d.d. 27-8-1793. 

Schout en schepen besluiten Lingerak in gyzeling te nemen (moet dan opgesloten worden in Alkmaar). 

 

ORA 194 fo.63vo 1588, 2 maart 

Mieus Garbrants, gekozen voogd van Maritje Willems, het kind van Willem Dieloffs verkoopt aan Claes Gerryts van Assum de 

1/2 in Verndel groot ca 9 geersen en 3 snees in het geheel en gelegen in de Broek bij de Laen. 

Idem aan Aerian Pieter Hessels de Gorskamp “mette overgroet” groot ca 8 snees in Benes belend oost: Korendyk zuid: de 

Uytgang, west: de Watering, noord: Cornelis Garbrantsz tuintje. 

Idem aan Cornelis Garbrantsz en Pieter Jansz in Benes 2 ackers zaadland in Benes . Belendingen oost: korendyk.  

In de Syen groot ca. 6 snees. belendingen: oost: Middelweg, zuid: Pieter voorss., west: de korendyk, noord: Jacob Jansz Louwen. 

 

ORA 194 fo.72/72vo 1588, 6 mei 

Adriaen Jansz van Langedyck als man en voogd van Maritje Willems als erfgenaam van Willem Dieloffsz bekent dat door Mieus 

Garbrants als eertijds voogd van zijn huisvrouw en nu mede door hem verkocht is aan Cornelis Jansz schoenmaker (Uitgeest) een 

hofstee groot 2 snees. Laatst bewoond door Willem Dieloffs. Met een vrij menpad en notweg over het erf van Antjen Jaep Grooten , 

voor de deur of het huis te mogen staan en vrij te mennen tot de Herenweg toe. Voorts nog dat Harmen Jansz een vry eigen karpad 

heeft van 8 voet gelegen aan de zuidzijde van het genoemde erf. (Volgen nog de belendingen). 

 

ORA 194 fo.76vo 1588, 11 december 

Mieus Garbrantsz verkoopt aan Claes Cornelis Joppis van Graft een stuk land genaamd Trynenham, groot ca. 27 snees, gelegen in 

de Broek. Belendingen oost: Duyffkemoersven, zuid: Mollaen, west: Camerduynenven. 

Pieter Pietersz in Westergeest verkoopt aan bovenstaande koper een stuk land genaamd Buchjen. groot ca 1 mat. Gelegen in de 

Broek bij de Vroomsmeer. Zuid en west: Schenert, oost: Vroomsmeer. 
 

ORA 194 fo.86  1590, 16 januari 

Philips Claesz en Mieus Garbrantsz voogden van de kinderen van Arent Arysz verkopen aan Jacob Fransz (Uitgeest) een derde deel 

in Louris Coppesven gelegen i.d. Broek. Groot in het geheel 6 maat. 

Dezelfde verkopers verkopen aan Arys Dircks de helft van Haenvelt groot in het geheel 2 morgen, gelegen in de Broek. 
 

ORA 194 fo.88vo 1591, 3 juni 



Aecht Willems dochter van za. Willem Dieloffs eertijds schout te Langendijk verkoopt middels haar voogd  Mieus Garbrantsz aan 

Garbrant Phillips en Symon Michiels (Uitgeest) een akker op de geest. Groot 3 snees en 50 roeden : “gecomen van Grotenhof te 

Haarlem". Belendingen oost: Bredeweg, zuid: Kampakker, west: Cuypersven, noord: Reyer Jans. 

 

ORA 194 fo.89  1591, 3 juni 

Anna Willems dr van za. Willem Dielofss eertijds schout te Langendijk, verkoopt middels haar voogd Mieus Garbrants 2 morgen 

weiland in Uitgeest. “Gekomen de 2 verdendelen van Grootenhoff” de rest van de Regulieren buiten Haarlem. 

Belendingen noord: Coorndyk, west: Middelwegh, oost: Keywyet, zuid: t' Bagynelant. 
 

ORA 194 fo.111/112 1592, 16 juni 

“Garbrant Myess buyrman tot Uuytgeest opten xvi dach van juny anno xvc twee entnegentich lesteleeden ten huyse van Anna 

Thamesdr waerdinne inden Swan tot Uuytgeest by decrete ende execusie van justitie coop gebleven es int laeste verhogen van een 

vervallen huys metten erve gelegen binnen den banne van Uuytgeest inde Kerckbuyrt naest daer De Swan uuyt hangt volgende die 

vorwaerden breder hier na volgende van woorde tot woorde geinsereert beginnende aldus. Garbrant Miessen als man ende voocht 

van Claertgen Jansdr zyn wettige huysvrouwe wonende tot Uuytgeest wil vercoopen by executie van justitie volgende zyn verkregen 

recht by vonnisse van schepenen van Uuytgeest dato eerst van date den xx-en april anno 1584 tander van dato den viii-en mey 

lestleden een vervallen huys mitten erve gelegen binnen Uuytgeest in de kerckbuyert naest daer die Swan uuythanght met zyn eychen 

aen tselven belent ande suyt syde Cornelis Bruynss aent west diegemene wech aent noort die Swan ende aent oost Cornelis Bruynss 

werff met een vry karpat dat Cornelis Bruynss daer over heeft van zyn achter duer besyen de Swan mits dattet erff van Cornelis 

Albertsz als maen mede een vry karpat heeft over tselve erff besyen de Swan heen streckende totte wech toe welck karpat 

toecompt de Swan ende de hoffstede halff ende halff welverstande dattet zuyer lenden van dit erff tusschen Cornelis Bruynss ende 

dit erff den coop sal gelevert worden soe buyeren dat sullen royen ten overstaen van schepenen/ Ist noot ende es dit erff 

laest in eygendomme  by Tys Heyndericxsz en Baeffien Geelen wiens boelen wettelycken geabandoneert es ende desolaet verclaert 

vervolgende die voorss vonnissen en die proceduyeren voor ende naer gedaen ende solempneelycken gehouden ende dit alle tot 

proffyt vande gemene crediteuren vande voorss boelle in materie van presentie daer lest toe gerechticht zyn en sal den coop terstont 

tselve erff aenvaerden tot zynen gelieven . Inden eersten sal den coop terstont gereet betalen vry onvermindert die penninghen voor 

den principalen coop te beloven van rechtelycken oncosten die somme van xij K gulden ende voort veylgelt vier K gulden ende die 

penninghen voorden principalen coop te beloven sal den cooper betaele vry costeloos ende schade loos als vry gewillekeurde ende 

geprevileerde custing penn. die iij-e paert binnen ses wecken tander iije paert carsmisse naest comende ende tleste iij-paert te mey 

toecomende anno xciij-en mits dat den cooper sal borge stellen nae costuyme vande lande met renuchatie des sal den cooper weder 

waernisse gedaen worden ende borge gestelt worden by elcx eenen penn ontfangen naer advenant van elcx ontfanck by gebrecke dat 

den cooper geen borge en wiste te stellen soe salmen tvoorss erff metten aencleven wederomme mitter daet off sanderen daechs 

mogen by veylen ende tgelt meerder tsal tot synen proffyt niet zyn ende tgelt minder tsall tot zynen schade zyn. Sal oock dercoop tot 

zynen lasten hebben te betalen trechte vande besegelde brieven van dit decreet mitsgaders voorde assistentie ende presentie vanden 

schout  en schepenen In dit cas van executie haer wettelycken  sallaris te weten voor den schout xxvi st ende voorde schepenen xxvi 

st noch daer en boven wyn coop een blanck vande twee gulden ende een duyt den armen Ende voort recht vande boode ofte veyler 

van desen tot taxatie van schepenen twelck den vercoop tot synen lasten nemen sall des hont.penn.v selven veyler alle begrip ende 

onverstant aen hem selven ende dese voorss voorwaerden ende conditien te observeren vanden minsten tot den meesten ondert 

tbedwanck van allen rechten naer dien dattet voorss erff metten aencleven heeft gehadt ende daer wy gewillicht zyn alle behoorlycke 

ende wettelycke subhastatien proclamatien mitsgaders uuytroepinge by affixie van billieten ende solempinteyten van rechte soe naer 

behooren soo est int laeste hoogen ende hoochste mynen coop gebleven Garbrant Myess ende dat voorde somme mvan  Cxxxiiij K 

gulden ende es synen borghen gebleven Bruyn Gerritsz die welcke coop ende borge voorn desen geonderteykent hebben desen xvi 

juny 1592. In presentie ende ten overstaen van schepenen tot Uuytgeest die desen mede geonderteykent hebben ten dage ende jaer 

als boven
My present secretaris ende was onderteykent by my Garbrant Mieuss by my Bruyn Gerritsz by my Jan Cornelisz. Dit ist 

Vrerick Pieterss merck Willem Pieterse Limmen. Welcke voorn Garbrant Mieuss geluyckbiedinge metten palmslach vande selve 

coop daer op ontfanghen heeft nae costuyme vande lande Ende es daer mede gesolempins.. trecht van diecreet toten vollen effecte 

van possessie ende eygendomme van dien soo na rechte in gelycke saecke es behooren alle .. zonder arch ofte fraude dess soirconde 

heb ick Gerrit Symonss schout voorss duer bede van voorss coop ende begeerte myns schepenen die in dit cas geven segelen ende 

gebruycken myns segel hyer aengehanghen ende byde voornoemde schepenen geonderteykent desen xviij-en dach augusto anno xvc 

tweentnegentich.” 
 

ORA 194 fo.121  1593, 10 februari 

De regenten van het Heilige Geesthuis te Haarlem verkopen aan Jan Jansz een werf met een dorpje over de weg. groot te samen 

met de halve sloot 288 roeden. belendingen noord: Garbrant Missen, oost: de Geestmeer, zuid: het land dat Myes Garbrantsz 

gebruikt "ende aent dorpgen Garbrant Myessen zyn soon ende aen twest die Smallewech.”  

Idem aan Jan Jansz een werf met een dorpjen over de weg groot samen zo die afgerooid en afgepaald zyn 272 roeden. Belendingen 

noord: Jan Jansz, oost: Geestmeer, zuid: Garbrant Myessen, west: Smalleweg.

 

Idem aan Jan Jansz een werf met een dorpje over de weg groot samen met de sloot zo die afgerooid en afgepaald is 292 roeden. 

Belendingen noord: Myes Garbrants en Reyer Jans, oost: Geestmeer, zuid: Jan Jansz west: de Smalleweg. 

 



ORA 194 fo.122vo 1593, 10 februari 

Akte waarin de Uitgeester weesmeesters Cornelis Diercksen en Bruyn Gerritsz voor komen. 

 

ORA 194 fo.123vo 1593, 10 februari 

De regenten van het Heilige Geesthuis te Haarlem verkopen aan Garbrant Mieuss een werf en een dorpje over de weg, groot 271 

roeden. Belendingen noord: Jan Jansz, oost: de Geestmeer, zuid: Jan Jansz, west: de Smalleweg. 

 

ORA 194 fo.124v/125v 1593, 22 februari 

Schuldbrief  van Garbrant Mieuss ten gunste van Angeneete van Alckemade te Haarlem of haar erfgenamen. Losgeld/rente is 25 

Car.guldens per jaar tot XL groten vlaams. 1e termijn 17-2-1594. De lening bedraagt in totaal 400 Car. guldens. 

Onderpand: een stuk land in de Broek groot 1 morgen. Belendingen oost: Vroomsmeer, zuid: Jacob Jacobsz, west: de Woutsloot, 

noord: Kuyfkeven. 

Idem een stuk land i.d. Broek genaamd Vegeven groot ca 1 morgen. 

Belendingen oost: Cornelis Gerritsz, zuid: Philip Claasz, west: Cornelis Claasz, noord: Wyelaan. 

Voorts alle zijne goederen present en toekomend. 

Borg is Myes Garbrantsz met als onderpanden een akker groot 7 snees belendingen oost: Smalleweg, zuid: Tryn Jans, west: 

Breeweg, noord: Albert Jacobsz. 

 

Garbrand Mieuss blijkt de schuld op 7-3-1612 afgelost te hebben 

 

ORA 194 fo.127  1593, 17 maart 

De regenten van de huisarmen, armmeesters te Uitgeest verkopen met advies van schepenen en na volle goedkeuring van de volle 

vergadering van de gemeente een stuk land. 
 

ORA 194 fo.129  1593, 7 april 

De regeerders van het dorp Uitgeest en de Kerkmeesters verkopen met toestemming van de volle vergadering van de gemeente 

een losbrief. 

 

ORA 194 fo.155  1594, 11 maart 

Dirck Claasz Smit van Akersloot en Garbrant Mieuss verkopen aan Arien Tamessen (Uitgeest) een stuk land genaamd De Ven 

Verdye groot ca 2 maden en een half. Gelegen achter Dorregeest. Belendingen oost: Floris Hendricksz Snel, zuid: “over groet van 

Symen Ooyenven”, west: Aeriaen Tamessen, noord: de gemene vaart. 

 

ORA 194 fo. 162  1594, 22 mei 

Garbrant Mieuss verkoopt aan Foppe Cornelisz 1/2 Vermitsven groot ca 1 mat. Ligt gemeen met Philips Claess "by de hoop sonder 

maet met die voet gestooten". Belendingen oost: Leggeven, zuid: Vermitsven, west: die Lyckighe Heyning, noord: Pieter 

Maettenven. 

 

ORA 194 fo.168vo 1594, 9 december 

Garbrant Mieuss verkoopt aan Cornelis Bruynsz een vrije hofstee in de Kerkbuurt gelegen naast de Swan. Belendingen zuid: 

Cornelis Bruynsz, west: de gemene weg, noord: De Swan, oost: Cornelis Bruyns werf met een vrij half menpad. 

 

ORA 194 fo.169/169vo 1594, 27 december 

“Anna Thamesdr waerdinne inde Swan by haer hebbende Willem Pietersz van Limmen eertyts secretaris der selver dorpe haren 

gecooren voocht in desen ende bekende voor haer ende haeren erven met consent als voors vercoft te hebben Jan Jacobsz byerman 

tot Uytgeest een vry huys en erve genaempt De Swan soo groot ende kleyn  ende zo vry als zy tselve van Harman Aerntsz 

byersteecker tot Alcmaer gecoft ende ontfanghen heeft ende nu ter tyt tussen zyn roypalen staende ende leggende es inde dorpe van 

Uuytgeest inde Kerckbyert  met een halff vry men pat legende aende suytsyde vant voorss huys dae dander halff off toecompt 

Cornelis Bruynsz. Belent aent noort Engel Lourisz aent oost Cornelis Claesz Blaeu aent zyt Cornelis Bruynsz ende aent west die 

Breewech ende bekende zy commparantesse daer al voldaen ende betaelt te syn den lesten peninck metten eersten  belovende daer 

om voor haer ende haeren erven by consent als vooren het selve huys erve en halff men pat indien qualyt te vryen ende de vry te 

waren van alle comer ende aentaelen jegens een ygelycken te vryen ende vry te waeren. Alsmen een vry huys ende erve ende halff 

menpat als vooren schuldich es te vryen ende te waeren na costuymen vande rechten van Uuytgeest ondert verbant een huys en erve 

by haer hyer jegens geveylt staende ende leggende inde banne voorss belent Cornelis Steffens Smit aent west, aent noort Claes 

Pietersz aent oost ende suyt de Coorendyck voorts genderalyck ende specialyck alle haer andere goederen roerende ende 

onroerende present ende toecomende gheen van dien uuytgesondert omme by gebreke van waernisse tzelve indien gevalle met alle 

costen ende oncosten daer met moghen verhalen ende door .. als custinghe wille huer naeptel off met heerlycke ende realen executie 

van alle hoven wetten ende gerechten ten opte van houder van desen ende tot meerdere vasticheyt vandesen so heeft die voorn Geryt 

Symonss schout (voor ons schepenen voorss comparreerde) selven mits desen gestelt ende geconstitueert voor de voorn Anna 

Tamisdr ende voor alle tgeent voorss es onder verbintenisse van alle zyn goederen roerende ende onroerende die selve submitteeren 



ondert verbant ende recht als vooren met renichatien vande beneficien ordenis et execussiones mits welcken den houder van desen 

na recht toegelaeten .. en borch so wel ten eersten instantie te moghen executeeren als en principalen coopster voor het achter 

wesen welcken brieff es besegelt by schout ende schepenen als voor jaer dach ende maent als boven.” 
 

ORA 194 fo.172vo 1595, 18 januari 

Betreft verkoop van een akker op Klein Dorregeest bij de watermolen. 

 

ORA 194 fo.174  1595, 1 mei 

Jan Jacobsz waard in de Swan verkoopt aan Cornelis Arentsz een vry huis en erf op Groot Dorregeest. 

 

ORA 195 fo.1  1594, 2 februari
 

Op verzoek van waarschap Albert Cornelisz leggen Gerrit Willemsz Keyser, oud ca XLVI, Sent Janss oud ca. LXXII,  Meyes 

Garbrantss oud ca. LV en Harman Janss oud ca LV voor schout Gerrit Symonsz van Bonckenburch en schepenen Aeris Cornelisz, 

Baert Dircx en Voossen Dircx een getuigenis af omtrent het schoutsambt te Uitgeest. Zij verklaren dat Claes Janss, te Castricum 

een aantal jaren geleden schout is geweest. Waarna het ambt over is gegaan is naar zijn zoon Jan Claessen. Hierna naar Otto 

Janssen na het overlijden van Jan Claessen te Castricum. Getuigen verklaren voorts "dat by die drie schouten met schepenen tot 

Uytgeest ende met seeckere gebuyren daer over geroepen altyt ende jaerlycx alcx in syndertyt hebben gehuert in polytyke ofte 

civile saecken dienende tot proffyt ende metschap van die gemeene ingesetenen aldaer ende dan den selfde hueren ende baeten 

daer inne begreepen syn geexpecubeert by seeckere verscheyden gerechtsbooden dien toe geordoneert synde ende dat om redenen 

dat er schouten voorss haer woonplaetse tot Castricum waeren houdende ende op die hueren gheen gestadige opsicht ende 

mochten hebben ende na het overlyden van drie schouten voorss eenen gecomen is genaampt IJsbrant Gerritsz woonachtig tot 

Limmen die tselve officie mede bedient heeft ende daerna eenen Dieloff Reyerss die tselve officie seckere jaeren mede bedient heeft 

ende na de doot van Dieloff int selve officie gecomen is eenen Willem Dieloffs die tselffde officie bedient heeft tot den trobbelen 

tyt ende by die voorss schouten elck in syn tyt met schepen en seeckere gebuyren daer over geroepen mede gehuert hebben in 

maniere als vooren maer by haer selfs geepecubeert om redenen dat Dieloff Reyers en Willem Dieloffs voorss binnen het dorp 

Uytgeest woonachtig waeren sonder dat sy getuygen weten dat de Balliuw van Kennemerlant daer om gemoeyt syn geweest die 

reden van haer luyden wetenschap ist dat sy die huer wel tot verscheyden .. hebben in die kercke horen aff leese ende by dien 

voorss gerechtsboode ende schoutten elcx in synden qualyte die hueren synde executeeren.
Voorts verclaeren schout ende 

scheepen heyr voorss verhaelt by eede int stuck van haer luyder officie gedaen dat sy luyden niet en weten datter eenige hueren die 

by de schouten, schepenen en de gebuyren hyer voorss verhaelt voer den trobbelen tyt gehouden syn maer deur den trobbelen tyt 

geheel verlooren..” 

 

ORA 195  1595, 7 april 
Keur 

“Dat men sal beschouwen de Kerckdam beginnende van Benesserdyck off tot Cornelis Janssens toe end die selve soo 

hooch te maecken als die pael die daer steeckt ofte soo hooch als die onderste cante vant sluysien ende dit te 

beschouwen op maydach ende dit alles tot hemraets prys ende dit op de boeten van 2 st yder eygendom wie daer in 

gebreecke bevonden wert.” 
 

ORA 195   1595, 6 juni 

Adriaen Maertss Goetenburch procuratie hebbende van Matelyn Dircxdr syn moeder, poorter en poorteres binnen Alkmaar 

verkopen aan Gerrit Symonsz van Bonckenburch een stuk land, ca 1 morgen groot en genaamd De Westersteenplaats. 

Idem aan  Jacob Franssen en Bruyn Bruynsz  voogden over de weeskinderen van za. Arys Cornelisz een stuk weiland groot ca. 2 

morgen genaamd Camerduynen. 

 

ORA 195 fo.6  1595, 11 oktober 
Cornelis Cornelisz houtzager op de Meldyk verkoopt aan Hendrick Pietersz een huisje met erf op de Meldijk "belent mette sluys en 

de waterganck ande oostzydt de dyck aent suyt Cornelis Bruynss derch ofte timmerworff  aent west.” 

 

ORA 195 fo.6vo  1595, 10 oktober 
Lubbert Jacobsz van Alkmaar man en voogd van  Griet Jansdr en Claes Cornelisz van Uitgeest voogd van Jannetje Jans, allen 

erfgenamen van Jan Claes Jannen schoenmaker te Uitgeest, verkopen aan Mieus Corneliszœ smit te Uitgeest en Engel Lourisz van 

Schermer een stuk land genaamd Utganck ca 5 geers groot. 

 

ORA 195 fo.8vo-9 1595, 21 november 
Willem Pietersz secretaris van Limmen, Jacob Janss en Garbrant Pietersz, erfgenamen van za. Dieuwer Janss verkopen aan Pouwels 

Janss een stuk land in de Broek, groot 18 snees en genaamd De Teperick. 

 

ORA 195 fo.  1596, 29 maart 



“Garbrant Mieusz buyerman tot Wtgheest bekent vercoft quytgeschonden ende opgedrage te hebben ten behoeve van  Jan Janss 

alias Coomen Jan eenen hoffsteedt ofte erff daer Odewyn Cornelisz Schoenmaker op getimert heeft leggende after Garment Mieuss 

voorss huys belent met  Jan Cornelisz aent suyt de corendyck aent westen Dirck Jansz aent noort met noch een saedtackertgen groot 

mette hoffsteedt te samen omtrent een gars off soo groot ende cleyn alse gelegen zyn belent de voorss acker met de corendyck aent 

oost Jan Cornelisz aent suyt de Smalewech aent west ende Dirck Janss aent noort met alsulcke vrydom vande sloot ende anders als 

nae volcht. Item de voirss Jan Janss bekent weders vercoft quytgeschonden ende tot eenen vryen eygendom opgedragen te hebben 

den voirn Odewyn Cornelisz de voirss hoffsteedt mettet ackertgen In forme ende manyeren alsoo goet ende quaet als hyt van 

Garbrant Mieuss voorss gecoft ende ontfangen heeft zonder daer off noch toe te doen. Noch oock tzelffde voorder te vryen volgende 

dess gevryt heeft welverstaende dat Garbrant Mieuss voorss voor hem ende zynde nacomelingen sall hebben ende behouden ten 

ewyghen dagen eenen vryen overgang de voorss hoffsteedt omme dagelyck te moogen gebruycken wt ende in te gaen ende zyne ende 

syne nacomelingen beesten op en off te scheepen tot haren wille zonder dat tzelffde ver.. sall mooghen worden Ende daer mede te 

mooghen gaen .. terff van buyten van de meer off tot ande koorendyck toe zonder yemants wederseggen ten ewygen dage Des sal 

Odewyn voirnoemt ofte zyne  nacomelinghen hebben en behouden theeu.. voeten wyt en Jan Cornelisz vyer voeten wyt inde  sloot 

aende suyt vande voorss vercofte hoffsteedt. Ende zullen zy de zelffde sloot mooghen ghebruycken elcx voor twee huy.. daer van op 

elcxs zyn erff namaels noch een mach comen .. getimert worden zoot den eygenaer vandyen belieft Ende Garbrant Mieussen voor 

hem ende zyne nacomelinghen m.. hebben ende behouden eenen vryen wt ende invaert inde zelffe sloot Omme altesamen met 

malcanderen rustelycken ..vreedelycken vry ende veylich wt ende in te varen Mits een ylgelycken de sloot zuyver ende claer zall 

houden zonder eenighe vuylicheyt daer inne te werpen noch eenyge ye.. mis daer inne te draghen ofte laten loopen. Item zal 

Garbrant Myeuss de binnensloot aen weder zyden van beneffens  Jan Cornelisz huys tot ande wech toe ghehouden wesen te 

onderhouden .. zynen ghelieven te mogen beplaten ende opmaecken ende de ... te mogen halen opte voirss hoffsteedt. des soo sullen 

Odewyn ende Jan Cornelisz ghehouden weesen de buytensloot te .. ende elcx aen syn zyde op te maecken ende onderhouden vande 

meer off tot  Jan Cornelisses huys toe Omme alle met malcanderen  .. bequamen wt ende In te varen zonder eenich letsel ende sa.. 

sloot haer wyte houden zoo alsse nu es Item soo daer .. gebreck geviele aende platinge yets wat te maecken van.. binnensloot ofte 

oock meede aende buytensloot om op te ruymen maecken sullense malcanderen drie weecken ofte een maent ten .. te vooren 

waerschouwen Ende bekende de voirss Garbrant Mieuss vande voirn Jan Jansz zynen cooper ende Jan Jansz wederome als oock 

van Odewyn Cornelisz zynen coopma ende zynen coope all voldaen ende wel betaelt te wesen .. penninck metten eersten etc.”  

Gevolgd door een situatieschets. 

 

ORA 195 fo.15  1596, 4 april 
Jan Cornelisz van de Nieuwendam verkoopt aan Jan Jacobsz van Uitgeest (Heemskerk) de helft van een stuk land genaamd Het 

Kerckhoff, groot int geheel 8 maden. Gemeen met Baert Dircksz van de Nieuwendam belendingen west: Cornelis Dircksz 

Goesinnen, oost: de Langenhemmen, zuid: Cornelis Benningh te Amsterdam, : de Oud Hemsloot met zyn dyk en weerwerk. 

 

ORA 195 fo.19vo  1596, 26 mei 
Bruyn Gerritsz en  Albert Cornelisz Heilige Geestmeesters of voogden te Uitgeest verkopen aan Adriaen Tamissen van der 

Nyburch en Jacob van Foreest te Alkmaar 1/6 van de Salienven. 

 

ORA 195 fo.28vo 1597, 16 maart 
Mieus Garbrantsz verkoopt aan Adriaen Jansz van de Nyburch en Jacob van Foreest (Alkmaar) alle rechten op 2 geersen "dardalff" 

snees land genaamd de Gansenacker. Gelegen aan de Korendyk. Belendingen zuid: de Korendyk, oost en west: Jan 

Hesselsacker, noord: Cornelis Hessels Theunes. 

 

ORA 195 fo.29/29vo 1597, 24 mei 

Hessel Remmen man en voogd over Sieu Heyndricksdr en Claes Heyndricx  als broer en voogd over Aeff Hendrycx verkopen aan 

de gemeente een vrye sloot op de Meldijk. Belendingen : De dijk ten zuiden en Hessel Remmen te noorden. Voorts wordt bepaald 

dat tegenwoordige en toekomstige eigenaren van het perceel ten noorden van de sloot verplicht zijn een draaibrug in stand te 

houden als verbinding met de Meldijk. 

 

ORA 195   1597 

De erfgenamen van za. Reyer Janss alias Reyer Keyser elders in de akte ook als Reyer Keyser Jannen Stiepz. 

Mieus Janss van moederszijde van Reyer Janss. 

1. Mieus Janss man een voogd van  Aecht Thaems voor hemzelf en Tryn Thaems en de wezen van Marytgen Thaems. 

2. Reyer Arysz voor hemzelf en Marytgen Jacobsdr zijn zuster. 

3. Cornelis Jansz man en voogd van Griet Arys. 

4. Cornelis Jansz voor hemzelf en Pieter Jansz, Reyer Jansz, Aerian Jansz, Cryn Jansdr en Dieuwer Jansdr zyn broers en zusters. 

5. Garbrant Cornelisz voor hemzelf en Reyer Cornelisz zyn broer. 

6. Wolfert Jansz man en voogd van Duyf Cornelisdr en vanwege Christina Reyersdr en last hebbende van Engel Jans man en 

voogd van Guierte Tamisdr. 

7. Jacob Lourisz voor hemzelf en  Dirck Lourisz,  Engel Lourisz en de weeskinderen van  Thaems Lourisz zyne broeders 

Van vaderszijde van Reyer Janss: 



1. Thys Arentsz voor hemzelf 

2. Bruyn Gerrits en Baert Dircx voogden over Neel Arentsdr en Lysbeth Arentsdr synen susters  

 

Verkopen aan IJsbrant Pietersz een 1/2 huis met inboedel. Belendingen: De Geestmeer ant oost en de Smalleweg ant west. 

 

ORA 195 fo.32/32vo 1597, 6 juni 

De erfgenamen van Dirck Claess: Garbrant Phillipsz, Jacob Jacobsz, Jan Cornelisz, Frans Pietersz, voor hunzelf en vervangende 

Symon Michielsz als mannen en voogden over hun vrouwen, verkopen aan Pieter Heyndricksz op de Nieuwendam 1/4 deel in een 

stuk land genaamd Sypershem gelegen i.d. broek bij de Nieuwendam. 

 

ORA 195 fo.32vo/33 1597, 7 juni 

Aecht Jansdr weduwe van Heyndrick Jansz te Uitgeest en wonende te Enkhuizen verkoopt met schriftelyke toestemming van haar 

oudste zoon Jan Hendricksz een hofstee en erf in de Kerkbuurt aan schout Gerrit Symonsz. Belendingen: zuid Pieter Pietersz, west 

de Dingstal, noord de erfgenamen van Nan Gerryts. 

 

ORA 195 fo.34  1597, 22 augustus 

Willem Pietersz, secretaris van Limmen, verkoopt aan Jan Thymensz alias Jan Claessen 1/4 part in de Voorven (Zienpolder). 

Tevens een huis nabij de Dingstal en nog een aantal andere percelen. 

 

ORA 195 fo.36vo 1597, januari 

Engel Lourisz van Uitgeest en wonende in de Schermer verkoopt land aan Cornelis Gerrytsz, schuitenmaker te Uitgeest. 

 

ORA 195 fo.52  1599, 12 februari 
Onderstaand transport blijkt doorgehaald. Niet doorgegaan?

 

“Jan Jacobsz waert in de Swan comparerende bekende vercoft gecedeert ende getransporteert te hebben ten behoeve van Gerryt 

Claess Spint het huys ende erff genaamd de Zwan met alle alsulcke quytscheldinge recht actie ende eygendom vandyen als hy 

comparant daer aen heeft Inhoudende de vercopinge vande zelffde Zwan ofte huys ende erff breder blyckende byde transporten 

aende zelffde quytscheldinge getranssiprt zelffde quytscheldinge op .. comparant gepasseert by Anna Thaemsdr de wedu van 

schout jaep bezegelt by Gerryt Symonss schout ende onderteyckent by schepenen in dato den
Ende bekende hy comparant 

vande voorss vercopinge opdrachte ende transport wel betaelt te wesen den lesten penn metten eersten ende beloofde tzelve huys 

ende erff te vryen ende waren na custume vandyen voor zooveele hyt tzynen possessie bezwaert mochte hebben ende voorder nyet 

Onder verbant van zyn persoon ende goederen geen uuytgesondert subiect tverbant van alle rechten ende rechteren breeder 

blyckende byde voorss quytschelding ende daerinne de voorss schout het gestitueert heeft als borch met renantiatie mette 

transporte  daer aen getranssipeert ende gehecht gepasseert in dato den xii february 1599 bezegelt by Gerryt Symonss schout 

ende onderteyckent by”. 

 

ORA 195 fo.61  1599, 28 juni 
“Jan Jacobsz waert in de Zwan tot Wtgeest comparerende bekende deuchdelich schuldich te weesen Gerryt Jacobsz Hulft tot 

Haerlem een jaerlicxe losrente ter zomme van xxv gl sjaers tot xl croon vlaams verschynende alle jaren opten eersten juny daer 

van teerste jaer renten verschenen zall weesen opten 1en juny anno xvic de renten alle jaren te betalen met vry zuyver ghelt ende 

alle jaren te moochen lossen de voorss renten met vyerhondert carrolus guldens munte als vooren voor thooftghelt mitsgaders 

dverscheenen onbetaelde rente naer beloop des tyts stelde daer vooren specialicken ten vasten ypoteecq ende onderpande zyn 

voirss huys ende erff genaemt den Zwan  belent met de voorss erff aent oost Cornelis Bruynss aent zuyt de Heerewech aent west 

ende Pieter Pietersz Nan aent noort. Mitsgaders ... zyn persoon ende alle zyne andere goederen gheen uuytgesondert submitteerde 

alle dzelve tot bedwanck van alle rechten ende rechteren.
 

Compareerde van gelycke Gerryt Symonss schout tot Uutghest ende heeft hem hier vooren geconstitueert ende gestelt borch ende 

principael schuldenaer stelde mede daervooren tot meerder vastich ten specialen ypoteecke een stucke lants genaemt de wester 

Stienplaats belent aent oost de oosterste Stienplaets aent zuyt den Legendyck aent west de watermolen aent noort de 

Uuytgeestermeer. A.. subiect alsulck recht als vooren Alles volgende de constitutie brieff daer van gepasseert bezegelt by Gerryt 

Symonss schout ende onderteyckent by Cornelis Claessen en Arent Pietersz schepenen opten xxviii juny 1599. 

Hier is op betaelt ende offgelost aen handen van Gerrit Jacobss Hulft die zomme van twee hondert carolus guldens hooftzom tot 

affcortingh ende inminderinge vande vyerhondert gulden hier inne van deesen verhaelt  acte den xii july 1602. 

Op huyden deesen xv juny 1612 zoo is my onderges als secretaris verthoont den principaelen rentebrieff deesen die affgelost es 

volgende ende blyckend byt opschrift opten rugge by Gerryt Jacobss zelffs geteykent van dato v juny 1612 ende by Cornelis 

Dielofsz afgelost daer van tzegel offgetrocken ende gecassert ergo deesten mede gecasseert geroyeert ende deurgehaelt..” 

 

ORA 195 fo.68  1599, 20 augustus 

“Hendrick Ysbrantsz backer opt veer inden banne van Eemskerck comparerende bekende opgedraghen te hebben alsulcxs hy noch 

doet draecht op ende stelt in handen van Gerrit Ysbrantsz Backer, Dirck Ysbrantsz Cramer ende Cornelis Ysbrantsz Backer zyne 

respective broeders ende Cornelis Gerritsz Schuytmaker onse buyrluyden zeeckere bedycte partyen lants geheel ende all 



genaempt de Moor Int geheel zoo groot ende cleyn alst leyt after Assum aent veer aent zuyt ende zuytwest de banscheydinge ende 

aent west ende noort duytgeester waterganck ende dat ter cause van zeeckere opgenomen mende verschooten penningen dyen hy 

copt. bekende opgenomen te hebben ende voorse verschooten zynd tot vermallinge ende betalinge zoo van oncosten vant vercregen 

octroy daer van zynde by .. comparant opte bedyckinge ten erfpachte vercregen als oock voorde oncosten vande voorss bedyckinge 

alreede gevallen ende gemaect mende alsnoch vallen ende gemaect zullen worden mitsgaders voor doncosten vanden moolen ten 

effecte tegenwotdich daer op gestelt welverstaende zoo daer eenyge costen ende oncosten vande binnenwerck int voorss bedyckte 

lant zoo van slycken delven ofte ander oncosten namaels noch mochte vallen dat zelve zal gaen over tghemeene lant te betalen een 

yegelyck nae zyn quote portie. Voorts zal den voorss Hendrick Ysbrantsz tzelve lant nyet mooghen vercoopen versetten noch 

beswaren buyten consent ende blieven van alle voirnoemde perzoonen als met namen Gerrit Ysbrantsz, Dirck Ysbrantsz, Cornelis 

Ysbrantsz ende Cornelis Gerritsz. Noch en zullen zyl. oock tzelve lant van gelycken nyet mooghen vercoopen belasten noch 

beswaren buyten wille en consent van Hendryck Ysbrantsz voirnmt. Maer zoo tlant vercoft wort zall tzelve geschieden 

eendrachtelyck met gezamenderg ende gelyckerhant, Ende zal de voorss Hendryck alsdan genieten tzynen prouffyte een gerechte 

derde paert ende de andere voirn perzoonen tzamen tweedeelen ofte twee derdepten Alles volgens de principale brieff hier van 

gemaect ende gepasseert in dato den 22 auguste anno 1599 bezegel by Gerryt Symonss schout ende onderget by Cornelis Ysbrantss 

en Arent Pieters als schepenen.” 

 

ORA 195 fo.82  1601, 18 juni 

Verkoop huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen oost: Hereweg, zuid: Anna Thaems waardin in De Valck. 

 

ORA 195 fo.83/83 vo 1601, 19 september 

Opsplitsing van land op Assum. Gerrit Dircksz Langedyk, gezworen landmeter heeft de meting verricht en afgepaald. 

 

ORA 195 fo.84vo/85 1601 

Pieter Mieusz man en voogd van Alydt Ghyssen, Bruyn Gerritsz als voogd van Claer Ghyssen, Albert Cornelisz voogd van Ghuyrt 

Ghyssen, Jan Tymonss voogd van Hillegont Ghyssen. Allen erfgenamen van zaliger Ghys Claessen. Jan Jansz voogd van Marytje 

Ysbrants mede erfgenamen van Ghuyerte Dircks. Verkopen aan Jan Mieuss een huis, erf en boomgaard in de Schevelstraat. 

 

ORA 195 fo.84vo/85 1601 

In deze transportakte wordt i.v.m. belendingen genoemd Cornelis Gerritsz, scheepmaker te Uitgeest (nabij de meer). 

 

ORA 195 fo.85/85vo 1601, 20 december 

Losrentebrief  van Pieter Mieuss ten gunste van de Leprosen te Beverwyk voor de som van 18 Car. Guldens sjaars. Hoofdgeld is 

300 Car.Guldens. Onderpand: huis en erf op de Geest. Belendingen oost: Korendyk, zuid en noord: Mieus Garbrants, west: 

Smalleweg. Borg is Mieus Garbrants met als onderpand 1/2 Verhillenven. Belendingen oost:  Hardmaat, zuid: Wyelaan, west: 

Pouwel Jans, noord: Claas Verhillenven. 

Afgelost 26-7-1612 

 

ORA 195 fo.88  1602, 13 februari 

Losrentebrief van Cornelis Cornelisz Houtzager tgv Aelbert Jansz Moutmaker te Haarlem. Losrente 12 C.gld 10 st p.j.  

Hoofdgeld: 200 C.gld. Onderpand: huis en erf op de Meldijk. Belendingen oost: Gerrit Dircksz, zuid: de Meer, west: Platten 

Dircken hofstee, Noord: de weg. Mieus Cornelis Smit is borg. 

Afgelost: 9-4-1614 

 

ORA 195 fo.90vo 1602, 11 juni 

“Gerrit Claesz en Garbrant Mieusz als voochden ende admministrateurs van Reyer Arys van der Hoolycken in Benes bekenden 

inder zelfder qualite vercoft ende opgedragen te hebben Claes Garbrants ende Jan Jan Gerrits thuys ende erff genaemt de Hoolcken 

met daertoe drie zaedtackeren ende een erfgen alles annex groot tsamen omtrent xviii roeden belent aent oost Lysbeth Allerts en 

Anna Jan Pieters aent west de Vosmeer ende den Hoornen ende aent noort Aerian Dirckss ende Lysbeth Allerts voorss met noch een 

laen vande hofsteedt offstreckende totte Benesser ofte Corendyk toe leggende tuschen de Croft ende het Woufgen belent aent oost 

Jan Jan Gerrits ende Lysbeth Allerts voorss ende aent west Anna Jan Pieters met een vrye overganck ten behoeve vande voorss 

Aerian Dircxs. Noch een nothsloot volgende de veylceel ende bekende daer van betaelt te wesen mette zomme van een duysent gl 

belooffden tzelve te vryen ende waren onder tverbant van alle rechten ende rechteren volgende de quytscheldinge daer van 

gepasseert bezegelt ende geteyckent als vooren opten xi juny 1602”. 

 

ORA 195 fo.91  1602, 8 juni 

“Poulus Jansz als gecooren voocht van Tryn Meyerts weduwe van wylen zal. Pieter Dircxss Molenaer, Sybrant Pietersz ende 

Cornelis Cornelisz als mannen voochden elcx van hare huysvrouwen als mede kinderen en erffgenamen vande voirss Pieter 

Dircxss comparerende bekenden te zamen vercoft opgedragen ende getransporteert te hebben ten behouve van Garbrant Mieuss 

Lantmeter eenen coornmolen zoo die zelffde gaet ende staet volgende de veylcedul daer van zynde staende byden Legendyck. 

Belent den Legendyck aent noort ende de Gheestmeer aent suydt. Ende bekenden daer van al voldaen ende betaelt te wesen mette 



zomme van twee duysent ende xx glden. Belooffden dzelve molen te vryen ende waren nae rechte ende costume vandyen ende naer 

vermogen de voorss veylceduul
Item compareerde van gelycke Allert Pietersz inde kooch ende hebben de voorss Sybrant Pietersz 

ende Cornelis Cornelisz mette voirnoemde Allert Pietersz haer te zamen voorts geystitueert ende machtich gemaect als borgen 

ende waerborgen ende zelffs principale schuldenaren voorde waernisse ende onvryh. Vande voorss coornmolen met renninchiatie 

vande benefitius oirdinis et excustionis mette effecte ende crachte vandyen Onder verbant van alle rechten ende rechteren Alles 

volgende ende breeder blyckende byde quytscheldinge daer van gepasseert
In date den xviii juny anno 1602 bezegelt by Gerrit 

Symonss Schout ende geteyckent by Symon Michielsz ende Cornelis Dircksz schepenen.” 

 

ORA 195 fo.99  1604, 26 februari 

“Mieus Garbrantss en Allert Pietersz als voochden Tryn Woutersdr van Wtgeest wonende tot Alckmaer schelden quyt ende dragen 

op de wedu ende erfgenamen van Gerrit Wouters zaliger zeven snees ende .. roeden slants Wittigenderch op Assum gemeen mette 

voorss wedu ende erffgenamen ende met Arent Sybrantss belent aent oost de coorendyck aent suyt de achterweg aent west Comen 

Japen binnenven ende aent noort Jan Cornelisz Meutsten bekenden daervan betaelt te wesen den lesten penning metten eersten 

belooffden tselve te vryen ende waren Onder verbant van alle rechten ende rechteren breeder blyckende byde quytantie bezegelt by 

Allert Arentsz schout ende geteyckent by Baert Dircxss ende Pouwels Janss opten xxvi february 1604.” 

 

ORA 195 fo.101vo/102 1604, 3 november 

Schuldbrief van Dirck Aeriaen Maertsen Coperen tgv Claas Willemsz Verwer brouwer te Haarlem int Zeehart inzake van 

bestede, geleende gelden twv 100 C.gld. Voorwaarde "mits dat hy van de voorss brouwer zal byeren ende bierende blyven 

zonder van een ander te byeren.” Bij in gebreke blijven zal hij de genoemde som terugbetalen. Onderpand: Een huis en 

boomgaard in de Kerkbuurt. Belendingen zuid: Claes Janssen in de Eenhoorn, west: de wech,  noord: Tames Pietersz Smit. 

 

ORA 195 fo.103vo 1605, 19 maart 

Transport akte Koyffkeven. Belendingen west: de Woutsloot, noord: t Swadt, oost: Vroomsmeer, zuid: Garbrand Mieuss. 

 

ORA 195 fo.104  1605 

Odewyn Cornelisz verkoopt aan de Heilige Geestmeesters van Uitgeest (Jacob Fransz en Albert Cornelisz) land. 

 

ORA 195 fo.104vo 1605, 6 mei 

Garbrand Mieusz stelt zich borg voor een los en rentebrief van 95 gld 8 st. die Reyer Aryss staande heeft by Symon Michiels c.s. 

Onderpand: Molenventje. Belendingen oost: Korendyk, zuid: Tryntje Gerrits, noord: Molentocht. 

 

ORA 195 fo.104vo 1605, 6 mei 

Transport Eenigenven. Belendingen oost: Garbrant Mieusz Oenigenven, west: Ziericxven, zuid: Jan Cornelisz Oenigenven, 

noord: Wyelaan. 
 

ORA 195 fo.113vo 1607, 22 augustus 

Jacob Fransz en Albert Cornelisz, Heilige Geestmeesters of armenvoogden van Uitgeest, verkopen op advies van het dorpsbestuur 

een stuk land genaamd Armenland aan  Jan Claessen Coecken te Beverwijk. 

 

ORA 195 fo.118  1608, 22 juni 

Dirck Aerians Maerts bekend schuldig te zijn aan Claas Hals Verwer brouwer vant Zeehart een bedrag van 500 gld voor geleverd 

bier. Terugbetaling geschied in 5 termynen. De eerstkomende termyn is meidag 1609. Onderpand is een huis en erf staande op de 

Dingstal. Belendingen oost: Afterpadje, zuid: Jacob Ysbrantsz Groot, west: de weg, noord: Tamis Pietersz Smit. 
 

ORA 195 fo.119  1608, 10 september  

Transportakte waarin Jacob Reyersz molenaar een vrye korenmolen, zonder lasten van pachten en renten, verkoopt aan Lambert 

Aerianss. 

 

ORA 195 fo.121  1609, 10 januari 

“Willem Pietersz voor hem zelven , Gerryt Claess als man ende voocht van Claesjen Pietersdr ende Dirck Jacobsz Slootemaker als 

man en voocht van Marytjen Pietersdr alle erfgenamen van zaliger Tryn Claes Floorendr buyrwyff In haer leven tot Wtgeest 

comparerende bekenden wettelyck vercoft ende opgedragen te hebben ten behouve van Garbrant Mieussen ende Hessel Cornelisz 

tzamen omtrent een madt landts in een stucke lants genaamt de Voorven leggende inden broeck belent aent oost (niets) aent west 

ende aent noort de Wyebusch ende bekenden daer van betaelt te weesen den lesten penninck ...etc” 

 

ORA 195 fo.121vo/122 1609, 10 maart 

Losrentebrief ten laste van Cornelis Dielofsz en Gheerlof Dielofsz schout van Akersloot. Hoofdgeld 1600 C.Gld. Onderpand zyn 

diverse landeryen. 

 



 ORA 195 fo.121vo/124 1609, 28 mei 

Losrentebrief ten laste van Cornelis Dielofs alias Keesman van 50 C.Gld p.j. Schuldeiser is Mr. Jacob van Brouck. Hoofdsom is 

800 C.Gld. Onderpand: een huisje en dorpje tussen de Breeweg en de Smalleweg. 

 

ORA 195 fo.121vo/122 1609, 10 maart 

Losrentebrief ten laste van Garbrant Mieuss. Schuldeiser is Agneta van Alckemade. Losrente is 50 guld p.j. Hoofdgeld is 800 

gld. Onderpand is het Molenventje, groot 1 morgen. Gelegen ten oosten van de Korendyk, aan het westen: de schouwatering. 

Nog een stuk land genaamd Oenigenven in de broek groot 1 morgen. Belend aan het oosten Groentjesven, zuiden en westen: 

Oenigenven, noord: Wyelaan. 

Nog een stuk land gelegen aan de Vroomsmeer in de Broek. Groot 1 morgen. Belendingen oost: de Vroomsmeer, west: de 

Woutsloot, noord: Koyffkeven. 

19-3-1612 afgelost. 

 

ORA 195 fo.121vo/128 1610, 5 april 

Losrentebrief van Pieter Mieusz aan Agneta van Alckemade te Haarlem.  Jaarlijkse losrente 25 gld. Hoofdgeld: 400 gld. Onderpand 

is een huis en erf aan de Oostergeest. Belendingen west en noord: de Korendyk en de weg. Borg is Mieus Garbrantsz met als 

onderpand 1/2 Verhillenven. 

 

ORA 195 fo.131  1610, 16 november 

“Jan Claess Speelmans comperend bekende schuldig te weesen Cornelis Claess brouwer vanden Olyphant tot Haerlem een 

zeeckere byersteck ten zome van hondert carolus guldens ende meer ter cause van gehaelde byeren dyen hy comparant bekende 

vande voorss brouwer gehaelt ende ontfangen te hebben mettet geent daerenboven volgens des brouwers register daer van 

gehouden ende by slot van reeckenen bevonden zal worden. Belooffde hy comparant de voirss schuldt te betaelen op driehalff 

jaren ofte op brouwersrecht nae dato zoo wanneer hy vande brouwer scheyt/ofte als de brouwer uyte neeringhe scheyt stellende 

daer vooren ten vasten onderpande qual. alle zyn persoon ende goederen gheen uytgesondert.
Item Claes Cornelisz Speelman 

comparende heeft hem daer vooren geconstitueert gestelt ende verbonden als zelffs borch ende principael schuldenaar onder 

speciale hypoteecq ende verbant van zyn huys ende erff genaamt de Vergulden Valck inden kerckbuyert leggende aent oost de 

Breewech aent suyt Gerryt Gerryts weduwe ende ant noort Anna Dircxdr Meestersse......etc” 

 

ORA 195 


•1611, 12 januari

 

“Anna Tamesdr comparerende heeft met consent van Cornelis Cornelisz Quant haren zwager ende voocht in deesen 

quytgeschonden ende opgedragen Cornelis Dircksz Cabel het huys ende erff genaamt de Hollantse Thuyn belent aent west Pieter 

Claesz Schoenmaker aent oost de Coorendyck ende  aent zuyt de Meldyck ende bekende daervan ten vollen betaelt te weesen.. etc” 

 

ORA 195 fo.132  1611, 30 april 

“Wendelmeut Jansdr van haerlem geconstitueert ende machtich gemaect heeft by procurati Mieus Garbrants onsen buyrman die 

welcken inder voorss qualite van haren weegen quytgeschonden ende opgedragen heeft Claes Cornelisz Kalff uyte Beverwyk een 

partye lants in Finckenhorn groot omtrent vyfftalff snees inden brouck belent aent oost d' Havercamp, aent zuyt den Hoogendyck, 

ant west de tochten ende ant noort mede Finckenhorn ende dat mette belastinge van servituyten jaelicx daerop staende als volcht. 

Inden eersten toecomende de groote kerck tot Haerlem xv pen. sjaers 

Cremyns gasthuys tot haerlem xv pen. sjaers 

Sinte Lysbeths Gasthuys tot haerlem xxx pen. sjaers 

het heyl. Gheesthuys tot haerlem xxx pen. sjaers 

het weevers ontael tot haerlem xxij st viij pen sjaers 

Ende bekende daer van ten vollen betaelt te weesen ... etc” 

 

ORA 195 fo.135vo 1611, 31 mei 

Symon Michielsz verkoopt een stuk land genaamd Loukeven aan Frans Pietersz. 

Idem aan Frans Cornelis Bruyns de Baghyneven. 

 

ORA 195 fo.138  1611, 3 september 

Cornelis Gerrytsz scheepmaker, Cornelis Steffensz smit en Claes Tonisz bakker verkopen aan Jan Jacobsz Swan een erf genaamd 

"de Taenwerf", groot omtrent 2 snees "of zoo groot ende cleyn alstleyt buyten zyn tegenwoirdige roypalen". Belendingen ten zuiden 

het taanhuis met zyn werf, ten noorden buitendyks meerwater. Met een vrije overgang over het erf van het taanhuis zover als het vry 

staat. Voorts zal het taanhuis de vrijheid hebben wantschuiten, "rin", turf en andere zaken voor Jan Swans wal te mogen leggen om 

goederen op en af te schepen. 

 

ORA 195 fo.  1612, januari 

Jan Gerritsz Stuerman voor hemzelf en als voogd over zijn vrouws zuster Aecht Jacobsdr, verkoopt een stuk akkerland bij de Stierp 

aan Dirck Pietersz van Krommeniedijk. 



 

ORA 195 fo.142vo 1612, 3 april 

“Cornelis Dielofsz Keesman waert inde Zwan comparerende schelt quyt ende draecht op Louris Woutersz thuys ende erff genaemt 

de Zwan staende ende leggende inde Kerkcbuert belent aent zuyt Frans Cornelisz ende an noort Aerian Cornelisz Snyer, de 

breewech aent west .Ende bekende daer van ten vollen betaelt te weesen den lesten penning metten eersten. Belooffde tzelve huys 

ende erff te vryen ende waren nae rechte ende costume vandyen. Onder verbant van alle rechten ende rechteren. Hier vooren 

hebben Geerloff Dielofsz van Schooten buierman tot Aeckersloot ende Arent Dircxss op Dorregeest  haer beyde te zamen 

geconstitueert verbonden ende gestelt als borgen ende waerborgen voorde voorss Cornelis Dieloffsz Keesman ende onvryheid vant 

voirn huys ende erff met renningicitatie vande benefficien ende excussien metten effecte ende crachten vandyen onder verbant van 

alle hare persoonen ende goederen in manieren als vooren .......” 

 

ORA 195 fo.143  1612, 13 mei 

Jan IJsbrantsz Odder verkoopt aan Florijs Pietersz schipper te Uitgeest een stuk land genaamd Addeweer en gelegen in Benes. 

 

ORA 195 fo.144  1612, 28 mei 

Claes Allertsz Kuyp voor hemzelf en Garbrant Jacobsz  stuerman, als man en voogd van Mary Allertsdr., beide uit Krommeniedijk, 

verkopen een stuk land. 

 

ORA 195 fo.146/146vo 1612, 24 juni 

Losrentebrief van Cornelis Dielofs alias Keesman aan Geryt Jacobsz Hulft te Haarlem. Losrente 62 gld 10 st. p.j Hoofdgeld: 1000 

gld. Onderpand is een huis met erf en een krofje. Belendingen oost: Geestmeer  

1/2 Louris Coppenven en andere percelen. 

 

ORA 195 fo.147  1612, 16 juni 

“Willem Mieusz byerman alhyer comparerende bekende schuldich te weesen Gerryt Jacobss Hulft die somme van achthondert 

carol. gul. current tstuck tot xL grooten Vls Ter cause van overgeresegneerde custenpenningen hercomende van Geerlof Dieloffsz 

van Schooten buyerman tot Aeckersloot over de coope van het nagenomineerde stucke lants by hem van Geerlof Dieloffsz voorss 

gecoft ende hieronder ten hypoteecq gestelt Welcke penningen zomme van achthondert guldens voorn Geerlof Dieloffsz mede 

comparerende bekende ende verclaerde aende voornoemde Gerryt Jacobsz Hulft ten achteren te weesen ende was te vreeden dat 

Willem Mieuss dezelfde penningen zal aenhem neemen ende betaelen aen Gerryt Jacobss Hulft tot volle betaling aen wederzyden 

zoo aende voirss achterweesen als aende custenpenningen welcke penningen door Willem Mieuss onderhem zall mogen houden op 

losrente tegens den penninck xvi zoo lange alst hem ofte zyne naecomelingen believen zall ende dzelffde jaersrenten alle jaren 

te betalen met vry zuyver ghelt costeloos ende schadeloos zonder eenyge cortinge......"
...." Stelde ende verbonde hy comparant 

daer vooren ten vasten onderpande ende specialen hypoteecq Eerst het voirss gecofte lant groot omtrent twee morgen schaers 

leggende inde Dielovenmeer belent aent oost Symon Cornelisz Comes erffgenamen tot Alcmaer aent zuyt êJan Janss aent west 

ende noort den ringsloot after Dorregeest. Noch een halff morgen lants inden Uythoorn belent aent oost de Munnekesloot aent 

zuyt de buytendyckermeer aent west de Boveven ende aent noort de ringsloot vande Dielovenmeer...."

 

Willem Mieuss heeft deze brief op 9 july 1617 afgelost 
 

 

ORA 195 fo.158  1613, 31 mei 

Cornelis Gerrytsz scheepmaker wordt in dit stuk genoemd inzake de verkoop van land door Gerryt Aryss, schoenmaker van 

Krommeniedyk. 

 

ORA 195 fo.160  1613, 11 juni 

Transportakte waarin Jan Jacobsz Swan vermeld wordt en de belendingen van het taanhuis aan de Meldijk. 

 

ORA 195 fo.160vo 1613, 15 juni 

Jan Cornelisz Kabel, grootvader en voogd over de nagelaten kinderen van Jan Jansz Schipper, zijn zoon die getrouwd geweest is 

met Anna Aelbertsdr, verkoopt aan Anna Heyndricxdr een stuk land op Assum. 

 

ORA 195 fo.162/162vo 1613, augustus 

Schuldbrief van Louris Woutersz waard in De Swan aan Cornelis Claesz biersteker van de Olifant te Haarlem van 300 gld. 

Het hoofdgeld mag hy houden zolang hy het bier van de Olifant blyft gebruiken. Jaarlykse losrente is 18 c.gld. 

Onderpand: De Swan i.d. Kerkbuurt, oost: het Achterpad, zuid: Frans Cornelisz, west: Breeweg, noord: Aeriaen Cornelisz Snyder. 

28-5-1618 afgelost door Gerrit Jacobsz van Hulft. 

 

ORA 195 fo.162vo/163 1613 

Gerryt Cornelisz molenaar verkoopt een losrente onder verband van zijn goederen waaronder een korenmolen. 

 



ORA 195 fo.164vo 1614, 29 januari 

“Claes Jansz Matselaer bekende vercoft ende qyutgeschonden te hebben Jan Lubbertsz Smit een huys ende erff met alle tgeene 

datter opt erff staet op Hoornergheest belent aent oost de Smalewech aent zuyt Garbrant Phillipsz off  Frans Keessen aent 

west Willem Mieuss ende Garbrant off Frans voorss aende aent noort Tryntjen Gerryts .......” 

 

ORA 195 fo.167  1614, 9 april 

Jan IJsbrantsz schipper leent een bedrag van 50 gld van Gerrit Jacobsz Hulft te Haarlem. Als onderpand dient een stuk land 

genaamd Amelenkoogh en zijn huis en erf op de Meldijk. 

 

ORA 195 fo.  1615, 11 april 

Otto Dircksz verkoopt aan Pieter Pietersz een stuk land genaamd Noorder Tichel groot ca 1 madt gelegen bij Benes. 

Belendingen oost: middelwegh, zuid: suyderwegh, west : cooghdyk, noord Jacob Jansz. 

 

ORA 195 fo.  1615, 11 mei 

Albert Jacobsz bekent schuldig te zijn aan Gerryt Jacobsz Hulft een lijfrente van 12 c Gld. s.jaars over een geleend bedrag 

van 200 gld. Onderpand is zijn huis en erf op het Bonkenburg waar hij tegenwoordig woont. Belendingen oost: 

smalleweg, zuid: Mies Cornelisz Smit west en noord: Jan Joosten. 

Afgelost 23 mei 1645. 

 

ORA 195 fo.174vo 1616, 13 mei 

Gerryt Symonsz van Bonckenburg, oud schout van Uitgeest, verkoopt aan  Claes Dircx Cuyper een huis en erf aan de Meldijk.  

Belendingen : oost Cornelis Symonss, zuid de binnendyksmeer, west Claesje Gerrytsdr en noord de Meldijk. 
 

ORA 195 fo.176  1616, 20 februari 

Cornelis Dirck Woutersz (Assum) verkoopt aan  Jan Jansz van den Busch 1/3 deel in de Salyenven in de Broekpolder. 

Belendingen zuid:  Cornelis Willemsz Coogh, west: Lutteken Hagen, noord: Woerichem. 

 

ORA 195 fo.181vo 1618, 25 maart 

Symon Michielsz verkoopt aan Frans Pietersz een stuk land gelegen in de Broekpolder genaamd Geertvelt. Groot ca 30 snees. 

 

ORA 195 fo.184  1618, 17 april 

Dirck Reyerss stuyerman en buurman op Marken bekent schuldig te zijn aan Jan Dircxss, zijn zoon uit zijn eerder huwelijk met 

Dieuwer Pietters, een bedrag van 1300 Carolus Guldens, afkomstig uit zijn moeders erfenis. Het geld blijft onder beheer van zijn 

vader totdat hij 18 jaren oud is. De terugbetaling zal geschieden in 4 termijnen. Als onderpand zullen dienen: 1/2 akkerland 

genaamd Smitsven groot ca 10 snees, de Cromacker groot ca 7 snees, een stuk land in de Noort dat hij gemeen bezit met Reyer 

Pieterss, zijn vader. Voorts al zijn roerende en onroerende goederen. 

 

ORA 195 fo.184vo 1618, 1 mei 

Claes Gerryts Visscher te Uitgeest bekend schuldig te zijn aan Pieter Meliss, poorter te Hoorn en man en voogd van Tryn Cornelis 

Heynes van Saerdam een jaarlijkse lijfrente van 320 Car.Gld. Onderpand 1/2 van Lusterhands in de Broekpolder. Het perceel is 

totaal groot 2 morgen 6 snees. (afgelost 5 juny 1626) 

 

ORA 195 fo.186  1618, 5 juni 

Claes Gerrytsz Vischer verkoopt aan  Claes Janss op Westergeest 2 koeven in de Vloosven groot int geheel 8 koeven. 

 

ORA 195 fo.  1618, 16 juni 

Pieter Claesz schoenmaker verkoopt aan Cornelis Ariansz smit een huis en erf leggende bij de Meldijk. Belendingen oost: 

Cornelis Dircksz Kabel, zuid: Meldijk, west : Jan Walichs noord: Cornelis Dircksz Kabel voornoemd. 

 

ORA 195 fo.189  1618 

Symon Michielss verkoopt aan Jan Pieterss Reaell poorter te Amsterdam het huis en erf waar hy nu in woont in Oostergeest 

strekkende van de meer af tot aan de Corendyk met een akkertje voor zijn deur. Belendingen: oost de binnendyksmeer, zuid 

Cornelis Pietersz, west: de Smallewech, noord Dirck Janss Coning en Reyer Jacobss. 

 

ORA 195 fo.189vo 1618, 26 december 

Garbrand Mieusz Landmeter verkoopt aan Anna Claes en haar kinderen 7 snees land opt Nieuwland buitendyks gelegen. 

Belendingen oost: Claas ..., zuid: de gemene weg, west: Wouter Willems, noord: de gemene sloot. 

 

ORA 195 fo.190  1618, 26 december 



Claas Claasz, predikant van Uitgeest, Frans Pietersz als vaders en bestevaders van Anna Claasdr, haar kind en Frans Pietersz als 

bestevader van de nagelaten kinderen van Pieter Fransz zyn overleden zoon verkopen aan Garbrand Mieusz Landmeter een huis en 

erf op Bonkenburg. Belendingen oost: Anna Claes, zuid: menpad, west: Claas Gerryts en Bruyn Bruynsz, noord: de gemene weg. 

 

ORA 195 fo.191  1619, 16 augustus 

Transportakte land in de Dielofsmeer groot 600 roeden. Belendingen oost: Engel Aerianss, zuid: de Renckell, west: Garbrand 

Mieusz, noord: de dijk. 
 

ORA 195 fo.193  1619, 1 mei 

Schuldbrief van Jan Wilssen ten gunste van Gerrit Jacobsz Hulft poorter te Haarlem. Losrente is f 12.0.0 per jaar. Hoofdgeld is 

f.200:0:0. Onderpand is een huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen oost: het Cappelry, zuid: de huizen in de Schevelstraat, west: 

de gemene weg, noord: Claas Metselaar. 

 

ORA 195 fo.194  1619, 15 mei 

Symon Claesz voorheen op Markenbinnen gewoond hebbende, doch nu woonachtig in de Akersloterwoude, verkoopt aan 

Heyndrick van den Houd, brouwer van de Ster te Haarlem, een huis en erf op Marken. Belendingen: oost en zuid Dirck Pietersz, 

west Griet Allerts, noord de Voorsloot. Het erf strekt van de Voorsloot af tot achter aan de rooipalen toe met een vrijpad tot op de 

sloot en de vrijheid om een schuit aan de wal te mogen leggen en een roe op de wal voor laden en lossen. 

 

ORA 195 fo.195vo 1619, 25 mei 

Garbrant Myess en Willem Myess mede voor Pieter Myess en Guyerte Myess, broeders en zuster, verkopen aan Claes Gerryts 

Vischer een huis en erf op Westergeest. Belendingen: oost de meer, zuid Pieter Janss, west Cornelis Gerrytss en noord Alyt Myess. 

 

ORA 195 fo.195vo/196 1619, 25 mei 

Garbrant Myeuss en Willem Myess mede namens Pieter Mieusz en Guyrte Mieus , hun broer en zuster, verkopen aan Claas 

Gerrytsz Visscher een huis en erf op Westergeest.  Belendingen oost: de meer, zuiden: Pieter Jansz, west: Cornelis Gerritsz, noord: 

Alyt Mieus. 

 

ORA 195 fo.196  1619, 2 juni 

Garbrand Mieusz en Willem Mieusz, mede namens hun broer en zuster Pieter Mieusz en Guurte Mieus, verkopen aan Cornelis 

Gerrytsz Boutemaecker een half snee land gelegen aan een huis en erf aan het Westergeest. 

Belendingen oost:  Claas Gerrytsz, zuid: Pieter Jansz, west: Smalleweg, noord: Alyt Mieus  deur, "welcke lant de den 

coorendyck es deurgaende vande zuydt zyde tot de noort zyde uyt..” 

 

ORA 195 fo.196  1619, 7 juni 

Claas Jacobsz van de Stierop verkoopt aan Gerryt Aerianss een stuk land genaamd Scheteweeren groot ca. 10,5 snees. 

Belendingen oost: Gerryt Jacobsz, zuid: Claas Allerts, west en noord: Gerryt Aerianss zelf. 
 

ORA 195 fo.196  1619, 24 juni  

Dirck Jacobsz Lou verkoopt aan Rem Remsz op Assum een huisje en erf op Assum. 

Belendingen oost: Willem Jacobsz, zuiden west en noordwest Hessel Remmen, noordoost : Korendyk.  

Met nog een tuintje. Belendingen zuidoost: Willem Jacobsz voorn., 

zuidwest: Lutteven, noord: de gemene vaart. 
 

ORA 195 fo.196vo 1619, 29 juni 

“De erfgenamen van Arent Sybranden en Brechte Gerryts by namen Willem Janss boeckvercooper tot Amsterdam voor hem selven, 

Sybrant Allertsen cramer voor hem selven, Harck Cornelisz houtcooper van wegen zyn huysvrou ende voorkinderen, Dirck Janss 

huydecooper voor zyn kinderen haer sterck maeckende voor Sybrant Janss, Cornelis Janss, Haes Jans, Sybrant Remmen ende 

Baeffjen Remmen oock mede voor alle dandere erffgenamen dyes aengaende van wegen Arent Sybranden voornoemt. Claes 

Garbrants, Dirck Ysbrantsz als bloet voochden van Guyert Jacobsdr ende hare kinderen voor dene helft vande zyde van Brechte 

Gerryts, Jacob Dircxs als man en voocht van Bejateris Jacobs, Pieter Heyndricxs als vader en voocht van zyn twee kinderen, 

Huybert Symonsz als voocht van Balich Jacobs alle mede respectyve erffgenamen verzyden van Brechte Gerryts voornoemt 

comparerende ende schelden te samen quyt Willem Cornelisz het onmondige weeskint van wylen Cornelis Baertsz omtrent dardalff 

koeven leggende gemeen in een stuckelants genaemt Wittigenderch leggende voor Assum inde Cleyne Syen soo het selve aldaer 

gelegen es belent int geheel ant oost den Dresschen/ ende het afterwechjen ant suydt/ ant west Dyewer Comejapen erfgenamen ant 

noort Jan Meutss van welcke vercoopinge ende opdrachte......etc.” 

 

ORA 196 fo.2  1620, 20 mei 



Evert Evertsz, burger te Beverwyk man en voogd van Tryn Claes, eerder weduwe van Garbrant Gerrytsz (Uitgeest) verkoopt aan 

Willem Pouwelss een huis en erf op de Meldijk. Belendingen: oost: Claes Cornelisz Kabel, zuid: de Binnenmeer, west: schipper Jan 

IJsbrantss, noord: de Lagendijk. 
 

ORA 196 fo.3  1620, 26 mei 

Pieter Mieusz alias Pieter Nan verkoopt aan Pieter Heyndricksz Biersteecker een gedeelte van een huis gelegen op de hoek van de 

Meldijk en de Oostergeest. Belendingen oost: de verkoper, zuid: Cornelis Aerjansz Kabel, west en noord: de gemene weg. “De 

middelmuur zal altyd de scheiding zyn..” 

Nog verschenen zyn Garbrand Mieusz Lantmeter en Willem Mieusz de broers van de verkoper stellen zich borg voor de vrywaring 

van het verkochte perceel. 

 

ORA 196 fo.3  1620, 26 mei 

Garbrant Cornelisz Duyn burger van de stad Hoorn verkoopt aan Garbrant Gerrytsz Smit (Uitgeest) 1/6 deel in Coppesven. Groot 

int geheel 4 morgen min 3 snees. Belendingen oost: Cornelis Willemsz, zuid: Nan Gawesven, west: de Nauwelaan, noord: de 

Cromsloot. 

 

ORA 196 fo.3vo  1620, 26 mei 

Tymon Ysbrantsz waard in de Witte Swan verkoopt aan Cornelis Jansz Speelman een huis en erf op Bonkenburg. Belendingen 

oost: Anna Claas, zuid: het menpad van Gerryt Bruynsz, west: Bruyn Bruynsz, noord: de gemene weg. 

 

ORA 196 fo.3vo  1620, 26 mei 

Pieter Claasz Schoenmaker verkoopt aan Claes Theunissen Backer de helft van Dirck Broockenven groot int geheel 42 snees en 4 

roeden. Belendingen oost: het Hartvelt, zuid : Vroomsmeer, west: De Noordt, noord: de Hoeff. 

  

ORA 196 fo.5vo/6 1621, 1 januari 

Heyndrick Evertsoon, deurwaarder, last hebbende van Jhr Florens van Teylingen, Adryan van Veen en  Nanning van Forreest 

verkoopt aan Jan Claesz Stoeldreyer (Krommeniedyk) 4 akker land aan elkander gelegen uit het voorste deel van zeker land 

genaamd Wilkeven gelegen in de Uitgeesterwoude aan de Stierop. Groot samen 1353 roeden. Voorts nog een akker uit het 

achterste gedeelte van de voorgenoemde weide, groot 457 roeden en 6 voeten. Samen met de andere 4 akkers 92 snees, 10 roeden 

6 voeten volgens de meting van Garbrant Mieusz Landtmeeter waarmee de koper genoegen moet nemen.
Belendingen: de 4 

akkers met Stierop ten noorden, Gerryt Jacobsz ten westen, de koper zelf ten zuiden en Maerten Claesz ten oosten.
De achterste 

akker belend met Gerryt Jacobsz ten westen, de verkoper ten oosten.
Condities: de koper "met syne naeste lendens gehouden zall 

wesen ter vermanninge vandt selve te maecken een gemeene sloot van acht voet wyt daer toe elcx zyn zyde vyer voeten.." De zelfde 

personen verkopen aan Gerryt Jacobsz uit de Woude een akker land aan de westzyde van Wilckeven groot 922 roeden of 27 snees 

en 20 roeden volgens de meting van Garbrand Mieusz Landtmeeter waarmee de koper genoegen moet nemen.
Belendingen: oost: 

Jan Claesz Stoeldreyer, noord: De Stierop, west: de koper
conditie als vorige verkoop er dient een scheidsloot gemaakt te 

worden. 

 

ORA 196 fo.6/6vo 1621, 15 januari 

“Odewijn Cornelisz onsen buyerman compareerde ende schelt quyt cedeert ende transporteert aen ende ten behoeve van Fop 

Odewijnsz zyn comparanten zoon, een huys met syn erff staende ende gelegen in Westergheest belent ant oost dye 

Binnendyckermeer ant suyden Jan Cornelisz ant west ant west de corendyck ant noort Claes Jansz, voort met alsulcke recht, actie 

ende eygendom als hy comparant heeft tot ende aen een besegelden quytscheldinge, spreeckende opt voorschreven erff gepasseert 

by Jan Jansz alias Coomen Jan, beginnende wy Geryt Symonsz van Bonckenburch schout tot Uuytgheest ,Jacob Fransz ende 

Cornelis Dircxsz schepenen aldaer etc houdende van date den 29 marthy anno 1596, breeder blyckende by deselffde 

quytscheldinge hyer an getransficceert. Bekende hy comparant daervan voldaen ende well betaelt te zyn den lesten penning metten 

eersten. Stelde over sulcx den selven zyn in volle actueel possessie ende eygendom van dyen vant voorss huys met zyn erff, 

belooffde tselffde te vryen ende tw waren onder verbant van zyn persoon ende goederen, maeckende alle deselve subject aen alle 

recht, rechteren ende executien breeder blyckende by deselve transpoort, ende besegelde bryeve, besegelt by Allert Arentsz. Schout 

geteyckent by Myes Cornelisz ende Cornelis Arysz schepenen op date den 15 januewary 1621”. 

 

ORA 196 fo.8vo  1621, 15 april 

Tymon Ysbrandsz verkoopt aan Jacobjen Claesdr weduwe van Jan Claasz Duynmeyer in zyn leven buurman te Velsen een huis en 

erf genaamd de Swan. Belendingen oost: Het Afterpad, zuid: Claas Fransz, west: de Herenweg, noord: Aerjan Cornelisz Snyder. 

 

ORA 196 fo.8vo-9 1621, 21 mei 

Verkoop van een stuk land met als belendingen: noord de watergang van de Siendermolen, oost: Buitendyksmeer, west: notsloot van 

de Loet, zuid: de weduwe Pouwels Jan Arents. 

 

ORA 196 fo.15  1621, 20 augustus 



Schipper Jan Ysbrantss verkoopt aan schout Allert Arentss 2/3 in Amelecoogh (int geheel 1 morgen 3 snees min 5 roeden). 

Belendingen: oost en zuid de Schouwetering, west de Blaeuweven, noord: de Nollen. 

 

ORA 196 fo.15vo 1621, 8 september 

Jan Claasz Speelman verkoopt aan Aerjan Cornelisz Goesinnen een huis en erf waar hy in woonde, genaamd De Valck ("waar die 

Valck uithangt”) gelegen in de Kerkbuurt. Belendingen oost: de gemene weg, zuid: weduwe van Gerryt Annes, west: Haes 

Cornelis, noord: Anna Dircks. Als borg voor de vrywaring van het genoemde pand treed op Jan Ysbrantsz schoenmaker, met 

goedvinden van de andere kinderen en voogden. 

 

ORA 196 fo.17  1622 

Aerjan Cornelisz Goesinnen waard in de Vergulde Valck verkoopt aan Jacob Nyelen de helft van een huis en hooihuis met erf 

gelegen by de Hogendyk. De andere helft is eigendom van Pieter Pietersz Welboren. Belendingen west: de Havercamp, noord: de 

voorss ven met de Nauwelaan. 

 

ORA 196 fo.18  1622, 2 februari 

Adriaen van Veen, rentmeester te Alkmaar, verkoopt op last van Jhr. Floris van Teylingen en Nanning van Forreest, secretaris van 

de stad Alkmaar, aan Claes Symonss (de Uitgeesterwoude) 3 akkers land gelegen in de banne Uitgeest, zynde het restant van een 

stuk land genaamd Wilckeven. Samen, volgens opmeting van Garbrand Mieusz Landtmeter, 39 snees en 6 voeten. Belendingen 

oost: Paengs, zuid: de akkers in de Halich, west en noord: Wilckeven. 

 

ORA 196 fo.28vo 1622, 25 april 

Cornelis Jeroensz verkoopt een huis en erf genaamd De Roo Leeu (daer die Roo Leeu uithangt) aan Pieter Ysbrantsz, gelegen in de 

Kerkbuurt. Belendingen oost: De Hereweg, zuid: De Dingstal, west: het Pannenhuys, noord: meester Wouter over het erf achter het 

voornoemde huis heeft het Pannenhuis een vry karpad tot op de Hereweg toe. 
 

ORA 196 fo.32vo 1622, 1 juni 

Jacobje Claes waardin van de Witte Swan geassisteert met Garbrand Mieusz en meester Wouter Reyniersz chirurgyn, haar 

voogden,  transporteren aan Heyndrick vanden Hove brouwer van de Ene Star te Haarlem en Tymon Ysbrantsz waard int Seepaert 

op de Meldyk, al haar rechten en eigendom in een "quytschelding" gepasseerd voor schout en schepenen op 15 april 1621 waarin 

de voornoemde brouwer en Tymon in volle eigendom gesteld worden van De Swan. 

 

ORA 196 fo.34  1622,  juni 

Jacob Ysbrantsz op Assum verkoopt aan Gerryt Dircksz op de Busch in de banne Krommenie, 4 snees en 12 roeden in de uiterdyk 

genaamd Kerckenuyterdyck, liggende gemeen met Gerryt Dircksz en Pieter Cornelisz en ten zuiden van de Overtoom in de Busch 

(Uitgeest) gelegen. Belendingen: oost De Crommenye, zuid: Ouwe werff, west: Lagendyk, noord: de gemene vaarsloot van de 

Overtoom. 

 

ORA 196 fo.35  1622, 17 juni 

Garbrant Mieusz Lantmeter gecoren voogd van Aecht Jans de weduwe van Jan Pietersz alias Jan Pie verkoopt in die hoedanigheid 

aan Willem Pouwelsz een erf of hofstee gelegen in de Schevelstraat, breed doorgaans 23 voeten. Condities: vryheid van mennen 

Achter het huis om en dan voort tussen de huisen door tot op de Schevelstraat en dit met believen Louweris Pietersz Backer. 

Belendingen oost: de oude kinderen of  Jonas Jansz, zuid: Schevelstraat, west: Jaep Groot, noord: Capelryacker. 

 

ORA 196 fo.35  1622, 17 juni 

Willem Jansz Verwer verkoopt aan Mr Matheuwis Gerryts (Krommeniedyk) een huis en erf by de Kerkbuurt. 

Belendingen oost: Theunis Gerritsz Smit, zuid: Jan Witses, west: Herenweg, noord: Claes Dircksz Cuyp backer. 

 

ORA 196 fo.37  1622, 2 december 

Pieter Jansz Coster verkoopt aan Steffen Cornelisz en Jacob Cornelisz gebroeders, een hofstee genaamd Pannenwerff groot ca. 2 

snees. Belendingen oost: Kerckdam, zuid: uitwatering Sienderwatermolen, west en noord: Pannenven. 

 

ORA 196 fo.40vo 1623, 30 januari 

Pieter Dircksz Welboren aan de Hogendyk verkoopt aan Jacob Nyelen 2 maad land leggende gemeen met Dirck Willemenven 

groot int geheel ca 4 morgen. Belendingen oost: de Ven in de Hoek, zuid: de Hogendyk, noord: Het Kerckhoff. Condities: "Jacob 

Nyelen altyt soo lange den comparant ende syne erven leven de vryheyt hebben ende behouden om syn koyen over den comparant 

syn werff mits conditie dat de voornoemde Jacob altyt syn koyen dryven voor syn huys om ende dan bewesten het huys heen tot ant 

water toe ende sall Jacob Nyelen ofte syne erven verbonden syn altyt een vlondert daertoe te houden ende de stoep te helpen 

onderhouden om syn beesten doen over te dryven te weten over de Hoycamp na Coppesven te mogen schepen ofte brengen...” 

 

ORA 196    1623, 18 augustus  



“Op huyden desen xviij augustij 1623/ zyn de arnervoochden present schepenen ende met advys vande selve vergadert zynde ten 

huyse vande Valck alhyer tot Uuytgheest  met Steffen Cornelisz ende Jacob Cornelisz gebroeders beyde onse buyrluyden 

geaccordeert ende over een gecomen op conditie ende in manyere als volcht te weten dat de voorss twee gebroeders aen haer sullen 

behouden de somme van twee hondert en veertich kar. gulden spruytende uuyt saecke vande laeste custingpenningen by haer ten 

achteren zynde vande coop vant huys met syn erff by haer vande armervoochden gecoft staende ende leggende benoorden de kerck 

daer syluyden tegenwoordich in wonen belent ant noorden Claes Baertsz ant oost den dingstal ant suyden de kerckmuyer ant west 

het school mette Schoolcroft Welcke voorss custingpenningen verschenen waren op mey lestleden 1623 ende sullen syluyden de 

voorss somme van tweehondert veertich karo. gulden aen haer soude den tyt van vier eerstcomende jaren mits sjaers daer boven te 

betalen alle jaren de somme van vyfthyen gulden te interest ende est saecke dat de voorss broeders dye voorss hooftzomme metten 

intereste vandien inde voorss tyt van vyer jaren nyet ende betaelden Soo beloofden sy comparanten tselve voorss huys met syn erff 

strack dadelyck te transporteren ende op te dragen in handen vande voorss vooghden indier tyt wesende tot proffite vande armen 

alhyer tot Wtgheest ende dat alles costeloos ende schadeloos sonder by den armen enyge lasten off costen daer omme te lyden ofte 

dragen. 

 

Op huyden den 28en july compareerden voor my ondergeschreven secretaris Steffen Cornelisz ende verclaerde gelyck my ook wel 

bekent is dat de gemeente tot haer hebben genoomen het voorhuys vant huys hier ter syden geroert synde tegenwoordich onse 

raethuys (mits dat zy met malkanderen alsdan te vreeden waeren mits dat Steffen Cornelisz soude hebben ende behouden het 

hooyhuys met het erfft van Schoolcroft off tottet rechthuys toe, actum 28 july 1631. “ 
 

ORA 196 fo.52vo/53 1623, 24 augustus 

Fop Cornelisz, Phillips Franss en Cornelis Bruynss, armenvoogden, verkopen aan Gerrit Miesz een stuk land genaamd 

Bruyntjesgeers groot ca 22 snees en 2 roeden. 

 

ORA 196 fo.54vo 1623, 17 november 

Claas Jansz Matselaar sluit een losrentebrief af ten gunste van Aerjan Cornelisz Goesinnen, waard in de Vergulde Valck. 

Losrente p.j.: f.3:0:0. Hoofdsom: f.50:0:0. 
 

ORA 196 fo.58/58vo 1624, 5 mei 

Aerjan Cornelisz Goesinnen, waard in de Vergulde Valck, verkoopt 1/4 in de Hooycamp aan Claas Jacobsz Laeckencooper. 

Verkoopt eveneens een stuk land genaamd Havercamp aan Pieter Claesz Coppes te Graft. 

 

ORA 196 fo.63vo 1624, 16 juli 

Garbrand Mieusz Lantmeeter en Willem Mieusz, zyn broer, beide tevens namens hun zwager, hun broer Pieter Mieusz en hun 

moeder en stiefmoeder Aeff Willems, verkopen aan Griet Willems weduwe van Willem Pouwels Janssen in Hoorn de helft in 

Verhillenven. 

 

ORA 196 fo.68  1625, 4 februari 

Pieter Fredericksz Vinckenburch te Alkmaar geassisteerd met Dirck Heyndricxsz Groen en Symon Claesz Laeckencooper poorters 

te Alkmaar als voogden en administrateurs van het testament van Marytjen Symons, tydens haar leven poorteres te Alkmaar, 

verkopen aan Claes Jacobsz Laeckencooper een stuk weiland genaamd Bauenven, gelegen in de Groote Noorder, groot volgens 

meting van Garbrand Mieusz Landmeter 1610 roeden met het "overgroetjen" daarin gerekend.
Belendingen oost: Cornelis 

Dircksz Kabel, zuid: de Schoolcroft, en Willem Gerrytsz Keyser, west: Schouwetering met Jan Pietersz Backer Bruyckwaer welke 

aan het overgroetjen belend, noord: Costersven.  

Dezelfde verkopen aan Cornelis Dircksz Kabel een stuk land genaamd Jan Willemszven mede gelegen in de Sien groot vlg de 

meting van Garbrand Mieusz Landmeter 722 roeden. Belendingen oost: de breeweg, zuid: Anna Gereyts en de predikantsakker, 

west: de Bauenven, noord: Costersven.  

Dezelfde verkopen aan Theunis Gerrytsz Smit een stuk land genaamd Schoolcroft gelegen a.h. Kerkhof groot vlg meting van de 

landmeter 625 roeden. Belendingen oost: Jan Groen schout van Velsen, Claes Baertsz, de school en de kerkmuur, zuid: 

predikantswerf en de Nieuweweg, west: Pieter Tamisz en Willem Gerryts. 

 

ORA 196 fo.73  1625, 1 april 

Heyndrick Willemsz Glasemaecker verkoopt aan Bruyn Dircksz Glasemaker te Alkmaar een huis en erf genaamd de Bell. 

 

ORA 196 fo.73vo 1625, april 

Cornelis Baertsz, buurknecht op de Nieuwendam (Assendelft), sluit een losrentebrief af tengunste van Gerryt Jacobsz Hulft 

(Haarlem). Jaarlykse losrente: f.37:10:0. Hoofdsom :f.600:0:0. Onderpand: 1/2 perceel genaamd Kerckhoff in de broekpolder 

gelegen by de Hogendyk. Groot int geheel ca. 2 morgen. Belendingen oost: Cornelis Benningenven, zuid: Dirck Willemenven, 

west: Nieuwe Hemsloot, noord: Kerckhoff. 



 

ORA 196 fo.75  1625, 28 april 

“Fop Odewijnsz onsen buyrman compareerde ende bekende voor hem synen erven vercoft ende quytgeschonden te hebben 

Garbrant Gerrytsz Smit een gerechte vierde part met een achste part in een stucke lants genaemt de Voorven groot het 

geheele lant omtrent 28 snees, doch by den hoop sonder maet soo het selve aldaer gelegen is in de Groote Zien. Belent int 

geheel ant oost de Gemeene Gheest ant suyden Ysbrant Pietersz, met de wederhelft ant west de schouwateringe, ant noort de 

Nyewe wegh. Bekende daervan voldaen te syn den lesten penning metten eersten. Belooffde tselve lant te vryen en te waren 

voor hem ende synen erven nae costuyme van Utgheest ondert verbant van syn persoon ende goederen .” 

 

ORA 196 fo.76  1625, 16 april 

Mathewis Gerryts schoolmeester op Krommeniedyk geweest en daar nog wonende, verkoopt aan Gerryt Dircksz Noom biersteker 

van de 3 Sterren een huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen oost: Theunis Gerritsz, zuid: Jan Witsen, west: Herenweg, noord: 

Claes Dircksz Cuyper. 

 

ORA 196 fo.77v  1625, 30 mei 

Bruyn Bruynsz man en voogd van Huybertjen Aerjans, Cornelis Aerjansz Smit voor hemzelf en voor Jacob Aerjansz en Jan 

Aerjansz kinderen en erfgenamen van zaliger Aerjan Cornelisz Snyder verkopen aan Broer Ewitssz een huis en erf in de 

Kerkbuurt. Belendingen oost: Jacob Willemsz en het Afterpadje, zuid: de Swan, west: Herenweg, noord: Pieter Albertsz Decker. 

 

ORA 196 fo.79  1625, 8 juni 

Mr Wouter van Lienen, chirurgyn en waard in Santpoort te Velsen, verkoopt aan Pieter Aerjansz Coster i.d. 

Limmerkoog, een huis en erf by de Dingstal met een vry menpad achter het andere huis heen over de werf tot op de 

Herenweg toe. Belendingen oost: Pieter Ysbrantsz, zuid: Dingstalland, west: Claes Baertsz Metselaar, noord: Jan 

Luyckes Groen schout te Velsen. 

 

ORA 196 fo.80  1625, 13 juni 

Tymon Ysbrantsz, waard in de Witte Swan, verkoopt aan Willem Mieusz een stuk land gelegen in de Dielofsmeer, groot ca 1 

meer morgen. Belendingen noord: de koper, oost: Jan Jansz, west en zuid: de ringsloot.  

Verschenen nog Marytjen Ysbrants van de Loet, geassisteerd door haar voogd Aerjan Cornelisz Goesinnen. Zy transporteren aan 

Willem Mieusz al haar rechten en eigendom in voorgenoemde land. 

 

ORA 196 fo.82vo/83 1625, 10 september 

Gerryt Dircksz Noom, biersteker van de Drie Starren, verklaart schuldig te wesen aan Frans Jacobsz, brouwer van de Drie Starren 

te Haarlem, 1000 C.Gld. wegens gehaald bier. Deze 1000 gld. zal hy onder hem mogen houden zolang hy bier van deze brouwery 

blyft betrekken. Hy mag geen bier halen by een ander zonder toestemming van genoemde brouwer. Het geld blyft ten alle tyden 

opeisbaar. Als onderpand steld Noom zyn huis en erf waar hy in woont, gelegen op de Meldyk. 

Belendingen oost: Binnendyksmeer, zuid: Dirck Jansz Tyssen, west: erfgenamen Jan Tyssen of het voetpad, noord: Meldyk. 
 

ORA 196 fo.84  1625, 11 september 

Jan Jansz in Benes, verkoopt aan Willem Mieusz een stuk land gelegen in de Dielofsmeer, groot ca. 1 meer morgen 

Belendingen oost: de Ruit, zuid: de Ringsloot, west/noord: de koper. 

 

ORA 196 fo.85  1625, 12 november 

Frans Jansz, brouwer van de Drie Starren, verkoopt een schuldbrief van 1000 gld afgesloten d.d. 12-11-1625 ten laste van Gerryt 

Dircksz Noom biersteker, aan Jan Moens, koopman te Haarlem. 
 

ORA 196 fo.88  1626, 18 februari 

Bruyn Corneliss houtkoper, man en voogd van Lysbet Cornelisdr,tevens voor zyn vrouws broers en zusters verkoopt aan Jan 

Dircxs scheepstimmerman een stuk land genaamd Claes Garbrantsventgen gelegen in de Broek en ca 1 morgen groot. 

 

ORA 196 fo.89  1626, 28 februari 

Anna Gerrytsdr, weduwe van Heyndrick Dircxs Kabel en geassisteerd door Heyndrick Floriss haar voogd en gekozen voogd van 

Gerryt Hendrycx haar zoon en Cornelis Pietersz Vyltjen (Akersloot) met Wybrant Jacopss (Kl.Dorregeest) gekozen voogden van 

Gerryt Hendricx en Tryntje Hyndricx, voorkinderen van  Hendrick Dircksz Kabel verkopen aan Jan Ysbrantss schoenmaker de 

helft van Claes Nauwenven in de Broek. Groot int geheel ca 5 geers min 22 roeden. 

 

ORA 196 fo.97  1626, 14 mei 

Gerryt Dircksz Noom, biersteker, verkoopt aan Jan Andries een huis en erf aan het noordend van de Kerkbuurt 

Belendingen oost: Theunis Gerrytsz Smit, zuid: Jacob Jansz Cramer Bruickwaer, west: de Herenweg, noord: Claes Dircksz 

Cuyper. 



 

ORA 196 fo.100  1626, 26 mei 

Pieter Dircx, stuerman, voor hemzelf en vervangende Albert Pietersz, zijn zoon, en Gerryt Jacobsz Hultjen poorter te Haarlem. 

Inzake een losrente van f 9:7:8. 

 

ORA 196 fo.102  1626, 13 juni 

Aecht Jansdr, achtergelaten dochter van schipper Jan Claesz in zyn leven buurman op Krommeniedyk, waardin int Seepaart op de 

Meldyk, geassisteerd met Cornelis Heyndricksz Pronckert verkoopt aan de armen van Uitgeest omtrent 14 snees en 22 roeden land 

in een stuk land genaamd Lulligenhem groot int geheel ca 1,5 garsen. Belendingen oost: Grietgen Huyberts, zuid: Groot 

Lulligenhem, west: Hemsloot, noord: Vroomsloot. 

 

ORA 196 fo.102  1626, 16 juni 

Rem Hesselsz en Heyndrick Hesselsz, vervangende en zich sterk makende voor hun moeder, zwager en zusters, verkopen aan 

Marytgen Claesdr in de Coog een akker zaadland. Belendingen zuid: weduwe Gerryt Aerjansz, noord: Jacob Jan Coster. 

 

ORA 196 fo.103  1626, 6 juli 

Aerjan Cornelisz Goesinnen waard in de Vergulde Valck bekend schuldig te wezen aan Cornelya Cornelisdr van Rycken, de 

nagelaten dochter van Cornelis Claesz van Rycken, in zyn leven brouwer van de Olyphant te Haarlem, een jaarlykse losrente van 

33 gld. Hoofdsom 600 gld. Onderpand: huis en erf waarin hy woont genaamd de Valck en een stuk land genaamd Rycke Ronckjes 

groot ca 1 morgen. Belendingen oost: Rycke Ronckesven, west: Cornelis Steffensz, zuid: Willem Symonsz, noord: Schepmeer. 

 

ORA 196  1626, 10 augustus 

“Fop Odewijnsz onsen buierman kent schuldich den eersame Frans Baerentsz Cousebant poorter tot Haerlem een vrye 

jaerlicksen losrenten ter somme van XX gulden VI stuyvers IIII penningen die jaerlycks verschynen sullen alle jaeren opten x 

augustus 1627 wervan teerste jaer der voorschreven renten verschenen sal wesen opten X augustus 1627, ende soo voorts van 

jaere tot jaere totte aflossinge toe twelck hy ofte zynen erven … zullen moogen doen, mits den houder des brieffs een vierendel 

jaers te vooren gewaerschout zynde alsse lossen willen mits daer nae. 

Teeffens ende tenemale opleggende ende betaelende de somme van drie hondert vyf ende twintich carolus gulden als voort 

hooftgelt, stelde ende verbonde hy comparant tot eenen vasten ende onderpanden hypotheecque, zyn huys met zyn erff staende 

ende leggende in Westergeest streckende van Binnendyckmeer off totte Smaelewech toe. 

Es belent ant oost de voorschreven meer, ant suyden Jan Cornelisz ant west de voorschreven wech, ant noort Claes Jansz te 

weten metten ackertjen voor zyn deur.” 

 

ORA 196 fo.107/107vo 1627 

Schipper Jan Ysbrantsz bekend schuldig te zijn aan zyn kinderen en erfgenamen van de weduwe van Gerrit Ysbrantsz Brasser een 

jaarlykse losrente 12 gld (200 gld). Onderpand: zyn huis en erf op het Nieuwland. 

 

ORA 196 fo.111  1627, 22 februari 

Willem Pouwelss voor hemzelf en zyn moeder Gryet Willems en Jan Pouwelss zijn jongste broer verkoopt aan Pieter Jan Roeloffs, 

buurman te Akersloot, een akker. 

 

ORA 196 fo.111vo 1627, 2 maart 

Jan Hesselsz op Assum verkoopt aan Pieter Claesz timmerman en buurman te Graft een stuk land genaamd Havercamp ca 5 geers, 

½ snee en 5 roeden groot. 

 

ORA 196 fo.113  1627, 11 april 

Schuldbrief van Claas Pietersz aan Aecht Pietersdr, weduwe van Cornelis Claesz van Rycken, brouwer van de Olyphant te 

Haarlem. Onderpand is 1/2 stuk in Lieseven. 

 

ORA 196 fo.114  1627, 11 april 

Schuldbrief van Wybrant Jaspersz aan Aecht Pietersdr, brouweresse van de Oliphant. Onderpand is een huis en erf op 

Bonkenburg. Belendingen zuid: Vretpad, west: Tryn Jans, noord: Jacob Jansz, oost: gemene weg. 

 

ORA 196 fo.121vo/122 1627, 21 juni 

Otto Dircxss (Uitgeest) verkoopt aan Heyndrick Hesselsz scheepmaker een huis en erf genaamd Het Bocking “staent opt oost 

ende van zyn comp. werf streckende van de Buytendyckermeer aft tot a.d. roypaal toe by haer tsamen geslagen staande besuyden 

het boomtgen dat op de werf staet.” Plus een vry menpad over de zuidzijde van zijn erf tot aan de Corendijk toe. “Ook mede van 

gaen staen jagen en draven tot zyn belyven. Waer tegen denselve compt wederom zall hebben ende behouden een vry voetpat 

streckende opt noortzyde van zyn erf tot opte meer toe om tselve vry te mogen gebruycken van gaen en staen tot zyn beleyven 

voorts en zall de cooper geen meer huysen op zyn erff mogen timmeren die de vryheyt vant voorss farpat off van gaen ende staen 



en sullen mogen gebruycken dan zoo lange daer geen huys ofte huysen opt erff beoosten tvoorss Bockenhuys getimmert werden 

soo sall dat voorss erf zyn vryheyt hebben van mennen jagen endraven gaen en staen soo well as huys met zyn erff heeft mede tot 

zyn belyeven. Ende by aldien dat Heyndrick ofte zyne erve het voorss bockenhuys met een gedeelte vant erf quamen te vercoopen 

zullen geven well het voorss erf zoo lange het onbetimmert blyft de voorss vryheyt genyeten. dan als daer een huys op getimmert 

word zall dat selve van de voorss vryheyt nyet mogen genyeten.” 

 

ORA 196 fo.127  1628, 7 februari 

Fop Cornelisz en  Gerryt Bruynsz Welboren eertijds voogden van Dirck Janss, Tryn Janss en Martitgen IJsbrantsdr verkopen aan 

Jan Dircxs de Jonge, scheepmaker, een stuk land genaamd Schaervelt gelegen in de Broek. Groot ca 20 snees. 

 

ORA 196 fo.130  1628, 10 maart 

Aerjan Cornelisz Goesinnen waard in de Vergulde Valck verkoopt een stuk land genaamd Rycke Ronckjesven aan Cornelis Arysz 

Cuyper. 

 

ORA 196   1628, 30 april 

Aerian Cornelisz Goesinnen waard in de Vergulden Valck verklaart belooft te hebben dat hy Gerryt Mieuss, zyn schoonbroer, en 

Jan Cornelisz Goesinnen , zyn broer, te bevrijden, indemneren , kosteloos en schadeloos te houden van alle lasten en borgtochten 

en bezwaarnissen die "henluyden in enyger mayeren, souden mogen opcomen ende bejegenen tersaecke vande borchtochte by hen 

voor hem comparant aengegaen ten behoeve van Jacob Schout Aerianss c.s. pachters vanden impost opte wynen ende byeren over 

alle de dorpen onder Alckmaer sorterende geexpireet den laesten marty voorleden, ter somme van dryehondert tweentseventich 

gulden vier stuyvers, Naer breeder vermelden doblygatie, daer van opten xxvªen aprillis lestleeden gepasseert voor alle twelcke 

voorschr staet de voorn comparant special. verbonden ende verhypotequeert heeft sulcx hy doet by desen syn huys ende erve 

staende ende leggende tot Wtgheest in de Kerckbyurt aldaer de vergulden Valck uuythangt, belent met Jacob Franss ten noorden, 

Gerryt Janss ten suyden ende de kinderen van Jan Elen ten westen ende voorts generall. alle zyne andere goederen roerende ende 

onroerende geen uuytgesonedert, Maeckende deselve subiect allen verbanden van rechten rechteren ende executien, heeft voorts 

devoorn comparant ten behoeve van voorss. Gerryt Mieuss ende Jan Cornelisz Goesinnen gecedeert ende getransporteert, sulcx 

hy doet by desen, alle synen imboell ende huysraet, begrepen inden inventaris daer van gemaect, ende by ons schout ende 

schepenen 

ondergeteyckent....” 

Onderaan stond nog "es desen metten oryginalen bryeffs gess. Op francyn met enen dubbelden steert ende besegelt met een groen 

wassen segell toircon. desen geteyckent opten 24en mey 1628.” 

 

ORA 196    1628, 31 april 

Ariaen Cornelisz Goesinnen, waard in de Vergulde Valck, borgestelling, lasten en schulden aan zijn schoonbroer Gerryt Mieusz 

en broer Jan Cornelisz Goesinnen. 

 

ORA 196 fo.137  1628, 20 mei 

Claes Franssen laeckencooper (Uitgeest), man en voogd van Griete Claesdr, verkoopt een akkertje op Klein Dorregeest aan 

Wybrant Jacobsz (Uitgeest). 
 

ORA 196 fo.144  1628, 30 oktober 

Cornelis Aerjansz Schipper wordt in deze transportakte genoemd by belendingen op Oostergeest. 

 

ORA 196 fo.145  1628, 2 december 

Verkoop van een perceel op Hoornengeest. In de belendingen worden genoemd Symon Michielss en schipper Pieter Janss. 

 

ORA 196 fo.147vo 1629, (april? niet ingevuld) 

Jan Garbrantsz, Rem Garbrantsz voor hunzelf, Claes Cornelisz als man en voogd van Marytgen Garbrants, Albert Cornelisz Smit 

als man en voogd van Griete Garbrants en Aeltgen Garbrants alle kinderen en erfgenamen van Garbrant Mieusz verkopen aan 

Pieter Claasz van den Horn een stuk land genaamd het Grote Stuck gelegen in de Dielofsmeer, groot ca 2850 roeden met een 

zaadland daarin gerekend. Belendingen (niet ingevuld). 

 

ORA 196   1629, 25 april 

Maerten Gerrytsz  van Assendelft nu wonende in de Beemster verkoopt aan Marytgen Cornelis, weduwe van Bruijn Willemsz met 

haar 4 kinderen een huis en erf op Assum. Belendingen: oost Jacob IJsbrantsz, zuid de gemene vaart, west Cornelis Dircksz, noord 

de korendijk. Met een akkertje voor het huis groot ca 1,5 snees. 

 

ORA 196 fo.150vo 1629, 26 april 

Wouter Allertsz verkoopt aan Jan Fransz een huis en erf staande op het Bonckenburg met een half karpad bewesten het huis.  

Belendingen oost: Foosen Reyerss, zuid: Gerryt Bruynsz, west: Cornelis Jansz, noord: de gemene straat. 



 

ORA 196 fo.150vo 1629, 28 april 

Jan Cornelisz Goesinnen als broer, Gerryt Mieuss als zwager en curators van de boedel van Aerjan Cornelisz Goesinnen als 

ook last en procuratie hebbende van hun broeders vlg akte d.d. 22 juny 1628, verkopen aan Hendrick van de Houd, brouwer 

van de eene ster te Haarlem, een huis en erf in de Kerkbuurt genaamd De Valck. Belendingen oost: de Herenweg, zuid: 

Gerryt Jansz, west: Pieter Coy, noord: Jacob Fransz. 

 

ORA 196 fo.151  1629, 1 mei 

Cornelis Pietersz scheepmaker, scheepmaker te Markenbinnen, bekend schuldig te zijn aan de armen van Schermer opt Eylant een 

jaarlijkse lyfrente van 25 Car.Gld. Onderpand is 1/4 in de Oosterven, int geheel 86,5 snees. 

 

ORA 196 fo.153  1629, 13 mei 

Jan IJsbrantsz schoenmaker transporteert aan zijn zwager Wouter Jansz land genaamd Claes Nauwenven. 

 

ORA 196 fo.156vo 1629, 26 mei 

Jan Garbrantsz en Rem Garbrantsz broers voor hunzelf, Claes Cornelisz man en voogd van Marytgen Garbrants, Albert Baertsz 

smit man en voogd van Grietje Garbrands en vervangende Aeltjen Garbrands, alle kinderen en erfgenamen van Garbrant Mieusz 

lantmeter in zijn leven woonachtig in de Dielofsmeer verkopen aan de gebroeders Huybert Arentsz en Cornelis Arentsz Kuyper 

een stuk land in de Dielofsmeer achter de Dorregeester huizen, groot ca 150 roeden of drie koeven en genaamd het Ventje. 

 

ORA 196 fo.160  1629, 10 juni 

Louweris Heyndricx Backer zich sterk makende voor Jacob Janss Hessen en Marytgen Jan Hessen, verkoopt aan Aemcker Claesz 

de helft van een zaadakker groot c.4 snees leggende in de Lange Voetakkers met de vrydom van mennen zoals de voornoemde 

akker gebruikt is geweest. Belendingen oost: Claes Cornelisz Welborens moeder, zuid: Aemcker Willemsz, west: de 

schouwatering, noord: Jacob Ysbrantsz. 

 

ORA 196 fo.160/160vo 1629, 16 juni 

Tymon Ysbrantsz, waard in de Witte Swan, bekend schuldig te zyn aan Heyndrick vanden Hoove, brouwer van de Eene Ster te 

Haarlem, een jaarlykse losrente van 15 gld. Hoofdsom 300 gld. Onderpand: een huis en erf op de Meldyk daar het Zepaert uit 

hangt. Belendingen oost: Ysbrant Hendricksz Spanjaert, zuid: de Binnendijksmeer, west: Pieter Symonsz, noord: de gemene 

straat.


• 

 

ORA 196 fo.  1629 
Pieter Pietersz Welbooren voor hemzelf, Cornelis Aerjansz Volgels als man en voogd van Guiertgen Pieterses, Rem Remsz, Claes 

Jansz en Rem Hesselsz als gekoren voogden van de kinderen van za. Dirck Pietersz Welbooren, Heyndrick Willemsz als man en 

voogd van Guierte Theunis, Jacob Jacobsz, Fop Cornelisz en Ysbrant Cornelisz als gekoren voogden van de kinderen van Jan 

Theunisz. Alle erfgenamen van za. Wouter Jansz Welbooren. Jan Pietersz als man en voogd van Lysbet Jans. Jan Cornelisz 

Meyebooms als man en voogd van Aechte Claes, Cornelis Arentsz en Huybert Aerjansz als voogden van de nagelaten kinderen 

van za. Gerryt Jansz Wanckel alle erfgenamen van za. Baef Jans verkopen aan Griet Jacobs veermeyt op Assum een stuk land. 

 

ORA 196 fo.161  1629, 15 juli 

Willem Pouwelsz en Arent Pouwelsz, broers vervangende Jan Pouwelsz, transporteren aan Neel Willemsdr hun "moeye" en 

buurvrouw te Akersloot, 1/4 part in Abrahamsland groot int geheel ca 4,5 morgen, 3 snees en 11 roe. 

 

ORA 196 fo.161vo/162 1629, 20 juli 

Aris Theunisz Seylmaker en Theunis Theunisz, gebroeders, transporteren aan Louris Cornelisz Welbooren olijslager een huis 

en erf op de Meldijk. Belendingen oost: Willem Pouwelsz, zuid: Binnendijksmeer, west: zijn zwager Floris Garbrants, noord: de 

Meldijk. 

 

 ORA 196 fo.163vo 1629, september 

IJsbrant Jansz, timmerman over de sluis, transporteert aan Louris Pietersz Backer een erf of hofstee waar de koper nu op woont 

in de Schevelstraat. Belendingen oost de koper, zuid de Schevelstraat, west meester Heyndrick, noord het Cappelrij. 
 

ORA 196 fo.165/165vo 1629, 21 november 

Pieter Tamisz, waard in de Vergulde Valck, bekent schuldig te zyn aan Cornelis Heyndricxs Pronckert, biersteker van de Ene Ster 

een jaarlykse losrente van f.6.10.0. Hoofdsom is f.100.0.0. Onderpand is een erf of hofstee gelegen op de hoek van de 

Schevelstraat, groot c.3/4 snee. Beleningen oost: Rong Joosten, zuid: Nan Tamisz, west: Dingstal, noord: Schevelstraat 

Afgelost 13 mei 1633 

• 

ORA 196 fo.  1630, 15 januari 



Anna Heyndricks eertyts weduwe van Jan Jansen vanden Busch, poorter te Alkmaar, geassisteerd met Tymon Ysbrants waard in 

de Swan te Uitgeest , als voogd in desen verklaren verkocht te hebben aan Marytjen Cornelis, weduwe van Bruyn Willemsz en 

haar 4 kinderen te weten Ysbrant Bruynsz, Pieter Bruynsz, Niesgen Bruyns en Cornelis Bruynsz, een stuk land genaamd Ouwe 

Niesven gelegen in de Broek.  

 

ORA 196 fo.  1630, 15 januari 
Pieter Jansz den Ouwes, als man en voogd van Aecht Ryssen, Willem Claesz Ryssen voor hemzelf en vervangende zyn broers en 

zuster, allen buren te Assendelft, verkopen aan Claes Gerryts Franss buurman op de Nieuwendam een stuk land groot 1000 roeden 

leggende buitendams in de ban van Uitgeest. Belendingen oost: de koper met zyn "comcoosses”, zuid: Dirck Dircks, west: Huygh 

Huyghsz, noord: Nieuwendam. 

 

ORA 196 fo.167vo 1630, 12 maart 

Claes Dircksz Cuyper, als gekoren voogd van Marytgen Cornelis en Cornelis Heyndricxs Pronckert, biersteker van de Ene Ster, 

verkopen aan Tymon Ysbrantsz, waard in de Witte Swan te Uitgeest, een akker land op de Hoornergeest groot c. 4,5 snees . 

Beleningen oost: de Smalleweg, zuid: Mr. Louris en Marytgen Cornelis. 

 

ORA 196 fo.168vo 1630, 13 maart 

Claes Jansz Eelen voor hemzelf, Huybert Cornelisz als man en voogd van Neel Jans, hun tevens sterk makende voor Pieter 

Cornelisz als man en voogd van Guiert Jans, verkopen aan Hendrick van de Hoove, brouwer van de Ene Star te Haarlem, een huis 

met erf in de Achterbuurt. Belendingen oost: de koper, zuid: Gerryt Jansz, west: Neel Meesters, noord: de armen 

 

ORA 196 fo.168vo 1630, 24 maart 

Gerryt Jansz Rood, buurman op Krommeniedyk, bekend schuldig te wezen aan de kinderen en erfgenamen van Claes Jansz 

Opdam, poorters te Alkmaar, een jaarlykse losrente van 25 gld. Hoofdsom is 500 gld. Onderpand is een stuk land groot 14 snees. 

Belendingen noord: Allert Heeren, oost: Allert Coningen en Claes Coningen, zuid: de Kerckenakker, noord: Cornelis Heycxs. 

 

ORA 196 fo.170  1630, 13 oktober 

Fillips Fransz houtcoper, erfgenaam van Dirck Cornelisz Bessen, in zijn leven woonachtig op klein Dorregeest, voor hemzelf en 

de medeerfgenamen van Dirck Cornelisz zijde. Claes Dircksz (Akersloot) voor de erfegenamen van Guerte Pouwels zijde (was 

huisvrouw van Dirck Cornelisz) transporteert huis en erf aan Evert Jansz met een akkertje voort huis. Belendingen oost de 

Middelweg, zuid Jan Renss erfgenamen, west de schoudijk, noord Claes Aerjanss. Extra bepalingen: een vrij karpad voor Claes 

Dircksz en  Dirck Dircksz, comparants broeder. 
 

ORA 196 fo.174vo 1630, 16 juli 

Pieter Symonsz, als man en voogd van Griete ..., bekend voor hem en zyn erven schuldig te zyn aan Dirck Jochemsz poorter te 

Haarlem een jaarlijkse losrente van 12.10.0. Hoofdsom 200 gld. Onderpand is zyn huis en erf op de Meldyk Belendingen oost: 

herberg Het Seepaert, zuid: Binnendyksmeer, west: Claes Dircxs Cuyper, noord: de gemene straat. 

29-6-1634 afgelost. 

 

ORA 196 fo.179vo 1630, 26 oktober 

Broer Ewitssoon bekend schuldig te wezen aan Gerryt Jacobsz Hulft poorter te Haarlem een bedrag van 6.5.0 kar gld p.j. Hoofdsom 

100 gld. Onderpand: huis en erf i.d. Kerkbuurt. Belendingen oost: Jacob Willemsz, zuid: het huis met zyn erf daar De Swan 

uithangt, west: Herenweg, noord het menpad. 

Op 19-12-1683 blijkens kwitantie van Joseph Koussebant is de schuldbrief afgelost. 

 

ORA 196 fo.184  1631, 25 februari 

Cornelis Steffensz Welbooren verkoopt aan Claes Jacobsz Laeckencooper een stuk land genaamd Florisven, gelegen in de 

Broekpolder. Belendingen oost: Bessenven, west: Wegeven, met een vrye notweg over het Schaervelt, Wegeven en Claes Symons 

Busch, dit volgens een geschreven brief aan ons schout en schepenene vertoont, beginnende met "Ick Arent Claesz schout in den 

jaere 1 m iiijc xlv”. 

 

ORA 196 fo.184  1631, 25 februari 

De armenvoogden Cornelis Arentsz, Cornelis Bruynsz en Rem Hesselsz verkopen met consent van schepenen aan Claes Jansz een 

gars land genaamd het Armenland aen Florisven gelegen aan het bovenbeschreven land. Belendingen oost: de koper zelf, west: 

Wegeven. 
 

ORA 196 fo.185  1631 

Heyndrick Hesselsz en Willem Pouwelsz, gekozen voogden van Neeltje Mieuss, weduwe van Jan IJsbrantsz schoenmaker, 

transporteren aan Gerryt Dircksz Noom een erf en hofstee op Nieuwland. 

 



ORA 196 fo.191  1631, 7 maart 

“Fop Odewynsz onsen buyrman compareerde ende bekende schuldich te wesen den edele Gerryt Jacobsz Hulft poorter tot 

Haerlem, een vrye jaerlyckse losrente ter somme van 43:15:0 die jaerlycks verschynen opten 10den april waervan teerste jaer 

der voorschreven renten gevallen ende verschenen sall wesen opten 10
de

 april 1632 geduyrende van jare tot jare totte 

offlossinge toe. Ende te lossen mette somme van f.700 gulden, ende deselve te lossen op twee termynen als hy telcken den 

heffer der renten eende vernoemde jaers te vooren gewaerschout sal hebben. Ende alsdan teffens oplegende ende betalende 

mette somme van 350 gulden, ende daerenboven alle de verschenen ende onbetaelde renten naer beloop van den tyt. 

Stelde ten specialen hypoteecqe een stucke lants genaemt Baertsven gelegen in den Broeck binnen onsen banne, groot omtrent 

drye morgen min sesthalff snees. Belent ant oost de Verkensbussch, antsuyden de Westegheestermeer, antwest ende noorden 

mede Baertsven. Mitsgaders generalyck syn persoon ende goedeern, subject maeckende alle deselve aen alle verbanden van 

rechten ende rechteren, breeder in de prinsepalen constytutiebryeff daervan gepasseert verhaelt staet.” 

25-2-1671 afgelost. 

 

ORA 196 fo.194  1631, 3 april 

Neeltje Myeuss, weduwe van Jan Ysbrantsz Schoenmaecker, geassisteerd met Heyndrick Hesselsz en Willem Pouwelssz haar en 

haar kinderen gekozen voogden, bekennen schuldig te zijn aan de diakenen van de kerk alhier, de som van 215 kar. gld., waarvan 

de armen alhier toekomt 25 kar. gld. De schuld komt voor uit een indertyt door haar man geleend bedrag. Onderpand: haar huis in 

de Kerkbuurt waar zij in woont. Belendingen oost: Herenweg, zuid: Gryete Pieters, west: Geestelijke akkers, noord: Gerryt Jansz 

of de brouwer van Ene Star te Haarlem. 

8-5-1644 afgelost 

 

ORA 196 fo.194vo 1631, 7 april 

Schuldbrief van Jan Pietersz Backer ten gunste van de erfgenamen van Jan Jansz Wanckell, in zijn leven korenkoper te Alkmaar. 

De schuld bedraagt 700 karolus guldens wegens geleverd zaad. Schuldenaar belooft de som in drie termynen te voldoen zonder 

rente. Onderpand: zyn persoon; roerende en onroerende goederen, waaronder zyn huis en erf in de Voordebuyrt van Oostergeest 

alwaar hij woont. Belendingen oost: Korendyk, zuid: Cornelis Steffensz en Aechte Cornelisdr, west: de Smalleweg, noord: 

weduwe Garbrant Gerritsz Smit 

Afgelost 14-6-1632 

 

ORA 196 fo.  1631, 1 mei 

Cornelis Claasz Speelman op de Nieuwendam in Waterland verkoopt aan de armen van Uitgeest, een huis en erf in de Schevelstraat. 

Belendingen oost: Albert Cornelisz Bosman, zuid: de gemene straat, west: Jan Aerjansz, noord: Heijck Jansz. 
 

ORA 196 fo.197  1631, 2 mei 

“Gerryt Janssoon onsen buyerknecht geassisteert met Heyndrick Florisz Snel zyne wettelycke gekooren voocht compareerde ende 

bekende voor hem ende synen erven wel ende wettelycken vercoft quytgeschonden ende tot vry eygen opgedraegen te hebben aen 

en ten behoeve vanden Ed Heyndrick Vanden Hoove brouwer vande Eene Ster tot haerlem een huys met sy  eerff met een ackertje 

zaetlant after het voorss huys staende ende leggende inde kerckbuert groot te saemen vier snees belent int geheel ant oost de 

gemeene Heerewech ant suyden de wedu van Jan Ysbrantss Schoemaeckers ant west de Voorven ant noorden Neel Meesters ende 

de voorn Brouwer. Op welcke huys ende erff es jaerlycxs opstaende een erffpacht toecomende de kercke alhier bedraegende 

jaerlycx ter zomme van xxxi stuyvers alle jaeren verscheenen paesschen...." 

 

ORA 196 fo.197vo 1631, 6 mei 

Dirck Pietersoon, buurman te Markenbinnen, voor hemzelf en voor de andere erfgenamen van Jacob Symonsz, in zyn leven 

buurknecht aldaar, verkoopt aan Engel Pietersz mede buurman aldaar, een stuk land genaamd Het Garssteck groot 10 snees. 

Belendingen oost: Claesje Pieters, zuid en west: Jan Bessen, noord; Pieter Fillips. 

 

ORA 196 fo.197vo 1631, 9 mei 

De armenvoogden van Uitgeest, Cornelis Arentsz, Theunis Gerryts en Rem Hesselsz en de kerkmeesters van Uitgeest, Aerjan 

Jansz en Cornelis Dircxs, verkopen na toestemming van de schepenen als oppervoogden, de armvoogden 24 snees, de 

kerkmeesters 6 snees in een stuk land, gelegen in de Broek, genaamd Openhem, aan Nicolaas de Renesse, heer van Assendelft. 

 

ORA 196 fo.199vo 1631, 20 mei 

Gerryt Dircksoon Gotte transporteert aan zijn broer Claes Dircksz Cuyper een stuk zaadland op de Geest, groot ca. 4 snees. 

 

ORA 196 fo.204  1631, 14 juni 

Dirck Jacobsz Coppen, oom van de kinderen van wijlen Pieter Jacobsz Coppen. Roeloff Maertss, Claes Garbrandsz, Willem 

Symonsz en Geryt Bruynsz Welbooren voogden over de kinderen transporteren aan Cornelis Jansz een stuk land genaamd 

Nielenven, groot ca. 34,5 snees. 

 



ORA 196 fo.206vo 1631, 1 augustus 

Steffen Cornelisz bekend schuldig te zijn aan Kerstijntje Vredericxdr, weduwe van Popias van Paenderen, poorteresse te Haarlem, 6 

Car.Gld jaarlijkse losrente. Onderpand is een huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen oost: het raadhuis, west: de Schoolkroft, 

zuid: het Kerkhof en school, noord: Claes Baertsz. 

 

ORA 196 fo.207  1631, 17 augustus 

Guerte Pieters, weduwe van Jan IJsbrants, geassisteerd door Aris Theunisz Seylmaker haar zoon en voogd; ook voor de kinderen 

van za. Jan IJsbrants, bekennen schuldig te zijn aan de erfgenamen van Jan van der Marckt koopman te Amsterdam 632 Car.Gld. 

Onderpand is een huis op het Nieuwland. Belendingen oost: Buitendijksmeer, zuid: de gemeene weg, west: Cornelis Vredericksz, 

noord: de gemene sloot. 

 

ORA 196 fo.207vo-208vo 1631, 6 augustus 

Jan Pietersz Korfmaker (Zaandam), nagelaten zoon van Duyfgen Hessels, voor hem en zijn zuster Meijns Pietersdr en tevens voor 

de nagelaten kinderen van za.Dirck Pietersz: Hessel Dircksz, Neeltje Dircks, Cornelis Dircksz en Pieter Dircksz (allen te 

Zaandam).  Hessel Gerrytsz, kaartschrijver te Amsterdam, nagelaten zoon van Alijt Hesselsdr, allen erfgenamen van Cornelis 

Hesselsz en Marytgen Hessels, in hun leven buurlieden op Assum,transporteren aan Gerryt Mieuss op Assum land voor de 

Assummer huizen.
Idem aan Geryt Cornelisz op Assum een huis en erf op Assum. Belendingen zuidwest: deAssummervaart, 

noordwest: Geryt Mieusz, noordoost: de Korendijk, zuidoost: Gerryt Mieusz.
Idem een stuk land aan Cornelis Dircsz Coog, 

buurman op Assum. 

 

ORA 197 fo.25vo/26 1632, 14 juni 

Jan Pietersz Backer verkoopt aan  Claes Jacobsz Laeckencoper en Cornelis Gerritsz, eertijts scheepmaker te Uitgeest en nu 

woonachtig buiten Alkmaar op het Seglis, een huis en erf op Oostergeest. Belendingen oost: de Korendijk, zuid: Aechte Cornelis 

en Gerrit Claesz Smit, noord: weduwe van Garbrant Gerritsz Smit. Extra bepalingen: vrijheid om de sloot benoorden de weduwe 

van Jan Dircksz scheepmaker te mogen gebruiken. Bovendien behoord bij de koop al het bakkersgereedschap volgens inventaris 

voor 450 Car.Gld. 

 

ORA 197 fo.29  1633, 29 januari 

Transportakte waar bij de belendingen de kinderen van schipper Jan Claessoon worden genoemd. 

 

ORA 197 fo.30vo 1633, 19 maart 

Cornelis Cornelisz, Phillip Garbrantsz oudste zoon van Neel Pietersdr, Hendrik Florisz Snel, Willem Jacobsz Coster, Claes 

Garbrantsz allen voogden van de nagelaten kinderen van Anna Cornelisdr. Cornelis Arisz voogd van de nagelaten kinderen van 

Pieter Cornelisz en Phillip Cornelisz als oom en bloedvoogd van deze kinderen. Alle kinderen en kinds kinderen en erfgenamen van 

Cornelis Pietersz Borsjes en Meij Beerten verkopen aan Cornelis Adryaens Kabel, schipper, een huis en erf op Oostergeest. 

Belendingen oost: binnendijksmeer, zuid: Cornelis Arentsz, west: de Korendijk, noord: de weduwe van Dirck Sijmonsz. 

 

ORA 197 fo.30vo 1633, 5 april 

Pieter Fransz en Jan Fransz verkopen aan Cornelis Bruynsz Houtkoper land in de Kerkbuurt, groot ca. 3 snees min een vierde 

part van een snee. Belendingen oost: Jacob Cornelisz, Jan Joosten en Mieus Cornelisz Smit. zuid: Allert Arentsz Schout, west: 

Allert Symonsz Snyders weduwe en Claes Fransz. noord: Heyndrick van den Hoove. Verdere bepalingen: een vry menpad of 

notweg bezuiden De Swan, beginnende van de Hereweg tot op het voorn land, "ende dander benoorden de huysinge van Allert 

Snyders wedu, van de Hereweg tot op het voorss. land". 

 

ORA 197 fo.39  1633, 12 mei 

Pieter Tamisz, waard int Zeepaert op de Meldyk, verkoopt aan Thonis Claesz Backer een erf of hofstee gelegen bij de dingstal, 

groot ca 3/4 snee. Belendingen oost: Rong Joosten, zuid: Nan Tamisz, west: den dingstal en noord: de Schevelstraat. 

Conditie:  de koper moet een bekwaam half men- of karpad laten leggen tegen het eigendom van Nan Tamisz. De laatste zal 

eveneens een dito pad moeten aanleggen aan de noordzijde van zijn huis. Beiden zullen het pad mogen gebruiken. 
 

ORA 197 fo.53vo  1633, 9 december 

Pieter Albertsz Decker bekend schuldig te zijn aan Heyndrick van den Hoove, brouwer van de Eene Star te Haarlem, de som van 

100 Car.Gld. wegens gehaald bier. Genoemde som geld zal hij onder zich mogen houden als "besteck" zonder enige rente, 

zolang hij de nering van tappen doet of tot het moment dat de brouwer of diens biersteker met de nering stopt. Voorts is Decker 

gehouden om geen bier van andere brouwers of bierstekers te betrekken. Toekomstig te halen bier zal hij kontant moeten 

betalen.
Onderpand is zijn huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen oost: Achterpadje, zuid: karpad, west: Hereweg, noord: 

Tryn Pieters. 

 

ORA 197 fo.63vo 1634, 12 maart 

Transportakte waarin Dirck Jacobsz Vennen, schepen, woonachtig op Dorregeest, wordt genoemd. 



 

ORA 197 fo.68vo 1634, 26 april 

Samuel Davids bekend schuldig te zijn aan Cornelis Jansz Volger een losrente van 13 Car.Gld over een geleend bedrag van 260 

Car.Gld. Dit geld heeft hij geleend om losgeld te kunnen betalen vanwege zijn gevangenneming door de Duinkerkers . Onderpand 

is zijn huis en erf waar hij in woont op Westergeest. Belendingen oost: De Korendijk, zuid: Claes Garbrantsz Vischer, west: 

Aerjan Wouters, noord:  Roeloff Maertens. 

 

ORA 197 fo.71vo 1634, 16 mei 

 “Wybrant Jaspersz weduwnaar van wylen zaliger Beertgen Ysbrants, Volckert Huybertsz. Ende Huybert Huybertsz kinderen 

van den voornoemde Beertgen Ysbrantsdr alle onse buyrluyden voor haar selven, haer oock tesaemen starck maeckende voor 

Bachgen Huybertsdr woonachtich tot Alckmaer ende oock derato caverende voor deselve. Compareerde ende bekende mits 

deesen wettelycken vercoft ,quytgeschonden ende tot vry eygen opgedraegen te hebben aen ende ten behoeve van Jan 

Cornelisz Goesinnen meede onsen buyrman een huys met syn erff staende ende leggende binnen onsen Banne in Bonckenburch 

soo tselve binnen syn behoorlycke lendens gelegen is. Belent ant oost de Gemeene Heerwech, antsuyden het Achterpadtgen, 

ant west Cornelis Cornelisz Stierman ende ant noorden Jacob Jansz Cramer, met een vrye watergang over het erff toebehoren 

Jan Pietersz Gorter, suydaen soo deselve watergangh tegenwoordich leyt.” 

 

ORA 197 fo.72  1634, 22 mei 

Sijmon Jansz, zoon en voogd van Neel Claesdr, weduwe van Jan Cornelisz Backers, verkoopt aan Jacob Claesz Stierman op 

Markenbinnen, een huis en erf op Marken met de halve sloot voor en achter het huis tot op het Markermeertje. Belendingen oost: 

Pieter Claesz, zuid: Hillegont Claes, west: Aechte Reyers, noord: de gemeene weg. 
 

ORA 197 fo.76  1634, 2 juni 

Claes Fransz verkoopt aan Eduard Jacobsz, brouwer van de Trompet te Haarlem, een huis en erf gelegen in de Kerkbuurt. 

Belendingen oost: Cornelis Bruynsz Houtkoper, zuid: Idem en Pieter Fransz Karman, west: de Hereweg, noord: De Swan. Er is 

een menpad tussen het verkochte huis en De Swan die beiden gebruiken en waarvan ieder de helft bezit.
Het erf bevindt zich 

aan de zuidzijde en strekt zich uit 15 voeten en 2 duim metende vanaf de voet van het huis. Aan de zuidzijde staat een kamer 

(waarsch tappery) ten dele op het voorss erf. Verkoper voert als conditie aan dat zo Pieter Fransz, eigenaar van de kamer, of 

iemand anders de kamer wil verbouwen zij dan verschuldigt zijn de kamer de kamer aan de zuidzijde vant erf te verplaatsen. 

 

ORA 197 fo.77  1634, 6 juni 

Pieter Pietersz Welboren; Cornelis Aryaans Volger,  man en voogd van Guyrte Pieters (Akersloot); Rem Remsz, Claes Jansz 

Alen en Rem Hesselsz, voogden over Niesjen Claes, weduwe van Dirck Pietersz Welboren en haar kinderen; Guyrte 

Thonisdr geassisteerd door Claes Jansz Alen haar voogd tevens van haar kinderen; en de voogden Jacob Jacobsz en IJsbrant 

Cornelisz over Jan Theunisz, alle buurlieden en erfgenamen van Wouter Jansz Welboren op Assum, verkopen aan Dirck 

Pietersz Stierman op Assum, 2 akkertjes voor zijn huis. 

 

ORA 197 fo.97  1635, 10 april 

Jan Cornelisz bekend schuldig te zijn aan Gerrit Jacobsz Hulft te Haarlem een jaarlijkse losrente van 12.10.0 Car.Gld. Onderpand 

zijn een huis en erf (Kerkbuurt). Belendingen oost: Pieter IJsbrantsz, waard in de Roo Leeuw, zuid: de dingstal, west en noord: 

Alijt Foppen. Voorts is Albert Jansz verschenen zie verklaarde als borg voor Jan Cornelisz, zijn zwager, op te treden. 

 

ORA 197 fo.103-103vo 1635, 15 mei 

Thonis Gerrytsz Smit transporteert aan Cornelis Jansz Smit een huis en erf met een smitshuis met smitsgereedschap en een 

slijpmolen staande op Bonkenburg. Belendingen oost en zuid: Anna Pouwels, west: de gemene weg, noord: Cornelis Senten 

kinderen. 

idem. Schuldbekentenis voor een bedrag van 1200 Car.Gld. van Cornelis Jansz Smit en Thonis Gerrytsz Smit inzake de aankoop 

van het bovenvermelde perceel. 

 

ORA 197 fo.104vo-105 1635, 24 mei 

Jan Claesz Backer en Jacob Claesz Laeckenkoper, voor hunzelf en voor Cornelis Gerritsz buiten Alkmaar wonende op het 

Seglis, verkopen aan Cornelis Jansz Swan een erf op de Meldijk. 

Belendingen noord en oost: de koper, zuid: taanhuis, west: buitendijksmeer. Condities: het taanhuis heeft de vrijheid om met een 

schuit of anderszinds de wal bewesten het erf te gebruiken. 
 

ORA 197 fo.105  1635, 29 mei 

Lourens Cornelisz Welboren verkoopt aan Cornelis Claasz en Jan Pietersz (Haarlem) een zaagmolen en erf staande en leggende op 

de Meldijk. Belendingen noord en west: buitendijksmeer, zuid: IJsbrant Jansz timmerman met een vrij menpad over IJsbrant Jansz 

erf  beoosten zijn huis tot Cornelis Jansz Swans huis toe en aan de westzijde van IJsbrant Jansz huis. 

 



ORA 197 fo.112  1635, 9 september 

Cornelis Bruinsz Houtkoper, schepen, verkoopt aan Jacob Jansz, anders genaamd Jacob Schipper Jannen, een huis en erf in de 

Schevelstraat. 

 

ORA 197 fo.112vo-113 1635, 28 september 

Schout en schepenen verklaren dat gecommitteerden van het dorp in 1631 het stet achter Sijmon Gerritsz huis en erf, staande en 

leggende op de Meldijk, aan Sijmon Gerritsz werd verkocht. Belendingen zuid huis en erf van Sijmon Gerritsz, west en noord het 

gemene pad langs het stet. Condities: "zoo willen Jan Dircksz en Fop Cornelisz als gecommitteerden ten overstaan van schepenen 

met wil en consent van de gemeente vercopen het stet daer wij tegenwoordig op staen ende dat soo tselve binnen de paelen bij ons 

geslaegen leyt, lanck aende oostzijde 61 voet, lanck aan de westzijde 59 voet, op het zuidend breed 26 voet op het noordend breed 

24 voet. Van de oosterwal afte meten, altesaam rijvoeten metten vrijheid van de sloot tussen het voorss stet en Cornelis Bruynsz.” 

De eigenaar wordt verplicht de "platinghe" te onderhouden.
 

 

ORA 197 fo.126vo-127 1636, 13 mei 

Reyer Jacobsz, man en voogd van Syberich Vooses, verkoopt aan Thonis Gerritsz Smit een huis en erf in Oostergeest, het erf 

groot volgens het morgenboek 2 snees en 8 roeden. Belendingen oost: de Binnendyksmeer, zuid: Marytje Dircks, west: 

Korendyk, noord: Aecht Cornelisdr. Conditie: Thonis Gerrits en Marytje Dircks of hun erfgenamen mogen de sloot tussen hun 

beider erven en ook de steeg tussen hun huizen gezamenlijk gebruiken. De steeg zal altijd 3 voeten wijd moeten blijven. Tot 

borgen hebben zich gesteld Willem Pouwelsz Koster en Jan Allertsz Bonckenburg. Reyer Jacobs verklaart dat hy zijn borgen zal 

bevryden en stelt als onderpand een huis en erf in de Kerkbuurt door de verkoper op 3-1-1636 gekocht van de brouwer van de 

Ene Star. Het erf groot 4 snees. Belendingen oost: De Hereweg, zuid: Neeltje Mieus, west: Guyrte Florens, noord: Neel 

Cornelisdr en de predikant en het erf van de Valck.Voorts alle goederen speciaal die uit een erfenis van za. Sybrant Dircks, zyn 

vrouws oom, volgens testament van Sybrant Dircksz zal Aeff Pieters huisvrouw van Willem Mieusz daar haar leven lang de 

vruchten mogen trekken. 

 

ORA 197 fo.127vo 1636, 13 mei 

Thymon Ysbrantsz, waard in de Witte Swan, verkoopt aan Ysbrant Heyndricxs Spanjaert een huis en erf op de Meldyk. 

Belendingen oost: de koper en de weduwe van Pieter Claesz Schoenmaker, zuid: Binnendyksmeer, west: Claes Dircksz Kuyper, 

noord: de gemene straat. Met een vrij voetpad 4 voeten breed, beginnende vanaf het voorn. erf, achter de kopers erf en dat 

tussen zijn huis en Gerrit Dircksz Noomen huis tot op de gemene straat toe. De koper heeft recht van overpad. Dit blijkens een 

eerdere akte voor schout en schepenen verleden op 30-1-1627. 

 

ORA 197 fo.131vo 1636, 1 juni 

Claes Pietersz zoon en voogd van Anna Dircksdr en ook van wegen zyn broer en zusters, verkoopt aan Heyndrick vanden 

Hoove, brouwer van de Ene Ster te Haarlem en Pieter Jansz Pie, biersteker alhier, een huis en erf op de Meldyk. Belendingen 

oost: Dirck Jan Tysses, zuid: Binnendyksmeer, west en noord: Ysbrant Heyndricxs Spanjaert. Met de vryheid om het pad tussen 

Spanjaert en Gerrit Dircksz Noomen huizen te mogen gebruiken. Waartegen Spanjaerts oosterse huis wederom de vryheid heeft 

over het gekochte erf tot op de Binnendyksmeer toe bij de oostkant langs, te gebruiken. Nog heeft het voorn huis de vryheid om 

beneffens Het Zeepaert en Spanjaerts huis om de sloot tussen Noomen en Dirck Jan Tyssen's huis te mogen gebruiken. 

 

ORA 197 fo.133  1636, 10 juni 

Hendrick vanden Hoove, brouwer van de Eene Star te Haarlem, verkoopt aan Reyer Jacobsz zekere kwijtschelding waarvan de 

akte voor schout en schepenen gepasseerd is op 2-5-1631, mitsgaders het huis en erf en ook het akkertje in deze akte vermeld, 

groot het erf met het akkertje 4 snees. Op  het perceel rust een erfpacht van 31 stuivers jaarlijks ten gunste van de kerk alhier. 
 

ORA 197 fo.133vo 1636, 10 juni 

Hendrick vanden Hoove, brouwer van de Eene Star te Haarlem, verkoopt aan Jan Willemsz een huis met erf achter de kerk. 

Belendingen oost: Het erf van de Valck, zuid: het huis en erf gekocht door Reyer Jacobsz, west: Neel Cornelisdr, noord: de 

schoolmeester en Cryn Jacobs. Met een vry karpad voor Cryn Jacobs huis langs tot op de gemene weg toe. 
 

ORA 197 fo.134  1636, 15 juni 

Jan Willemsz verkoopt aan Abdyas Widmarius, predikant te Uitgeest, een stukje van zyn werf door hem gekocht van 

Hendrick vanden Hoove, brouwer van de Eene Star te Haarlem, groot ca 1 ¾ snee. Belendingen oost: de brouwer van de 

Eene Star met het erf van de Valck, zuid: Reyer Jacobsz, west: Neel Cornelisdr, noord: de schoolmeester, Cryn Jacobs en de 

verkoper. Conditie: Widmarius zal hebben een vry karpad over de werf voor Jan Willemsz en Cryn Jacobs huis langs tot op 

de gemene weg. 

 

ORA 197 fo.136  1636, 3 juni 



Pieter Fransz Karman, onze buurknecht, verkoopt aan Eduard Jacobsz, brouwer van de Trompet te Haarlem, een kamer staande 

bezuiden aan de herberg De Bontekoe in de Kerkbuurt. Belendingen oost: Cornelis Bruynsz Houtkoper, west: de gemene weg, 

zuid: Cornelis Allertsz, noord: het erf van de Bontekoe, de voornoemde brouwer toebehorende. 
 

ORA 197 fo.143  1637, 3 januari 

Pieter Dircksz (Zaandam), Garbrant Cornelisz stierman voor de andere kinderen van zaliger Dirck Jansz Tijsses, als oom en voogd 

daarvan, verkopen aan Cornelis Bruijnsz Welboren een huis en erf op de Meldijk met recht van overpad. Belendingen: oost en zuid 

binnendyksmeer, west Pieter Jansz Pie en de brouwer van de Star, noord Gerrit Dircx Noom. Met de vryheid om de gang of steeg 

bewesten het huis en het huis van Noomen langs van de binnendyksmeer tot op de straat toe te mogen gebruiken. (geldt eveneens 

voor de andere huizen die aldaar mede recht van overpad hebben). De koper mag ook de sloot benoorden het erf gebruiken. 

 

ORA 197 fo.154  1637, 17 mei 

IJsbrant Dircxs Schipper bekend schuldig te zijn aan Jan IJsbrands Oddes, een jaarlijkse losrente van 3 Car.Gld. 2 st en 8 penn., over 

een geleend bedrag van 50 Gld. Als onderpand dient zijn huis en erf op de Meldijk. Belendingen: oost Cornelis Jansz Volger, zuid: 

de gemene sloot, west: Dieuwer Lourens, noord: de gemeene straat.  

Afgelost 1 july 1644. 
• 

ORA 197 fo.156vo 1637, juni 

Duijff Jansdr geassisteerd door haar gecoren voogd Lourens Cornelisz Welbooren verkoopt aan Cornelis Arisz Kuyper en 

Heyndrick Hesselsz scheepmaker de helft van een stuk land genaamd Byaterisven gelegen in de broekpolder. Het perceel is int 

geheel groot 28 snees. De eerste van de kopers krygt 11 snees, de tweede 3 snees. 
 

ORA 197 fo.160vo 1637, 29 juni 

Allert Arentsz Bonckenburch, schout, Dirck Jacobsz Coppen, schepen, Cornelis Jansz Volger, schepen, verklaren dat voor hen is 

verschenen Willem Pouwelsz Koster, die voor hen heeft verklaard dat toen hij schepen was van pasen tot pasen 1621-22, namens 

het dorp verkocht heeft aan Bruyn Cornelisz, vader van Cornelis Bruynsz houtkoper, een hofstee bewesten het huis en erf waar 

Cornelis Bruynsz tegenwoordig woont voor 590 gld. Bij de koop werd destijds door het dorp afstand gedaan van rechten over 

een strookje land, 4 voeten breed, ten westen van Cornelis Bruynsz erf. 
 

ORA 197 fo.161vo 1637, 7 juli 

Heyndrick vanden Hoove, brouwer van de Eene Star te Haarlem verkoopt aan Dirck Jansz een huis met erf in de Kerkbuurt. Het 

erf groot ca. 1 snee.  Belendingen oost: de Heereweg, zuiden: de dingstal, west: Jan Cornelisz, noord: Alyt Foppen. Jan Cornelisz 

heeft het recht om het karpad over het erf te gebruiken. 
 

ORA 197 fo.164  1637, 8 augustus 

Ysbrant Heyndricksz Spanjaert verkoopt aan Tymon Ysbrantsz, waard in de Witte Swan, een huis met erf op de Meldyk. 

Belendingen oost: de steeg of Gerrit Dircksz Noom, zuid: de voorss steeg of Pieter Jansz Pie en de brouwer van de Eene Ster met 

het huis en erf door hem eertyts gekocht van de weduwe en kinderen van Pieter Claesz Schoenmaeker. Het huis heeft de vryheid 

om de steeg te gebruiken van de straat af tot op de Binnendyksmeer toe. Idem het slootje achter Gerrit Dircksz Nooms huis om 

daarin met een schuit in en uit te varen, te leggen etc. 

 

ORA 197 fo.175vo 1638, 1 januari 
Dirck Davitsz (Uitgeest) verkoopt aan Dirck Dingenunss Keyser (Uitgeest) een vierdepart in de Moor achter Assum. Volgens 

meting van de schout van Akersloot 511 roeden en 11 eenloopen. Belendingen oost: Pieter Dirckss (1/4 part van de Moor), 

zuid: Lourens Woutersz (1/2 van de Moor), noord en west: de ringsloot van de Moor. De koper zal aan erfpacht aan de 

rentmeester van de grafelykheid van Holland betalen elke kerstdag 11 stuivers en 2 penningen. Dit volgens het octrooi. In het 

gebruik van de landen dient hy zich naar het octrooi te gedragen.  

Dit octrooi luidt woordelyk: "Gesien by die vande Reeckeningen in hollant de requeste henluyden gepresenteert by Hendrick 

Ysbrantsz, te kennen geevende hoe dat het Assummerveer, tot Heemkerck sulcx verdroocht datmen tselve qualyck can 

gebruycken ten waer omtrent drie morgen lants genaemt de Moer gemeen met het zelve veer affgecadyckt werde/ 

versoeckende de selve drie morgen lants hem in eenen erffpacht gegeven te werden, mits betaelende jaerlycx seeckere 

recognitie ende hem daer van acte te verleenen in forma etc. Soo ist dat de voorn vande reeckeningen (naer dat sy hier op 

gehadt hebben het schriftelyck advys van Johan Colterman rentmeester generael van kennemerlant ende westvrieslant die 

hem op alles volcomelyck heeft geinformeert/ den voorn henrick ysbrants gegunt geaccordeert ende geconsenteert hebben 

gunnen accordeeren ende consenteeren by deesen, als, dat hy t voorss braecken genaempt de Moer sal moogen becaden, tzyn 

e costen ende pericule, tot lande maecken, mits jaerlycx daer vooren in erfpachte ende op erfpacht recht betaelende, aen 

handen vanden voorn rentmr ofte anders inder tyt synde, voor yder morgen dienen by affmeetinge bevinden sal tselve 

braecxken groot te weesen twintich schellingen van twee grooten vlaems den schelling, roeden ende voeten naer advenant, 

ende dit alles vry gelts niet uytgesondert, onderverbant van tlant tgunt hy becaden sal, ende sal daervan teerste jaer 

erffpachts om gecoomen syn kerstmisse 1599/ Op conditien dat hy den vaert vant Assummerveer aende suytzyde wyt laeten 



sal deurgaens drie roeden ende den ringwateringe ofte banscheydinge tusschen Uuytgeest ende Eemskerck genaemt de Die 

sal komen, teb responderen wyt maecken zal twee roeden, reserveeren ende houden aen hen die vande reeckeninge van 

weegende Graeffelyckheyt trecht van allen thienden hoedanyge de selve soude moogen syn, mitsgaders de visscherye ende 

voogelerye zoo daer nu eenyge syn oft naemaels op coomen soude moogen, van tgunt voorss, wert Hendrick Ysbrantsz 

voornoemt gehouden alhier ter camere tot verseckertheyt vande graeffelyckheyt van hollant te leveren syne contrebrieven, 

binnen den tyt van drie maenden, eerst coomende, ofte by faulte, teffect, van deesen te verliesen, Gedaen ten burele vander 

Camer vande Reeckeninge in sgravenhaege deesen vij septembris 1598, onder stont my tegenwoordich ende was geteeckent 

Van Santen met syn trecken noch laeger stont Rt int Ve boeck vande appoinctie folio C xcviij verso “ 

 

ORA 197 fo.178-179 1638, 25 januari 

Jan Cornelisz Goesinnen verkoopt aan zijn zwager Sijmon Jacobsz de helft in Claes Meyenven, gelegen in de broekpolder. De 

andere helft bleek al in het bezit van de koper. Het perceel is int geheel groot 10 geers, 1,5 snees. 

In de volgende akte verklaard Sijmon Jacobsz eerder genoemd perceel gekocht te hebben van oud schepen Jan Cornelisz Goesinnen, 

hier vader van zijn huisvrouw genoemd. De koop is geschied onder hypotheek met als onderpand genoemd perceel. 
 

ORA 197 fo.186  1638, 27 april 

Pieter Dircksz, als bestevaer en voogd van Jacob Cornelisz en Heyndrick Hesselsz scheepmaker, wettelijk gekozen voogd van 

Arent Cornelisz, nagelaten kind van za.Cornelis Allertsz en Neel Pietersdr, verkopen aan Jan Pietersz een huis en erf in de 

Kerkbuurt. Belendingen oost en noord: het Slimpad, west: de Kerkbuurt, zuid: Griete Cornelisdr. 
 

ORA 197 fo.187vo 1638, 3 mei 

Otto Dircksz verkoopt aan Wouter Woutersz Smit een huis en erf op het Hoorne. Belendingen oost: Bockenhuis van Heyndrick 

Hesselsz scheepmaker, zuid: Dirck Baartsz, west: de gemene weg, noord: Jan Baartsz Smit en de Nieuwlandersloot. 
 

ORA 197 fo.201  1639, 13 januari 

Tymon Ysbrantsz, waard in de Swan, verkoopt aan Mr. Heyndrick Jansz chirurgyn een schapenwerf op de Hoornergeest groot 

omtrent  4,5 snees. Belendinge oost: de Smalleweg, zuid: Wouter Woutersz, Marytgen Cornelis en de koper, west: de Hereweg, 

noord: Jan Jansz Pie. 
 

ORA 197 fo.205  1639, 22 februari 

Pieter Jansz Pie voor hemzelf en voor Hendrick vanden Hoove, brouwer van de Eene Star te Haarlem verkoopt aan Jan Aerjansz 

een huis en erf op de Meldyk
Belendingen oost: Cornelis Bruynsz Welbooren, zuid: Binnendyksmeer, west: Ysbrant 

Hendricksz Spanjaert, noord het pad toebehorend aan Spanjaert. Met de vryheid om de steeg tussen Gerrit Dircksz Noomen en 

de Valck te mogen gebruiken. Waartegen de Valck het recht heeft het voorn erf te mogen gebruiken een vry pad aan de oostzijde 

van het voorn huis tot op de Binnenmeer toe. 

 

ORA 197 fo.210  1639, 16 mei 

Mieus Jansz schoenmaker en diaken van de kerk verkoopt namens hemzelf en zijn medediakenen een huis en erf onder erfpacht 

aan IJsbrant Dircksz. Het huis staat op Scharloo. Belendingen oost: de korendijk, zuid: Anna Pouwels, west: Jan Baertsz Smit, 

noord: Steffen Garbrantsz. 

 

ORA 197 fo.211vo-212 1639, 16 mei 

Mr.Jannis Harmens verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Bruynsz houtkoper en Heyndrick Hesselsz scheepmaker een bedrag van 

263 cGld wegens geleverde materialen tot opbouw van een nieuw huis. Betaling in 2 termijnen. 

 

ORA 197 fo.217  1639, 8 juni 

Willem Mieusz, als oom van Griete Garbrands, weduwe van Albert Baertsz Smit, en Dirck Baertss als oom en bloedvoogd van de 

kinderen van voornoemde Griete Garbrands verkopen aan Claas Baertsz Smit een smithuis en een “keucken” met zijn erf en gang 

door het hooihuis “aende westzyde langs van 12 voeten breed, de noosendrop daer in gereckent, streckende tot de sloot toe en sal 

Claes Baertss thoyhuys soo vele de 12,5 voet aan gaat als vry eygen toebehooren ende sal tselve altyt moeten onderhouden ende 

soovele aengaet het karpadt aen oostsyde sullen de voorn Griet Garbrants en Claas Baertss mogen gebrycken. Alles staend eopt 

Nieuwland.” Belendingen oost: Voosen Reyers, zuid: de weg, west: Gabriel Woutersz, noord: de sloot. 
 

ORA 197 fo.218  1639, 15 juni 

Jan Claesz Backer en  Jacob Claesz Laeckencooper, elk voor hunzelf en voor anderen, verkopen aan Lourens Cornelisz Welbooren 

een huis en erf op de Meldijk genaamd het Taenhuys. Belendingen: noord en oost Cornelis Jansz Swan, zuid de Lagendijk, west de 

schutsluis. Overige bepalingen: Cornelis Jansz Swan, IJsbrant Jansz en Cornelis Claesz of hun nakomelingen hebben de vryheid 

om bewesten het huis heen en weder te mogen gaan. Het taanhuis heeft de vrijheid om wantschuiten, rin en turf en andere zaken 

voor Cornelis Jansz Swans wal te mogen leggen en het goed op en af te schepen. 
 



ORA 197 fo.219vo 1639, 26 juni 

Aeff Jans, weduwe van Allert Arentsz Bonckenburch, geassisteerd door haar zoon Jacob Allertsz, verkoopt aan Cornelis Mieusz 

Smit land gelegen aan diens hofstee, groot ca 1 snee, 6 voeten. Belendingen oost: de koper, zuid: Gerrit Bruynsz Welbooren, west: 

de verkoopster, noord: IJsbrant Arentsz. 

 

ORA 198 fo.  1640, 3 februari 

Jacob Jansz (Krommenie), broer van Alijt Jans weduwe van Jan Claesz Moelenaer in de Woude, en oom van haar kinderen, 

verkoopt aan Claes Claesz alias Grooteclaes (De Uitgeesterwoude) 2/3 parten in een oliemolen met erf in de Woude. Het erf ca 1 

snee groot. Bij de koop is inbegrepen 2/3 vant gaande werk, tonnen e.a. 

 

ORA 198 fo.15vo 1640, 5 april 

Steffen Garbrantsz verkoopt aan Jan Claasz van Sant, zijn zusters zoon, een akker zaadland op de geest groot ca 3 snees. 

Belendingen oost: de brede weg, zuid: akker van Jan de Waal, west: Kuypersven, noord: Claes Dircksz Kuyper. 
 

ORA 198 fo.21-21vo 1640, 4 mei 

Schuldbrief ten laste van Ysbrant Heyndricxs Spanjaert en ten gunste van Styntgen Vrericxs weduwe van Popias van 

Paenderen, poorteresse te Haarlem. Hoofdsom is 600gld. Jaarlykse losrente f.37:10:0 Onderpand is een huis en erf aan de 

Meldyk. Belendingen oost: Tymon Ysbrants en Jan Aerjans, zuid: binnendyksmeer, west: Claes Dircksz Kuyper, noord: 

de straat. 

 

ORA 198 fo.30  1640, 17 juli 

Aef Jans (Knollendam in Wormer), geassisteerd door Cornelis Bruynsz Welbooren houtkoper te Uitgeest haar gekozen voogd, 

bekend schuldig te zijn aan  Johan van Teylingen, een bedrag van 50 cGld. Als onderpand dienen de volgende percelen land : ½ 

Lamerts Halich int Woudervelt groot int geheel 4,5 gars, 12 roeden.; ½ Derchakkertj groot int geheel ca. 6,5 snees en 1 roede.; ½ 

akkertje aldaar genaamd Smalakkertje groot int geheel 5,5 snees en ½ roede; ¼ akker in Woudervelt genaamd Vrouwenven groot 

int geheel ca 1 gars en 22 roeden.; ¼  akker genaamd Vijvercamp groot int geheel ca. 1 gars en 12,5 roeden.; ¼  land bij Marken 

genaamd d'after Halich groot int geheel ca 3,5 gars, 4,5 snees en 7 roeden.
 

 

ORA 198 fo.35-35vo 1640, 12 september 

Schuldbrief ten laste van Mr Jannes Harmanes chirurgyn en ten gunste van Jhr. Jacob Nobel poorter te Alkmaars. 

Hoofdsom is 300gld. Jaarlykse losrente f.18.15.0. Onderpand is een huis en erf aan het Bonkenburg, groot het erf 2 

snees. Belendingen oost: Smalleweg, zuid: Schevelstraat, west: Lourens Pietersz Backer, noord: Jacob Janss Bruyckwaer. 

 

ORA 198 fo.37/37vo 1640, 23 oktober 

Cornelis Dirksz (Markenbinnen), als man en voogd van Griete Claes, Meynert Cornelisz (Horn te Krommeniedijk), Willem Claesz 

Hasses, secretaris van Krommenie, als voogden over de onmondige kinderen van za.Claes Claesz en Dieuwer Willems 

(Uitgeesterwoude) als ook voogden over de onmondige kinderen van za. Jan Claesz Molenaar verkopen aan Cornelis Willemsz 

(Westzaan) ½  en aan Albert Jansz ¼  part in een oliemolen met erf in de Wouden. Belendingen oost: Reyer Dircksz, zuid: 

Woudermeertje, west: Paardecampsloot, noord: erfgenamen Claes Claesz en Dieuwer Willems. Bijkomende bepalingen: degene die 

in de molen woont of gaat wonen zal het hekje dat tussen de Paardencampakker en de molenwerf staat, een roede noordelijker 

mogen zetten. Deze roede land zal een bleekveld zijn zolang de molen daar staat. 

 

ORA 198 fo.52  1641, 21 mei  

Gerrit Allertsz voor hemzelf en Dirck Otsen als man en voogd van Aefje Allerts, samen zich sterk makend voor de andere 

erfgenamen van za. Allert Symonsz Snyder en Marytje Cornelis, verkopen aan Heyndrick Ysbrants een huis en erf i.d. 

Kerkbuurt, het erf groot ca 2 snees. Belendingen oost: Cornelis Bruynsz de Jongh, zuid: de koper met Jan Gaeuwess en Claes 

Ysbrants, west: de Hereweg, noord: Griete Claas. Belast met een menpad ten behoeve van het huis waarin Heyndrick 

Ysbrants woont en het huis van Jan Gaeuwess. 

 

ORA 198 fo.52vo 1641, 31 mei  

Akte waaruit o.m. blijkt dat het Scharloo ook wel de Kerckenacker werd genoemd 
 

ORA 198 fo.60  1641, 20 juli 

Schuldbrief ten laste van Ysbrant Dircx Brander en ten gunste van Jhr Jacob Nobel te Alkmaar. Hoofdsom is 200 gld. 

Jaarlijkse losrente f.10.0.0. Onderpand een huis en erf op de Meldijk. Belendingen oost: Cornelis Jansz Volger, zuid: 

Binnendyksmeer, west: Lourens Cornelisz Welboren, noord: de gemene straat. 
 

ORA 198 fo.60/60v 1641, 20 juli 



IJsbrant Dircx, brander, bekend schuldig te zijn aan Jhr.Jacob Nobel (Alkmaar) een losrente van 10cGld. Onderpand is zijn huis en 

erf op de Meldijk. Belendingen oost: Cornelis Jansz Volger, zuid: Binnendijksmeer, west: Lourens Cornelisz Welbooren, noord:  de 

gemene straat. 

 

ORA 198 fo.66vo 1641, 27 september 

Jacob Eliasz (Westzaan) verkoopt aan Jan Heyndricksz (Knollendam/Westzaan) 1/3 part in een oliemolen met erf groot ca 1 

snee, staande in Uitgeest bij Knollendam. Belendingen: oost Reyer Jacobsz, zuid Vijvercampsacker “daar de molenwerf aff 

gegravenis”, west Cornelis Jansz Vet, noord de Tochtsloot. 
 

ORA 198 fo.68v  1642, 13 maart 

IJsbrant Jansz timmerman verkoopt aan Claes Bruynsz een huis en erf over de sluis. Belendingen oost en west: de 

Buitendijksmeer, zuid: Cornelis Jansz Swan, noord: Cornelis Claasz houtsager. Verdere bepalingen: een vrij karpad achter  

Cornelis Jansz Swans huis tot op de Lagendijk toe. Voor Cornelis Jansz Swan een vrye gang tot op de dijk toe. De zaagmolen 

heeft een vry karpad en een voetpad of gang voor dit huis tot Cornelis Jans Swan toe. 
 

ORA 198 fo.69  1642, 28 februari 

Cornelis Allertsz Cleermaecker verkoopt aan Michiel Arents Laeckencooper alhier een huis en erf i.d. Kerkbuurt. 

Belendingen oost: Cornelis Bruynsz de Jongh, zuid: Griet Claes Franses, west: de Hereweg, noord: erf van de Bonte Koe. 

 

ORA 198 fo.70-70vo 1642, 15 april 

Sara Roelants, weduwe van Mr Johannes Harmans, verkoopt aan Gerrit Ysbrants een huis en erf op Bonkenburg, het erf 

groot ca 2 snees. Belendingen oost: Smalleweg , zuid: Schevelstraat, west: Lourens Pietersz Backer, noord: Cappelry 

werfjen. 
 

ORA 198 fo.74  1642, 11 mei 

Joost Josephsen verkoopt aan Willem Pouwelsz Koster een schapenwerf op het Hoornen, groot ca 2 snees, 8 roeden. 

Belendingen oost: de Korendijk, zuid: Beertjen Wouters, west: Joost Josephsen, noord: Willem Pouwelsz Koster. 
 

ORA 198 fo.75vo-76 1642, 4 mei 

Heyndrick Ysbrantsz Cleermaecker, tegenwoordig wonende in Zaandyk, verkoopt aan Jan Gaewess 2 huizen met erf in de 

Kerkbuurt "besyden den andere" groot de erven samen ca 2 snees. Belendingen oost: Cornelis Bruynsz de Jongh, zuid: 

Claes Ysbrants en voorn Jan Gaewess, west de Hereweg, noord: Griet Claes Franses. 
 

ORA 198 fo.77vo 1642, 29 mei 

Jan Jansz (Zaandam), Jacob Jacobsz Bol (Wormer) voor hunzelf en Jacob Willemsz (Akersloot) verkopen aan Jacob Jansz 

Nieuboer (Zaandam) het resterende 1/3 deel in een oliemolen en erf in de Wouden. Het erf is ca. 1 snee groot. Belendingen oost: 

Reyer Dircksz, zuid: Woudermeertje, west: Paardencampsloot, noord: erfgenamen Grooteclaes. 

 

ORA 198 fo.79vo 1642, 16 juni 

Hypotheek oliemolen 
 

ORA 198 fo.85vo 1642, 1 september 

Marytje Garbrands geassisteerd door Jan Allertsz Bonckenburch haar gecoren voogd verklaard schuldig te zijn aan Gerrit Jansz een 

jaarlijkse losrente van 5 CGld. Onderpand is een huis en erf op het Nieuwland. Belendingen oost:  Garbrant Cornelisz Stierman, 

zuid: Nieuwlandersloot, west: Gerrit Gerritsz en Jan Garbrantsz timmerlieden en noord: Nieuwlanderweg. 

 

ORA 198 fo.97  1643, 30 april 

Baertjen Cornelisz voor hemzelf en  Dirck Cornelisz en Cornelis Cornelisz (Krommeniedijk) zijn broers verkopen aan Claes 

Pietersz (Krommeniedijk) een hennipkloppersmolen en erf in de banne Uitgeest achter Krommeniedijk. Het erf is ca 2 snees groot. 

Belendingen noord: de Dreysloot, zuid: Claes Gooren, west: de Kicksloot, oost: Claes Pietersz Duyfjes. 

 

ORA 198 fo.103  1643, 28 mei 

Otto Dircksz verkoopt aan Aerjan Cornelisz Molenaer een stuk land in Benes genaamd Noorder Tjochel  groot ca 16 snees. 

Belendingen oost: Middelweggetje, zuid: Suyder Tjochel, west: Benesserdijk, noord: Gerrit Allertsz. 
 

ORA 198 fo.117vo-118 1643, 29 juli 

Hendrick vanden Hove brouwer i.d. brouwer van de Eene Star te Haarlem verkoopt aan Pieter Ysbrantsz, waard op 

Markenbinnen, een huis en erf aldaar. Belendingen oost: Cornelis Heyndricks en Jan Pieters Hilgonts, west: Jan Schouten en 

Claes Hillegonts, mede aan het noorden de vaarsloot. Betaald met een custingsbrief van 350 gld. Te betalen 50 gld gereed 



geld op mei 1644, idem 50 gld mei 1645, idem 50 gld mei 1645. Het resterende bedrag mag op het betreffende huis en erf 

blyven staan zolang de koper of diens erfgenamen het tappen doet en het bier van de brouwer of diens biersteker gebruikt. 

 

ORA 198 fo.118vo 1644 

Symon Jacobsz Vennen en Cornelis Bruynsz de Jongh verkopen aan hun broer respectievelijk zwager Dirck Jacobsz Vennen een 

akkertje op Dorregeest. 

 

ORA 198 fo.119  1643, 20 december 

Jan Allertsz Bonckenburg procuratie hebbende van de erfgenamen van za. Eduwert Jacobs Seytema, brouwer van de Twee 

Haringen te Haarlem, verkoopt aan Hendrick vanden Hove, brouwer van de Ene Star te Haarlem, een huis en erf i.d. 

Kerkbuurt. Belendingen oost: Cornelis Bruynsz de Jongh, zuid: Cornelis Bruynsz de Jongh en Cornelis Allertsz, west: 

Hereweg, noord: het karpad voort huis en de herberg De Swan samen toebehorende. 

 

ORA 198 fo.119vo 1644, 18 februari 

Cornelis Claesz Houtsager voor hem en zijn zwager Jan Pietersz (Haarlem) verkoopt aan Gerrit IJsbrantsz een erf en hofstee op de 

Meldijk "daer de saechmoolen op heeft gestaen". Belendingen west:, noord en oost: de Buitendijksmeer, zuid: IJsbrand Jansz 

Timmerman. 
 

ORA 198 fo.119vo-120 1644, 25 februari 

Openbare verkoop in de Swan van een huis en erf in de Kerkbuurt, het erf groot 1,5 snees. Belendingen oost: Achterpadje, 

zuid: Willem Jansz en Tryn Willems, west: Gemene Hereweg, noord: Guurt Jans. Koper is Cornelis Jansz Smit. 
 

ORA 198 fo.122vo 1644, 2 juni 

Losrentebrief ten laste van Joost Gerritsz en ten gunste van Heyndrick Dircxss Houtsager buurman te Zaandam. Jaarlykse 

losrente f.5.12.0. Hoofdsom 140 gld. Onderpand een huis en erf i.d. Kerkbuurt. Belendingen oost: Dirck Jansz, zuid: de 

dingstal en Frans Janss, west: Frans Janss en Nan Tamisz tuin. 
 

ORA 198 fo.126  1644, 20 juni 

Cornelis Baertsz Smit verkoopt aan Joost Ronghss Smit een huis en erf i.d. Kerkbuurt. Belendingen oost: Claas Bruynsz 

Glasemaker, zuid: Heyck Jansz, west: Hereweg, noord: Jan Witsen, met het kleine huisje dat op het erf van dit voors 

huis "druypt", de koper zal dit moeten gedogen zolang dit huisje staat. 
 

ORA 198 fo.131vo 1644, 30 november 

Hendrick Pietersz Proncker verkoopt aan zijn broer Jan Cornelisz Pronckert een huis en erf op de Meldyk. 

Belendingen oost: Buitendyksmeer, zuid: de verkoper, west: de gemene sloot?, noord: Pieter Jansz Pie. De koper "zal moeten 

gedogen het voetpad voort zelffe huys,voort huys en erf besuyden en benoorden het voorss huys en dat hy het voorss karpadt 

after en het voetpadt voort zelve huys voort huys en erf besuyden en benoorden tvoorss huys en dat hy het voorss karpadt en 

voetpadt respect ook zal mogen gebruiken.” 

 

ORA 198 fo.138vo 1645, 26 januari 

Willem Jansz en Dirck Jansz kopen van Cornelis Jansz Smit een huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen oost: Afterpadje, 

zuid: Tryn Willems, west: Gemene weg, noord Guurt Jans. Koopprys f.310,-. Beide kopers stellen hun huizen in de 

Kerkbuurt, alwaar zij wonen, onder hypothecair verband. Het huis van Willem Jansz heeft als belendingen oost: Achterpad, 

zuid: erf van de Swan, west: Tryn Willems, noord: het padtje. Het huis van Dirck Jansz heeft als belendingen oost: de 

gemene weg, zuid: de Dingstal, west: Joost Gerrits, noord: Nan Tamisz. 
 

ORA 198   1645, 18 mei 

Claes Ysbrantsz verkoopt aan Ysbrant Dircxss Kitser een schapenwerf ca. derdalff snees. Belendingen oost: Guyrt 

Alberts en Voockel Alberts, zuid: Claertje Dircx, west: het Afterpadtje, noord: Jan Joosten. 

 

ORA 198 fo.140vo 1645, 18 mei 

Aerjan Cornelisz Molenaer verkoopt aan chirurgijn Mr. Hendrick Jansz het Noorder Tjochel in Benes. 
 

ORA 198 fo.142  1645, 18 mei 

Cornelis Foppen verkoopt aan zijn zwager Dirck Fransz een stuk land genaamd Hemelrijck in polder de Broek achter Assum. 

Groot int geheel ca. 2 morgen, 2 snees en 10,5 roeden. 
 

ORA 198 fo.143  1645, 17 mei 

Phillips Dircxs Veerman verkoopt aan Dirck Jansz Reus te Krommeniedyk een huis en erf genaamd het Veerhuys, het erf 

ca 5 snees en 1 roede. Belendingen oost: Crommenye, zuid: notsloot, west: Lagedyk, noord: Frans Claessen Meyer (?) 



 

ORA 198 fo.154vo 1645, 18 juni 

Willem Jansz Verwer verkoopt aan Claes Aerjansz Vernielen te Limmen een huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen 

oost: het Achterpad, zuid: erf van de Swan, west: Tryn Willems, noord: “Het padtje met een vry karpad van het voorss erf 

af tot op de Hereweg toe.” 
 

ORA 199 fo.3  1646, 20 april 

Jacob Pietersz Gooren, oud schepen op Marken, verkoopt aan oud schepen Sijmon Meynderts, akkertjes in het Woudervelt ca 4 

snees. Belendingen oost: Claes Garbrantsz, zuid: Dirck Louwen, west: de koper, noord: de verkoper. 

 

ORA 199 fo.7vo  1646, 25 mei 

Ysbrant Hendricksz Spanjaert verkoopt aan Gerrit Gerritsz Schouten, brouwer van de Oliphant te Haarlem, een huis en erf op 

de Meldyk. Belendingen oost: Tymon Ysbrantsz, zuid: Binnendyksmeer, west: de weduwe en kinderen van Claes Dircksz Kuyper, 

noord: de gemene straat Verdere bepalingen: met een vry voetpad, 4 voet breed, beginnende vant voornoemde erf, achter het erf van 

Tymon Ysbrants om en dat tussen Tymons huis en het huis tegenwoordig toebehorende aan de brouwer van de Ene Star, door tot op 

de gemene straat toe. 

 

ORA 199 fo.9  1646, 17 juni 

Cornelis Allertsz te Zaandam verkoopt aan Jan Heyndricksz een huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen oost: Jan Koolen, zuid: 

Griete Claes, west: de gemene weg, noord: erf van de Bontekoe. 

 

ORA 199 fo.24  1647, 21 mei 

Dirck Cornelisz Boocke, oud schepen op Marken, verkoopt aan Gerrit Claesz 2 akkers land in Markervelt, groot samen 20 snees, 

28 roeden en 8 voeten. Belendingen oost: Jan Pietersz Schouten erfgenamen, zuid: Marytjen Claes erfgenamen, west: Pieter 

Engels. 

 

ORA 199 fo.26  1647, 26 mei 

Cornelis Mieusz Smit voor hemzelf; Dirck Jansz man en voogd van Beertgen Mieussdr; IJsbrant Dircksz Kitser wettelijk voogd van 

Aechte Cornelis te samen ook voor de andere erfgenamen van Mieus Cornelisz Smit, verkopen aan Marytjen Cornelisdr, weduwe 

van Willem Claesz in Beverwijk een stuk land in de broekpolder genaamd Uyterdijk opte Moor groot 5 geersen, 1/2 snee en 4 

roeden. Belendingen oost: Jacob IJsbrantsz, zuid: de banscheiding, west: het Assummerveer, noord: de Notsloot. 
 

ORA 199 fo.27-27vo 1647, 16 juni 

Jan Cornelisz Keyser man en voogd van Barber Maertensœ voor hemzelf en ook voor de andere erfgenamen van Pieter Willemsz 

en Marytgen Jansdr en Willem Symonsz Vel oud-schepen en gewezen voogd van voorn Marytje Jansdr. verkopen aan Cornelis 

Cornelisz Stierman een huis en erf op Westergeest. Belendingen oost en zuid: Jan Gerritsz , noord: Cornelis Fransz, west: de 

Korendijk. 
 

ORA 199 fo.34  1647, 20 juni 

Cornelis Jansz onze buurknecht verkoopt voor hem en voor zyn broers en zusters een huis en erf, groot 1,5 snees, gelegen in de 

Achterbuurt, aan Alyt Jacobs Clantius. Belendingen oost: de brouwer van de Eene Star, zuid: Reyer Jacobs, west: Jacob Claesz 

Laeckencoper en de weduwe van Pieter Fransz Karman, noord: de schoolmeester en Cryn Jacobs. "met een vry karpadt beneffens de 

Valck vant voorss erf voor het huys toebehorend aan Cryn Jacobs heenen, tot op de weg toe.” 

 

ORA 199 fo.43  1648, 12 mei 

Cornelis Bruynsz de Jongh, houtkoper, verkoopt aan de Akersloter schipper Jan Willemsz Boet het zuidelijke deel van de Afterven 

en gelegen bij de Akerslotersluis. Belendingen oost: Gerrit Cornelisz Boetenventje, zuid: Pouwel Willemsesventje, west: 

saedackers, noord: het andere gedeelte van het gekochte land. Grootte ca 3 snees 20,5 roeden. 
 

ORA 199 fo.43vo 1648, 22 mei 

Jan Hendricksz Quartel verkoopt aan Gerrit Hendricksz Spanjaert een huis en erf in de Kerkbuurt. Oost: Jan Koolen, zuid: Griete 

Claes, west: de Hereweg, noord: erf van de Bontekoe. 
 

ORA 199 fo.44  1648, 16 mei 

Belendingen w.o. erf van herberg de Bontekoe. 
 

ORA 199 fo.48-48vo  1648, 17 juni 

Anna Pouwels geassisteerd door Jacob Cornelisz Seylmaker haar voogd verkoopt aan Jacob Cornelisz Scheepmaecker onze 

buurknecht een hofstee opt Nieuwland groot 1 snee, 3 roeden. Belendingen oost en zuid: de Buitendijksmeer, west: Bruyn Jansz, 

noord: de weg. 



 

ORA 199 fo.49   1648, 25 juni 

Marytje Garbrants, weduwe, verkoopt aan Claes Cornelisz Biersteker een erf of hofstee opt Nieuwland. Belendingen oost: Cornelis 

Allertsz en Willem Cornelisz Gorter, zuid: Nieuwlanderweg, west: Neel Minnen, noord: Nieuwlandersloot. 

 

ORA 199 fo.49/49vo  1648, 25 juni 

Aemcker Cornelisz, schepen, Cornelis Bruynsz de Jongh, oud-schepen, Jan Allertsz Bonckenburg, secretaris, verklaren enige jaren 

geleden verkocht te hebben aan Jan Jacobsz Vennen, tegenwoordig kerkmeester, een hofstee op het Nieuwland dat hij in bezit 

heeft. Belendingen oost: Anna IJsbrants, zuid: de Nieuwlandersloot, west: Jan Jansz Hen, noord: de Nieuwlanderweg. 

 

ORA 199 fo.49vo  1648, 7 juli 

“Wij Jan Symonsz van der Graft schout tot Uuytgeest, Aemker Cornelisz, Dirck Jacobsz Coppen schepenen aldaer doen cont allen 

luyden dat voor ons gecompareert syn, Aeltgen Dircxdr weduwe wijlen Adriaen Cornelisz Molenaer geassisteert met Sybrant 

Dircxs, Adriaen Dircxs ende IJsbrant Dircxs haer broeders en voochden in deesen, soo voor haer selffs als meede haer starck 

maeckende ende derato caveerende voor Cornelis Adriaensz haer soon alle onse buyrluyden ende bekende indier qualite vercoft 

quytgeschonden ende tot vry eygen opgedragen te hebben aen ende ten behoeve van Cornelis Adriaensz van Schaegen 

jegenwoordich onsen buyrman (vermits het overlyden van Olphert Adriaensz syne broeder), de coorenmoolen staende byde 

Meldyck opte gemeente erff alsmede haer hofstee, ende dat met alle syne toebehooren soo de selve byde voorn. Adriaen Cornelisz 

molenaer des comparantes overleeden man in eygendomme beseeten ende gepossideert is, van welcke voorss coorenmoolen de 

voorn. comparante inde voorss qualite bekende al ende ten vollen vernoecht voldaen ende wel betaelt te syn den laetsten penningh 

metten eersten stellende de voorn. Cornelis Adriaensz in volcoomen possessie ende eyendomme vandien, beloovende voor haer 

ende haeren erven deselve koorenmoolen tot allen tyden te vryen ende te waeren gelyck alsmen een vrye koorenmoolen schuldich 

is te vryen ende te waren van allen lasten pachten, rentens, crediten, evictien ende aentaelen daer d'selve voor date deeses 

eenichsints meede belast ende beswaert mochte syn, alles nae rechte vanden lande ende costume vande bevridinge van 

coorenmoolens op andere plaetsen stelde ende verbonde sy comparante in qualite als booven daer voor ten onderpande haer 

persoon ende generaelen alle haere goederen, roerende ende onroerende present ende toecomende geene uytgesondert maeckende 

d'selve alle daer voor subiect allen rechten, rechteren ende executien alles sonder fraude toirconden deesen by my schout voorn. 

besegelt ende by ons schepenen gets. opten 7 july 1648.”

 

Onderaan stond nog:
”Hiervan is een custingbrieff gepasseert van f 5325.0.0 te betaelen op vyff termynen waervan de 1e 

verschenen was den 7 november 1646 de 2-den den 1-en may 1648 de 3-en sal verscheenen syn may 1649 den 4e may 1650 den 5e 

de laatste may 1651.” 

 

ORA 199 fo.50   1648, 7 juli 

Aerjan Dircksz verkoopt aan Aeltje Dircks, weduwe van Adriaen Cornelisz Molenaer, zuster van verkoper, een stuk land in de 

Broekpolder genaamd het Molenventje. Belendingen oost: Phillips Cornelisz, zuid: Phillips Fransz, noord en west: Binnendyksmeer. 
 

ORA 199 fo.55  1649, 30 januari 

Jan Ysbrantsz Koolen verkoopt aan Gerrit Hendriksz Spanjaert een tuin in de Kerkbuurt groot "derdalf" snees. Het terrein is behekt 

en beheind. Belendingen oost: Joost Jansz, zuid: Jan Gaewesz, west: Griete Claes, Gerrit Hendricksz Spanjaert, het erf van de 

Bontekoe. Met het vry gebruik van het karpad tussen de Swan en Bontekoe. 
 

ORA 199 fo.64   1649, 1 juni 

Jan Cornelisz Keyser verkoopt aan Dirck Claasz Blaeuœ een huis en erf op Westergeest. Belendingen oost: het karpad, zuid: 

Cornelis Gerritsz Boutemaecker, west en noord: de Korendijk. 

 

ORA 199 fo.66vo  1649, 11 juni 

Jan Allertsz Bonckenburg, curator van de boel van zaliger Gerrit Gerritsz van de Tuyn, scheepmaker te Uitgeest, verkoopt aan 

Hillegont Hendricxs, jongedochter te Haarlem, een erf of hofstee op het Nieuwland. Belendingen oost: Pieter Bruynsz, zuid: de 

Nieuwlanderweg, west: Willem Cornelisz Gorter, noord: de Nieuwlandersloot. 

 

ORA 199 fo.69 vo  1649, 8 augustus 

Jan Fransz Schipper verkoopt aan Nicolaes Everswyn, brouwer vant Springende Paert te Haarlem, een huis opt westend van 

de Schevelstraat. Belendingen oost: Jacob Claesz Baertsen, zuid: de Schevelstraat, west: de Heereweg, noord: Heyck Jansz. 

 

ORA 199 fo.70vo  1649, 17 september 

Heyndrick Jansz (Krommeniedijk) en Gaeuwe Aemkersz verkopen aan Hillegont Pieters, weduwe van Jan Claesz oud-schepen in 

de Woude en haar kinderen, een stuk land int Woudervelt genaamd de Kooyen en volgens meting van Claas Vastertsz Stierp, 

gezworen landmeter, 19 snees en 4 roeden groot. Belendingen oost: Aecht Engels, zuid,west en noord: Jan Meynderts en Claes 

Garbrantsz. 

 



ORA 199 fo.80
 1650, 30 april 

Cornelis Mieusz Smit, Dirck Cornelisz, man en voogd van Trijn Mieus,  allen voor henzelf en voor Guyrte Mieus en de kinderen 

van za. Neel Mieuss en de nagelaten dochter van Amel Mieuss, buurlieden en erfgenamen van Mieus Cornelisz, in de wandeling, 

Mieus Oom genaamd, ook voor Claertgen Dircxs, weduwe van Mieus Cornelisz, moeder en schoonmoeder van de comparanten, 

verkopen aan Cornelis Bruynsz Alckemade een huis en erf op Bonkenburg, het erf groot ca 7,5 snees en 6 roeden. Belendingen 

oost: de Smalleweg, zuid: Cornelis Mieusz Smit voorn,  Claes IJsbrantsz schoenmaecker, noord: IJsbrant Dircksz Kitser 

 

ORA 199 fo.81
 1650, 2 mei 

Cornelis Heycxsz (Krommeniedyk) en Claes Heycx voor hunzelf; Hendrick Maertsz als vader en voogd over zyn ommondige 

kinderen verwekt by Tryn Heycx tevens voor alle andere erfgenamen van zaliger Heyck Jansz, verkopen aan Nicolaes Evertsz, 

brouwer vant Springende Paert te Haarlem en Gerrit Bruynsz Keyser biersteker vant Springende Paert te samen, een huis en erf in 

de kerkbuurt. Belendingen oost: Lysbeth Willemsz, zuid: de brouwer zelf, west: de Hereweg, noord: Joost Ronghs.
 

 

ORA 199 fo.89  1650, 9 juli 

Hillegont Claesdr (Krommeniedijk) verkoopt aan Jan Dircksz Kaersenmaker (haar zwager) land in de polder de Broek genaamd 

IJsbrantsven, groot ca 27,5 snees en 2 roeden. Belendingen oost: Cornelis Fredericx, zuid: de Hoeff van de stad Alkmaar, west: de 

Lyftocht, noord: Pieter Willemsz. 

 

ORA 199 fo.91/91vo
 1650,19 februari 

Lourens Hendricksz Backer, Jan Gerritsen Berritsen en Jan Jacobsz Vennen, armenvoogden van Uitgeest, verklaren dat hun 

voorgangers in 1646 verkocht hebben grond en water tussen de pomp en de dijkersluis binnen aan de Meldijk.
Copie van de akte 

volgt hierna:
1646,1 maart, de koper zal het perceel moeten beplaten en opvullen met klei. De beplating zal hij onderhouden. De 

oostkant moet onbebouwd blijven ter breedte van 6 voeten. Hier mogen alle inwoners gebruik maken om in en af te schepen van 

goederen en beesten, het aanleggen van schuiten. De kooppenningen zullen in drie termynen moeten worden gedaan en wel op 

iedere eerste dag in mei. Telkens 1/3 deel. De koper zal ieder jaar 2 gld erfpacht betalen aan de rentmeester generaal van 

Kennemerland. 

 

ORA 199 fo.100  1651, 6 april 

Belendingen w.o.  de Dingstal in Kerkbuurt. 
 

ORA 199 fo.100vo-101vo 1651, 20 april 

Openbare verkoop in de herberg de Swan van waart Dirck Phillipsz. 
 

ORA 199 fo.104-105  1651, 20 april 

Openbare verkoop het Veerhuis (Busch en Dam). 
 

ORA 199 fo.113   1651, 10 mei 

Alyt Clantsius verkoopt aan Dirck Jacobsz Vennen een hofstee en tuin, geheel beheind en bepoot, gelegen in de Achterbuurt. 

Groot derdalf snees. Belendingen oost: brouwer van de Star, zuid: Reyer Jacobsz, west: de weduwe van Pieter Fransz Karman, 

noord: de schoolmeester en Cryn Jacobsz. Met vry karpad beneffens de Valck, vant voorschreven erf voort huis toebehorend aan 

Cryn Jacobs tot op de weg toe. 

 

ORA 199 fo.113vo  1651, 29 mei 

Transport door Griet Jacobs "Ouwe Veermeyt" op Assum. 

 

ORA 199 fo.120  1652, 17 januari 

Jan Fransz verkoopt aan Jacob Sweeren een huis en erf op de Meldijk met het halve karpad bewesten het huis. Belendingen oost: 

Guyrte Claes en Gerrit Jansz, zuid: Bruyn Gerritsz Alckemade, west: Jan Jacobsz, noord: de gemene straat. Bij de koop volgt 

eveneens een damschuit met zeil en fok, rondhout, opstaande en lopende delen, voorheen door de verkoper gevaren. 

 

ORA 199 fo.126vo  1652, 1 april 

Gerrit Hendricksz Spanjaert verkoopt aan Thieleman Dircksz Lons te Amsterdam, een huis en erf in de Kerkbuurt, samen dardalf 

snees en 11 roeden, alles beheind en betimmert. Belendingen oost: het Achterpad, zuid: Jan Gauwesz en Griete Claes, west: Griete 

Claes, de Hereweg en het erf van de Bontekoe; noord: het voorss erf van de Bontekoe en het erf van de Swan. 

Deze tuin heeft een vry karpad beneffens de Bontekoe ende Swan tot op de Hereweg toe. 
 

ORA 199 fo.133   1652, 8 mei 

Hendrick van der Hoeve, raad en vroedschap van de stad Haarlem en oud-schepen aldaar, verkoopt aan Claes 

Sijmonsz een huis en erf en een kamer in de Kerkbuurt genaamd De Bontekoe. Belendingen: oost en zuid Thieleman 



Dircks Lons, wes de Heereweg, noord karpad en de Swan en de Bontekoe en de tuin van de voorn Thieleman Dircks 

Lons. 

 

ORA 199 fo.145-145vo 1652, 5 september 

Symon Willemsz Vel verkoopt aan zijn vader Willem Symonsz Vel, oud-schepen, 1/2 stuk van een land in de polder 

de Broek genaamd Verhillenven en groot int geheel 4 geers, 1 snee en 12 roe. 

 

ORA 199 fo.145vo-146 1652, 8 oktober 

Aerjan Eliasz Wolf verkoopt aan de weduwe en de kinderen van za. Claes Cornelisz Kabel een huis en erf aan de 

Meldijk. Belendingen oost: Neeltjen Dircx, zuid: Binnendijksmeer, west: idem en sluis, noord: Lagendijk. 

 

ORA 199 fo.151-152vo 1653, 15 april 

Jan Jacobsz voor hemzelf, Willem Symonsz Vel en Jan Claesen Backer als voogden van Trijn Jacobs, IJsbrant Heyndricksz 

Spanjert man en voogd van Neeltje Jacobs, Gerrit Cornelisz Kuyper vader en voogd van de kinderen bij zaliger Griete Jacobs 

verkopen aan Heyndrick Jacobsz Schipper 4/5 deel van een huis en erf op Bonkenburg. Belendingen oost en noord: de 

gemene straat, zuid: weduwe van Jan Cornelisz Goesinnen, west: Mieus Jansz schoenmaker. 

 

ORA 199 fo.154vo  1653, 16 april 

Verkoop van een schapenwerf 

 

ORA 199 fo.161-162 1653, 23 mei 

Jan Dircksz Kaersenmaker transporteert aan zijn schoonzoon Jan Lourensz een huis en erf in de Overbuurt. Belendingen oost: de 

Smalleweg, zuid: het tuintje van de comparant, west: Jan Symonsz, noord: Claes Jacobsz Laeckencoper.
Vrijheden: dat een ieder 

die daar in woont ten allen tijden het laantje van het huis van de Smalleweg af tot de Korendijk toe en dat voort een karpad over de 

waagwerf van de Korendijk af tot op de Binnendijksmeer toe, heen en weder mag gebruiken. Ook mogen zij hun goederen op de 

waagwerf op en af schepen. Het huis zal een vrij kar- en hooipad hebben over het dorpje gelegen ten zuiden van het voorss Laantje. 

Het huis en erf zal ook de vrijheid hebben uit en in de sloot aan de noordzijde van de waagwerf mogen varen en een schuit daarin 

leggen. Voorts transporteert de verkoper aan de koper alle gereedschappen die tot de "smeersmelterye" behoren.
Bij het transport 

werd mede bepaald dat bij overlijden van de verkoper de koper het tuintje genoemd in de belendingen voor 100 gld mag kopen.  

 

1658,1 april Jan Dircksz Kaersenmaker verklaart dat zijn schoonzoon Jan Laurensz het in de de voorgaande akte vermelde tuintje 

voor 100 gld heeft gekocht. 

 

1662, 23 december Louris Hendricksz Backer is met zijn zoon Jan Lourisz overeengekomen dat de laatste en zijn nakomelingen 

possesseurs van het huis, door hem bij zijn schoonvader Jan Dircksz Kaersenmaker gekocht, altijd vrij en ongehinderd met een 

schuit uit de sloot tussen het erf en de werf van de comparant en de waagwerf zullen mogen varen. De goederen zullen aan de 

zuidzijde van de waagwerf of de hofstee van de waag in- en uitgescheept moeten worden. 

 

1677, 29 juni Jan Heyndricksz komt overeen met zijn schoonvader Jan Lourisz Kaersenmaker dat de laatste zijn leven lang de 

vryheid zal hebben en niet langer om aan de zuidzijde van de waagwerf een schuit te mogen leggen en er een huisje ter zijner geriefe 

mogen bouwen, tevens zijn viswant zal mogen drogen op de waagwerf en op dit erf een "visban" te mogen houden. Idem heen en 

weer over de werf mogen kruien en er op mogen bleken.

 

 

ORA 199 fo.164   1653, 30 mei 

Verkoop van een schapenwerf. 

 

ORA 199 fo.165vo  1653, 3 juni 

Verkoop van een schapenwerf. 

 

ORA 199 fo.170vo
 1653, 20 juni 

Hendrick van den Hove, oudschepen, raad en vroedschap van de stad Haarlem, brouwer van De Eene Star, verkoopt aan 

schoolmeester Michiel Jochems een huis en erf in de Kerkbuurt genaamd De Valck. Het erf is groot 3 snees. Belendingen oost: de 

Hereweg, zuid: Reyer Jacobs, west: Dirck Jacobsz Vennen, noord: Jacob Fransz Kistemaker. Conditie: de koper op diens 

navolgers mogen hierin nimmer de nering van het tappen uitoefenen zonder toestemming van de verkoper of diens erfgenamen. 

 

ORA 199 fo.175-175vo  1653, 13 september 

Hans Thielemans uytten Hove verkoopt aan Gerrit Tymonsz waard in de Swan een party land in de Achterbuurt genaamd de 

Schoolkroft, groot ca 2 snees. Belendingen oost: de predikants hofstee, zuid: de Nieuweweg, west: Gerrit Tymonsz zelf, noord: 

Hans Thielemans tuyn.
Verdere bepalingen: Gerrit Tymons zal over het voorss land by de westkant langs moeten gedogen een 



vrye notweg en karpad voor de tuin of het land van Hans Thielemans voornoemd, Cornelis Jansz Volger, Jacob Pietersz Coppen en 

Mieus Jansz Schoenmaker. 
 

ORA 200 fo.22-23  1654, 20 april  

Jan Huygen te Assendelft koopt een huis en erf aan de Meldyk van de erfgenamen van Cornelis Dircksz Kuyper. 

Belendingen oost: brouwer van de Oliphant, zuid: Binnendyksmeer, west: Aris Gerritsz Alckemade, noord: gemeene 

straat . Vlg contract d.d. 10 mei 1641 moet de eigenaar van het huis en erf beoosten van dit huis de heining tussen beide 

altijd houden op een hoogte van ten minste 1 halve noortse deel.  

De koper stelt het huis onder hypotheek. Zal aflossen in 3 termynen verschijnende iedere eerste mei. Totaal 940 gld. 
 

ORA 200 fo.33vo-34  1654, 21 mei  

Verkoop van een dubbele oliemolen bij Knollendam. 
 

ORA 200 fo.45-45vo  1654, 24 juni 

Anthoni van Halewyn, brouwer van de 2 Ruyten te Haarlem, verkoopt aan Cornelia van Rollandt, weduwe van Jacob van 

der Graeff te Haarlem, een constitutiebrief d.d. 1-4-1653 ter waarde van  1200gld. ten laste van Claes Bruynsz Alckemade 

tegen f.4:10:0 de honderd. 

Afgelost 16 sept 1671 
 

ORA 200 fo.59-59vo  1655, 3 mei  

Pieter Jan Otsesz te Krommeniedijk verkoopt aan Dirck Jansz te Krommeniedijk een huis en erf genaamd Het 

Veerhuis, het erf groot ca 5 snee. 

 

ORA 200 fo.59vo-60  1655, 3 mei  

Dirck Jansz bekend Het Veerhuis gekocht te hebben voor 855 gld en belooft in 3 termynen te betalen 1e 500 gld, 2e 177 gld 

in mei 1656 en 3e 177 gld in mei 1657. 
 

ORA 200 fo.84-84vo  1655, 1 augustus 
Gerrit Tymonsz waard, koopt een akkertje op de Geest. 

 

ORA 200 fo.85-86  1655, 13 augustus  

Verkoop van het "Bockenhuys" 
 

ORA 200 fo.98vo-99vo  1656, 1 april  

Pieter Jansz Roos verkoopt aan Cornelis en Gerrit Bruynsz Alckemade houtkopers te Uitgeest een huis en erf in de 

Kerkbuurt. Belendingen oost: Dirck Fransz, zuid: Arent Tamisz Bruyckwaer, west: Breeweg, noord: Marytje Garbrants 

Het erf is belast met een erfpacht van 2 gld tgv Dirck Fransz en aan de zuidzijde met een notweg en karpad tbv Dirck 

Fransz akker. 
 

ORA 200 fo.118vo-119  1656, 5 mei  

Verkoop van een timmerschuur en timmerwerf op Markenbinnen. 

 

ORA 200 fo.133-133vo  1656, 10 juni  

Gerrit Tymonsz waard in de Swan koopt land in de Zienpolder. 
 

ORA 200 fo.137-138vo  1656, 17 juni 

Verkoop van land en huis in de Koog waarbij ook Mr Joan Blauw (Amsterdam) wordt genoemd. 
 

ORA 200 fo.160-160vo  1657, 17 april  

Verkoop van een ziedhuis op Markenbinnen. 
 

ORA 200 fo.169vo-170  1657  

Jacob Reyersz Rol, tegenwoordig woonachtig te Amsterdam, verkoopt een huis en erf op de Meldijk aan Claes Dircksz. 

Belendingen oost: het seylhuys, zuid Lysbeth Gerrits, west: Jan Claesz Smit, noord: de gemene straat. 

 

ORA 200 fo.188-188vo  1657, 7 december  

Verkoop van een schapenwerf op de Westergeest 

 

ORA 201 fo.27-27vo  1658, 7 juni 

Jacob Cornelisz Seylmaker voor hem en voor zyn zuster Neeltje Cornelis en Guyrte Symons zyn zusters dochter, Claes 

Symonsz Kerver als vader en voogd over zyn kinderen, Jan Harmensz Backer als echtgenoot van Neeltje Claesdr, Jan Claasz 



vant Sant als vader van zyn kindren gewonnen by Risje Cornelisdr, Cornelis Jansz Swan en Fillis Claes Prins wettelyk 

voogden van de weduwe en kinderen van Claes Cornelisz Kabel, Hendrik Hesselsz en Pieter Symonsz Bonckenburg wettelyk 

voogden over de weduwe en kinderen van za. Cornelis Cornelisz Kabel, allen kinderen en erfgenamen van Cornelis Dircksz 

Kabel en Anna Pouwels, verkopen aan Fop Odewynsz, schepen, een huis en erf aan de Meldyk genaamd het Seylhuys. 

Belendingen oost: Cornelis Bruynsz Alckemade, zuid: Lysbeth Gerrits, west: Claes Dircxs, noord: de gemene straat. 

 

ORA 201 fo.28-28vo  1658, 7 juni 
Fop Odewyns blykt het huis voor 500 gld gekocht te hebben en belooft het in termynen te betalen. Onderpand is genoemd 

huis. 

 

ORA 201 fo.28-28vo  1658, 4 juli  

Gerrit Cornelisz Kuyper buurman op Assum verkoopt in opdracht van Mr Joan Blaeuw, raad en oudschepen te 

Amsterdam 2 kalff (?) gars land in de Grote Sien aan Wouter Jansz onze buurknecht op Assum. Het land ligt gemeen 

mt het land van de koper en heet Cornelis Willemsz ventje, groot int geheel 3 koevennen. 

Belendingen oost: Kleis, zuid: Nan Willemsz Cos, west: de watering, noord: Neeltje Cornelis Bruyckwaer. 
 

ORA 201 fo.30   1658, 4 juli  

Gerrit Cornelisz Kuyper buurman op Assum handelt hier in opdracht van Mr Joan Blaeuw, Jacob Blaeuw, Phillips 

van der Gysen als vader en voogd van zyn kinderen bij za. Cristina Blaeuw gewonnen, Daniel v Broeckhuysen 

getrouwd met Catarina Blaeuw, te samen kinderen van za. Maritje Cornelis. 

In dit stuk worden nog meer erfgenamen genoemd van Wouter Dircks en Anna Cornelis buurlieden in de Koog. 

Betreft verkoop land aldaar. 

 

ORA 201 fo.33-33vo  1658, 9 november  

Gerrit Tymonsz, waard in de Swan, koopt van Jacob Pietersz Coppen een stuk land in de Grote Sien, genaamd de tuyn 

oste in Willem Gerrits ventje, groot ca 4 snee. 
 

ORA 201 fo.38   1659, 1 april 

Lourens Pietersz Backer verkoopt aan Jan Jansz van Deursen een huis en erf op de Meldyk.  

Belendingen oost: kinderen Jan Adriaensz Snyder en de kinderen za. Gerrit Jan, zuid: Bruyn Gerritsz Alckemade, 

west: Jan Jacobsz, noord: de gemene straat. 

 

ORA 201 fo.41-41vo  1659, 1 april  

Aerjan Gerritsz Backer, buurman te Egmonbinnen, verkoopt aan Aerjan Jacobsz Stam een huis en erf in de Kerkbuurt. 

Belendingen oost: Willempjen Andries, zuid: het karpad voor dit voorss huis en erf en het huis en erf toebehorende aan 

Tryn Jans weduwe van Nan Tamisz Smith, west: De Hereweg of Dingstal, noord: de Schevelstraat. 

Inzake dit pad is reeds eerder sprake in een gepasseerde akte 12-5-1633. 

 

ORA 201 fo.64vo-65  1659, 10 mei  

Ysbrant Dircksz Kitser verkoopt aan Joost Jansz een tuin by het huis van de koper groot ca 4 snees en 1 roede. Belendingen 

oost: Cornelis Pietersz en Guyrte Alberts, zuid: Cornelis Bruynsz, west: het Achterpadje, noord: Joost Jansz. Met een vry 

karpad oost over Cornelis Pieters erf voorts langs Cornelis Bruynsz huis tot op de Smalleweg. Tevens een vry karpad over 

Claes Ysbrantsz werf, gelegen bezuid/westen aan de voornoemde tuin , tot in de Kerkbuurt, en dat zolang Claes Ysbrantsz 

leeft. 

 

ORA 201 fo.83-84  1659, 22 juli  

Gerrit Ysbrantsz voor hemzelf, Nan Willemsz Cos als oom en bloedvoogd, Cornelis en Gerrit Bruynsz Alckemade, Ysbrant 

Dircksz Kitser en Jan Claasz als wettelyke voogden over de onmondige kinderen van Gerrit Ysbrantsz voornoemd en zyn 

overleden vrouw Tryn Willems, verkopen aan Gerrit Hendricksz Spanjaert een huis en erf aan de Meldijk. Belendingen 

oost: Phillips Claesz Prins, zuid: Binnendyksmeer, west: gemene sloot en Sytje Claes, noord: de gemene weg. 

De koper belooft het voor 580 gld gekochte pand in 3 termynen te betalen. De laatste termyn 1 mei 1661. 
 

ORA 201 fo.94-95vo  1660, 7 februari  

Willem Dircksz Keyser (Haarlem), volmacht hebbende van Jannitje Keysers, brouwster in de brouwery van de Keyser 

te Haarlem, verkoopt Dirck Claesz Alen een stuk hooiland by Assum genaamd de Uyterdyck, groot ca. 10 snees. 
 

ORA 201 fo.109-110  1660, 7 april  

Gerrit Bruynsz Keyser verkoopt aan Joost Jansz Smit een schapenwerf groot ca. 4 snees en 3 roeden. Belendingen oost: 

Lysbet Jans, zuid: Claes Symonsz Kerver, west: het Achterpadje, noord: de weduwe en kinderen van Jan Maertsz. 

Met vry gebruik van het erf van Lysbet Jans van de Smalleweg tot op de schapenwerf (met een kruiwagen). 



 

ORA 201 fo.113vo-114  1660, 4 mei  

Claes Dircksz verkoopt aan Cornelis Pietersz onze buurknecht een huis en erf aan de Meldyk. Belendingen: oost: het 

seylhuis, zuid: Lysbet Gerrits, west: Jansen Smit, noord: de gemene straat. 

 

ORA 201 fo.116vo-118 1660, 4 mei  

Jan Allertsz Bonckenburg, gevolmachtigde van Lourens Has (Hos?), brouwer in de Drie Lelyen te Haarlem, verkoopt 

aan Aechte Wouters, jd van Heiloo een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen oost: Pieter Allertsz 

Schoenmaker, zuid: Het Achterpadje, west: Willemjen Andries, noord: de gemene straat. 

De koopster blykt het pand voor 325 gld aangekocht te hebben en belooft dit in drie termynen te betalen, de laatste 1-

5-1662. Onderpand is het verkochte huis. 
 

ORA 201 fo.123vo-125  1660, 27 mei  

Jan Allertsz Bonckenburg, gevolmachtigde van Maria Warmont, weduwe en boedelhoudster van Niclaes Everswyn, 

in zyn leven brouwer van het Springende Paert te Haarlem, verkoopt aan de gebroeders Jan en Frederik Cornelisz een 

huis en erf in de Schevelstraat genaamd Het Hooge Huys. Belendingen oost: de armen, zuid: de gemene straat, west: 

de Hereweg, noord: de weduwe Joost Ronghs. De kopers moeten 700 gld betalen in 3 termynen af te lossen. De 

laatste 1 mei 1662. 
 

ORA 201 fo.130-132  1660, 21 juni 

Verkoop van een schapenwerf op Klein-Dorregeest. 
 

ORA 201 fo.132vo-134  1660, 21 juni  

Cornelis en Gerrit Bruynsz Alckemade verkopen aan Pieter Tomisz een huis en erf op de Meldijk genaamd Het Dieckenest 

Belendingen oost: de gemene sloot, zuid: Binnendyksmeer, west: het pad toebehorende aan het huis van Gerrit Tymonsz, 

noord: het gevolde slootje. Het huis heeft de vryheid van gebruik van de steeg tussen de huizen toebehorende aan de 

brouwer van de Ene Star  en Gerrit Symons. Koopprys blykt 550 gld. In 3 termynen belooft de koper dit af te lossen. De 

laatste termyn: 1 mei 1662. 
 

 

ORA 201 fo.161vo-162vo 1661, 4 april 

Johanna van der Hove, weduwe van Pieter Schatter, drost van Kennemerland en gewezen brouwster van de Ene Star te 

Haarlem, geassisteerd door haar broer en voogd Mr Pieter van den Hove, verkoopt aan Josina Clouts weduwe van Dirck 

Willemsz Kooren en Maria van Loon weduwe van Jan Clouts, brouwsters van de Twee Starren te Haarlem , een huis en erf, 

en een schuur en erf daarachter in de Kerkbuurt. Belendingen zuid: Thielman Lons en Claes Symonsz Kerver, oost: Het 

Achterpadje, noord: weduwe Broer Ewouts, west: Hereweg. Het karpad tussen dit voorss huis en het huis toebehorende aan 

Claes Symonsz Kerver komt de twee huizen gesamenlijk toe. Voorts mag Tielman Lons het vry gebruiken tbv van zyn tuin. 

Het pand werd gekocht voor 2200 gld. 1000 gld ineens de rest in 3 termynen. De laatste 1-2-1663. 
 

ORA 201 fo.169vo-170  1661, 28 april 

Verkoop van een huis te Markenbinnen welke belend is aan het vermaanhuis aldaar. 
 

ORA 201 fo.181-182  1661, 14 mei  

Verkoop van een schapenwerf in de Kerkbuurt groot 5 snees min 1 roe. Belendingen oost: Slimpad, zuid: Antje Jacobs en 

Jacob Steffens, west: Breeweg, noord: Aeltje Dircxs en Aefje Dircks, weduwe van Jan Pietersz op Assum. 

Verkoper is Mr Hendrick Grensyn, chirurgyn. Koper is Claes Bruynsz Alckemade. 

 

ORA 201 fo.193vo-194  1661, 7 juni 
Lourens Cornelisz Edelman en Dirck Claesz Blaeuw, armvoogden van Uitgeest, verkopen een huis en erf in de 

Schevelstraat. Oost: weduwe Cornelis Jacobsz Keesoom, west: Het Hooge Huys, zuid: Schevelstraat, noord: weduwe Joost 

Ronghs. 
 

ORA 201 fo.200-200vo  1661, 11 juni 
Fop Odewyns verkoopt aan Alyt Clantius een huis en erf genaamd Het Seylhuys. Belendingen oost: Cornelis Bruynsz 

Alckemade, zuid: Gerrit Ysbrantsz Seuntjes, west: Cornelis Pieters, noord: de gemene straat. 
 

ORA 202 fo.1-1vo  1661, 4 oktober 
Thielman Dircxs Lons verkoopt voor 3000 gld aan Jacob Rombouts (Amsterdam) een huis en kamer met erf en tuin in de 

Kerkbuurt. Belendingen oost:Achterpadje, zuid: Jan Gauwesz en Griete Claes, west: Griete Claes, de Hereweg en Claes 

Symonsz Kerver, noord: Kerver en het erf van de Swan. Vrijheid van gebruik van het karpad tussen de Bontekoe en de 

Swan. “Ende noch de geheele winckel.” 



 

ORA 202 fo.15-16vo  1662, 21 februari 
Dirck Ysbrants Spanjaert verkoopt aan Cornelis Alberts een erf of hofstee genaamd het Dieckenest op de Meldijk. "Zo groot 

en klein als door de voorn comparanten en Cornelis Alberts afgerooid en afgepaald is.” 

Belendingen oost: Pieter Tonisz, zuid: Binnenmeer, west: het erf van de Olifant, noord: het bleekveld toebehorende den 

voorn comparant. “De voorn comp heeft voor dit voorss erf de vrijheid om de steeg tussen het huis en erf van Pieter Tonisz 

en het voorss bleekvelt als mede tussen de huisen van Pieter Tamens en Gerrit Tymons tot op de straat toe vry en 

ongehinderd te mogen gebruiken. Waartegen het huys toebehorende aan Gerrit Tymonsz de vryheid heeft om het pad tussen 

het voorss erf en het huis van Pieter Tomisz tot zyn gerief te mogen gebruiken. Gins en weder tot op de meer toe, welke 

vryheid de voorn comparant voor zyn bleeckvelt mede behout.” 

De koop is afgesloten voor 220 gld. In twee termynen te betalen. Onderpand dient het huis en erf. 

 

ORA 202 fo.29-30  1662, 30 april 

Hillegont Dircxs weduwe van Jan Jacobsz, geassisteerd door Cornelis Jansz Swan haar voogd en voogd over de onmondige 

zoon Dirck Jansz. (zoon van Hillegont en za Jan Jacobsz). Pieter Jansz voor hemzelf. Jacob Steffensz en Pieter Symonsz, 

wettelyk voogden van Jacob Jansz, Aecht Jans en Maritge Jans onmondige kinderen van za. Jan Jacobsz. Verkopen aan 

Cornelis Aemkersz een huis en erf op de Meldyk. Belendingen oost: Jan van Deursen, zuid: Bruyn Gerritsz Alckemade, 

west: Cornelis Jansz Speelman, noord: de gemene straat. 

Met een half karpad aan de oostzyde van het zelfde huis waarvan Jan v Deursen de andere helft toebehoort “ende byde 

eygenaars, van de twee huysen ende erven mach werden gebruikt van gelycken de put staande op d scheyt van de twee 

erven.” 
 

ORA 202 fo.46-46vo  1662, 19 mei 
Pieter Symonsz Bonkenburgh transporteert aan Jan Fransz Schipper een huis en erf op de Meldijk. Belendingen oost: 

weduwe en kinderen van Cornelis Bruynsz de Jongh, zuid: Harmen Jansz Backer, west en noord: gemene stet of opslag. 

Conditie: Jan Fransz en zijn nakomelingen zijn gehouden de “platinge” bewesten en benoorden, zoverre het erf strekt, te 

onderhouden. Het huis en erf wordt geruild tegen 9 snees land aan het westeinde van Assum. 
 

ORA 202 fo.49-49vo  1662, 25 mei 
Guyrt Gerrits dochter van de weduwe van Jan Ysbrantsz Koolen, geassisteerd door Jan Dircksz Kaersemaker haar 

voogd, verkoopt aan Hillegont Dircks weduwe van Jan Jacobsz een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen oost: 

Cornelis Cornelisz van de Tuyn, zuid: het Achterpad, west: Wouter Allerts. 

De koop wordt gesloten voor 500 gld, te betalen in twee termijnen. Onderpand is het gekochte huis. 
  

ORA 202 fo.51-51vo  1662, 26 mei 
Anna Jacobs, weduwe van Pieter Lourens Backer, geassisteerd door Jacob Fransz haar vader en voogd. 

Lourens Pietersz Backer als grootvader en voogd van vaderszijde. Jan Claesz vant Sant en Phillips Claesz Prins oud omen 

en bloedvoogden van moederszijde over Abraham Pietersz, minderjarige zoon van Pieter Lourensz Backer en Neeltje 

Abrahams. Verkopen aan Nan Lourens Backer een huis en erf (bakkerij) in de Schevelstraat. Belendingen oost: Cornelis 

Jansz Volger, zuid: Schevelstraat, west: Mr.Hendrick Grensyn, noord: Cappelrylant. 
 

ORA 202 fo.54-54vo  1662, 25 mei 
Jan Harmensz Backer, man en voogd van Neel Claes, Cornelis Aamkers man van Aechte Claes, Claes Symonsz Kerver vader 

van Griete Claas. Jan Claasz van Sant als vader van Claes Jansz, Cornelis Jansz Swan en Phillips Claesz Prins wettig 

voogden over de minderjarige kinderen van za. Claas Cornelisz Kabel, Heyndrick Hesselsz en Pieter Symonsz Bonkenburg, 

wettig voogden over de kinderen van Cornelis Cornelisz Cabel, verkopen aan Guyrt Symons, buurvryster, 11/12 i.e. huis en 

erf op de Meldyk. Zij bezat reeds 1/12 deel. Belendingen oost: Korendyk, zuid: Gemene straat, west: Allert Cornelisz Smit, 

noord: Jan Tomasz. 
 

ORA 202 fo.55-55vo  1662, 20 mei 
Verkopingen delen schapenwerf opt Hoorne. 
 

ORA 202 fo.81-81vo  1663, 16 februari 
Jasper Florisz verkoopt aan Reyer Gerrits alias Reyer Gerrit Jannen een huis en erf op de Meldyk. Belendingen oost en zuid: 

Binnendyksmeer, noord: gemene straat, west: gemene sloot. Conditie: "als het voorss erf voor desen by de armenvoogden 

binnen onsen dorpe is verkocht 1-3-1646: verkopen de gront ende het water tusschen de pomp ende duyckersluys binnen 

aende Meldyk in desen dorpe soo groot als tselve aff gepaelt is.”De koper moet de wederzijden beplaten, ophogen met klei, 

moder e.a. tegen de Meldijk aan. De oostzijde zal tot een breedte van 6 voeten onbetimmerd af en onbeheind wezen. Het 

dorp mag de wal gebruiken voor op- en afschepen van goederen en beesten en aanleggen van schuiten. Erfpacht zal 2 gld p.j. 

zyn ten gunste van de Grafelykheid. 
 



ORA 202 fo.134vo-135  1663, 6 juni 
Transportakte waarin optreden Cornelis Symonsz, Jacob Dircksz Joncker, Garbrant Claesz Visscher kerkmeesters en Jan 

Claesz vant Sant en Pieter Jacobsz Lakencooper armvoogden van Uitgeest. Betreft verkoop land. 
 

ORA 202 fo.149-149vo  1664,  1 januari 

Jan Cornelisz Keyser verkoopt aan Gerard Schouten, brouwer van de Oliphant te Haarlem een huis en erf met de 

halve sloot bezuiden het erf. Deze sloot wordt door dit huis en dat van Pieter Symonsz in gemeenschap gebruikt. 

Belendingen oost: Binnendyksmeer, zuid: Pieter Symonsz, west: gemene straet, noord: Aechte Cornelis. 
 

ORA 202 fo.150vo-151  1664, 1 april 

Anna van Renesse koopt diverse percelen aan tenbehoeve voor de aanleg van een weg naast het Assummerveer tussen 

Assum en Heemskerk. 
 

ORA 202 fo.158-158vo  1664, 1 april 
Arent Cornelisz (Amsterdam) verkoopt aan Frans Jacobsz en Anna Jacobs, broer en zus, een tuin met "alle het gepoot ende 

geplant" in de Kerkbuurt, groot ca. derdalff snee en sestalve roede. Belendingen oost: het Achterpad, zuid: Claes Ysbrantsz 

Schoenmaker en Jan Dircxs, west: Jan Dircxsz en de Hereweg, noord: Griete Claes Fransen en Jan Jacobsz Borst. 

Koop is 380 gld in 3 termynen. 
 

ORA 202 fo.165vo-167  1664, 11 april 
Johanna van der Hove (Haarlem), geassisteerd door haar broer Mr Pieter van der Hove, secretaris te Haarlem, haar voogd 

in deze, verkoopt aan Jacob Jansz Biersteker een huis en erf op de Meldyk. Met 5 voet erf beoosten het huis van de meer af 

te meten, met de gehele steeg bewesten het huis, waarover de achterhuizen en het huis van Ysbrant Spanjaert de vryheid 

hebben het te mogen gebruiken. Het verkochte huis en erf of de bewoners van dien hebben de vryheid, nevens de huizen 

van Gerrit Tymonsz, Pieter Tonisz en andere, het secreet "staende opte hoeck vant gedamde slootje volgens t'accoort van 

30-10-1657”, te gebruiken. Belendingen oost: weduwe Gerrit Dircksz Noom, zuid: het toegedane slootje, west: Gerrit 

Tymonsz, noord: de Gemene straat. De koop werd gesloten voor 1000 gld ,te betalen in 3 termynen. 

Copie van accoord 30-10-1657: “Op conditien hier nae volgende, soo bekenne wy ondergess. namentlyck Pieter van den 

Hove te eene, mitsgaders Gerrit Bruynss, Dirck Spanjaert en Gerrit Tymonsz ten andere, buyrluyden tot Uytgeest 

geaccordeert te wesen, als dat de voorn Pieter van de hove op syn costen sal laten maecken het secreet twelck sal ende 

blyven staen op de hoeck van de sloot de welcke loopt achter tusschen de huysinge van Gerrit Bruynss mits conditien dat de 

huysinge van Gerrit Tymonss, Gerrit Bruynss en Dirck Spanjaert haer gebruyck mede sullen hebben vant voorss huysje. Is 

mede geconditioneert dat geen van ons ondergen. eenige vuylichheyt ofte mis, ende sal mogen brengen ofte laten brengen 

op het toegedamde slootje, waer door den ganck nae het voorss secreet eenichsints souden cunne belet werden.."  

Getekent Gerrit Tymons, Gerrit Bruynsz houtcoper, Dirck Isbrants Spanjaert.” 
 

ORA 202 fo.167-167vo  1664, 15 april 
Kryn Jacobsz verkoopt aan Ysaack Jansz Wagen, onze schoolmeester, een huis en erf in de Achterbuurt. Belendingen oost: 

Jacob Fransz Kistemaker, zuid: Dirck Jacobsz Vennen, west: het erf van het gemene schoolmeesterhuis, noord: de gemene 

weg. 

Koopsom f.337:10:10. 
 

ORA 202 fo.169vo-170  1664, 26 april 
Louweres Heyndricks Backer verkoopt aan Claas Arentsz Visscher:  

1. Huis en erf  (3 snee en 13 roe volgens het morgenboek) eertijds gekocht van Cornelis Ysbrantsz Brasser, plus de halve 

sloot noord en zuid. 

2. Nog een huis op voorss erf gekocht van de erfgenamen van Tryn Aris weduwe van Cornelis Ysbrantsz Brasser. 

belendingen oost: Binnendyksmeer, zuid: Jan Dircksz Kaerssemaker, west: korendijk, noord: weduwe Gerrit Aemkers 

Bepalingen: de zuidersloot mag Jan Lourensz Kaersenmaker tot gerief van het huis en erf waar hij tegenwoordig in woont 

in de Overbuurt vrij mogen gebruiken. "Mits dat de goederen altyt opte waeghweff ofte de hoffstede vande waegh uyt ende 

in de schuyt gescheept sullen moeten werden". De verkochte huizen hebben de vrijheid om over het dorpje voort huys 

toebehorende aan Jan Dircksz Kaersenmaker van de korendijk af tot de Smalleweg te mogen "mennen, gaen ende staen tot 

geryff van de eygenaer". 
 

ORA 202 fo.175vo-176  1664, 4 mei 
Verkoop schapenwerf op de Loet. 
 

ORA 202 fo.176vo-177  1664, 8 mei 
Verkoop van een smithuis/slijphuis op Bonkenburg. 
 

ORA 202 fo.186-186vo  1664, 30 mei 



Jan Albertsz, man van Aechte Volckers voor hem en voor Jan Dircksz Beeck, man en voogd van Anna Volckers en Jan 

Volckers, kinderen en erfgenamen van za Volckert Huybertsz Smit en Magtel Jans, verkopen aan Jacob Aerjans een huis en 

erf in de Schevelstraat. Belendingen oost: Guyrt Jans Swans, zuid: het Achterpad, west: Pieter Allerts schoenmaker, noord: 

de Schevelstraat. 
 

ORA 202 fo.188-188vo  1664, 9 juni 
Ysbrant Dircksz Kitser verkoopt aan Frans Pietersz een huis en erf in de Koog genaamd "Prinsenhoff". Belendingen 

oost en zuid: Binnenven, west: Coogdijk, noord: Reyer Aerjans. 
 

ORA 202 fo.201vo-202  1665, 28 januari 
Jan Sweer, als vader en voogd over zyn kinderen voor de helft. Mius Dircksz Louwen, Allert Pietersz, Hessels 

Aemkerss en Cornelis Phoppe, diakonen van de gerformeerde kerk voor de andere helft. Verkopen aan Dirck Maerts 

een huis en erf in de Kerkbuurt. Het erf groot c 2 snees. Belendingen oost: het Slimpad, zuid: Claes Bruynsz 

Glaesemaker en Alyt Dircxs, west: de hereweg, noord: karpad 

De koop werd gesloten voor 500 gld. 
 

ORA 202 fo.204vo-205  1665, 10 februari 
Dirck Maertsz verkoopt aan Gerrit Tymons een huis en erf groot 2 snees in de Kerkbuurt voor 500 gld.  
 

ORA 202 fo.206-206vo  1665, 10 februari 
Gerrit Tymonsz verkoopt aan Cornelis Ronge een huis en erf (c.1/2 snee) in de Kerkbuurt voor 430 gld. Belendingen 

oost: Claes Ysbrantsz, zuid: Claes Bruynsz Glasemaker, west: Hereweg, noord: Jan Dirks en Frans Jacobsz tuin. 
 

ORA 202 fo.220-22vo  1665, 2 mei 

Pieter Hesselsz, Pieter Cornelisz Alckemade en Cornelis Gerritsz Alckemade verkopen aan mr Hendrick Grensyn een huis 

en erf aan het zuidend van de Kerkbuurt. Belendingen oost: Pieter Hesselsz akker, zuid: karpad, deselve Pieter Hessles voor 

syn acker toebehoort, west: Bredeweg, noord: Maritje Ysbrants. Condities: de eigenaar van dit huis "sal int selve huys noch 

opt voorss erff nimmermeer eenich bier off brandewyn te coop mogen houden" 
 

ORA 203 fo.1-2   1665, 13 mei 

Gerrit Tymonsz verkoopt aan Reyer Steffensz een huis en erf op de Meldyk. Belendingen oost: de steeg, zuid: het voetpad 

toebehorende het huis en erf genaamd de Olifant, west: de Olifant, noord: Meldijk. Koop 915 gld in 3 termynen. Borgen broer: 

Jacob Steffensz Welboren en zwager: Pieter Jacobsz Laeckencoper. 
 

ORA 203 fo.11-11vo  1665, 11 november 

Claas Symonsz Kerver verkoopt aan Jacob Jansz Venne, zijn zwager, een huis en erf op Bonkenburg.  Belendingen oost: 

Smalleweg, zuid: weduwe en kinderen Joost Jansz, west: idem plus het pad achter het voorgenoemde erf., noord: Neeltje 

Jacobs. Idem een strookje land breed 13 voet leggend achter het voorss erf genaamd “het padt”, strekkende tot het 

achterpadje toe, groot 12 roe en 4,5 voet. Belendingen zuid en noord: de voorn weduwe en kinderen Joost Jansz. 

De koop geschiedt voor 1100 gld. Betaling geschiedt door afrekening en liquidatie van 1000 gld die hy aan Griet Claas zyn 

dochter en vrouw van genoemde Jacob Jansz Venne schuldig was inz moederlyke en grootmoeders erfenis. Resterende 100 

gld wordt betaald met contant geld. 

Jacob Jansz Venne verkoopt het strookje land breed 13 voet, leggende achter het erf van hem comparant genaamd het padt, 

strekkende tot aan het achterpadje toe, aan de weduwe Joost Jansz. 
 

ORA 203 fo.12-12vo  1666, 7 februari 

Hillegont Dircxs, weduwe van Jan Jacobsz, verkoopt aan Bruyn Gerritsz Kayser een huis en erf in de Schevelstraat. 

Belendingen oost: Cornelis Cornelisz, zuid: Achterpad, west: Wouter Allertsz, noord: Schevelstraat. 

De koop geschiedt voor 400 gld. Te betalen in drie termynen. Borgen zijn de vader van de koper, Gerrit Bruynsz Kayser en 

schoonmoeder Guyrtje Cornelis. 
 

ORA 203 fo.17-17vo  1666, 1 april 

Gerard Schouten, brouwer van de Oliphant te Haarlem, verkoopt aan Herculus Foppen een huis en erf op Oostergeest, met 

de halve sloot bezuiden dito erf die voor dit huis en Pieter Symonsz Bonkenburg in gemeenschap gebruikt wordt. 

Belendingen oost: Binnendyksmeer, zuid: Pieter Symonsz, west: gemene sloot, noord: Aechte Cornelisdr. 

De koop geschiedt voor 1400 gld. Te betalen in 3 termynen. Borgen zijn vader Fop Odewynsz en schoonvader Heyndrick 

Hesselsz. 
 

ORA 203 fo.18vo-19  1666, 6 april 

Claes Cornelisz Backer (Markenbinnen) verkoopt aan Maria van Loon, brouwster van de Twee Starren (Haarlem), land in de 

Markerpolder, genaamd Borgers. 



 

ORA 203 fo.25vo-26  1666, 7 juli 

By executie door justitie wordt openbaar geveild een huis en erf in de Kerkbuurt. De voormalige eigenaar is Dirck Jansz. 

Koper is Claas Jansz vant Sant. De veilig heeft na het gerechtelyk besluit van 18-4-1665 plaats gehad op 4-2-1666. 

E.e.a ten gunste van de kinderen en erfgenamen van Hendrik van den Hove. Het erf is groot ca. 1 snee. 

Koop voor 400 gld. Belendingen oost: Breeweg, zuid: Dingstal, west: Griet Erwess, noord: Claes Bruynsz Glasemaker. 
 

ORA 203 fo.31vo-32  1666, 16 december 

Breght Allerts, weduwe van Jan Symonsz van der Graft, geassisteerd door haar zonen Symon Jansz en Cornelis Jansz 

verkopen aan Jan Allertsz Bonkenburg, haar broer, een huis, erf en tuintje. Belendingen van het tuintje en erf  oost: de 

dingstal en het Rechthuys, zuid: het Kerkhof en de school, west: de schoolkroft, noord: Frans van Sel. Beleningen van het 

tuintje ten oosten van de voorn van Sel, ten zuiden en westen de Schoolkroft en noord: Claas Bruynsz Glasemaker. 

Koopsom is 650 gld 

Idem een akker zaadland op de geest voor 245 gld . 

Voorts koeien en een veers, het hooi, stro en huisraad voor 400 gld. 
 

ORA 203 fo.32vo-33  1667, 18 januari 

Aerjan Claesz Vernielenhorst verkoopt aan Willem Jansz, nagelaten zoon van Jan Dircksz, een huis en erf in de Kerkbuurt. 

Belendingen noord en oost: het Achterpad, zuid: erf van de Zwan, west: weduwe Broer Eeuwess. Het huis en erf heeft een 

vry karpad ten noorden van het huis en van genoemde weduwe tot op de Hereweg toe. 
 

ORA 203 fo.33vo-34  1667, 27 januari 

Verkoop van een pand opt Nieuwland dat belendt is aan het weeshuis. 
 

ORA 203 fo.37   1667, 18 april 

Cornelis Ghysen verkoopt aan Jan Jacobsz Borst, zyn zwager te Amsterdam, een huis en erf op Bonkenburg. Belendingen 

oost: de Smalleweg, zuid en west: wed Joost Jansz, noord: idem en Jan Joosten. 

Koop 393 gld. 
 

ORA 203 fo.37-37vo  1667, 30 april 

Heyndrick Jacobsen verkoopt aan Guyrt Jans Swans een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen oost: Guyrt Jans Swans, 

zuid: Achterpad, west: Pieter Allertsz Schoenmaker, noord: Schevelstraat. Koop 300 gld in 3 termynen. 
 

ORA 203 fo.46-46vo  1667, 17 juni 

Pieter Jansz Briel (Alkmaar by de Geesterpoort), man en voogd van Aecht Wouters van Heiloo, verkoopt aan Thomas 

Claesz een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen oost: Pieter Allertsz Schoenmaker, zuid: het achterpad, west: Claes 

Bruynsz Glasemaker, noord: Schevelstraat. 

Koop voor 300 gld in drie termynen. 
 

ORA 203 fo.47   1667, 24 juni 

Verkoopakte waarin Gerrit Tymonsz waard in de Swan wordt genoemd. 
 

ORA 203 fo.51   1667, 26 augustus 

Verkoop van mogelyk het Veldhuis aan de Hogedyk. 
 

ORA 203 fo.52vo-53  1668, 26 januari 

Engel Willemsz Venne verkoopt aan Gerrit Hendriksz Spanjaert een huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen oost: 

Achterpad, zuid: gemene karpad, west: Hereweg, noord: Guyrt Jans. 
 

ORA 203 fo.60-60vo  1668, 17 april 

Jan Cornelisz Pronckert en Cornelis Pietersz Pronckert en Cornelis Cornelisz (Heemskerk) man en voogd van Neeltje 

Pieters verkopen aan Jan Woutersz 3/4 deel in een huis en erf op de Meldyk. Belendingen oost en noord: Buitendyksmeer, 

zuid: Jacob Jansz Biersteker, west: Cornelis Gerritsz Alckemade. Dit huis heeft aan de oostzyde van Jacob Jansz 

Bierstekers twee huizen een vry voetpad tot op de straat toe en bewesten de huizen tot op de straat toe een karpad. 

De huizen van Biersteker hebben het zelfde recht tot op de meer toe. Ook eventueel nieuw te bouwen huizen krygen 

dezelfde rechten. 
 

ORA 203 fo.68vo  1668, 14 mei 

Maerten Jansz zoon en voogd van Guyrt Jans Swan verkoopt aan Claas Lourensz een huis en erf in de Schevelstraat. 

Belendingen oost: Guyrt Jans Swans, zuid: Achterpad, west: Pieter Allertsz Schoenmaker, noord: Schevelstraat. Koop 300 

gld. 



 

ORA 203 fo.76   1668, 5 juni 

Josina Clouts, weduwe van Dirck Willemsz Kooren, Maria van Loon weduwe van Jan Clouts, eertyds brouwsters van de 

Twee Starren te Haarlem, verkopen aan Cornelis Beun en Cornelis Schouten, gebroeders en brouwers van de Twee Starren 

een huis en erf genaamd De Swan, “mette schuyr ende het erff daer achter aen.” 

Belendingen oost: Achterpad, zuid: Jan Jacobsz Borst en Claas Symonsz Kerver, west: Hereweg, noord: weduwe van  

Broer Eeuwouts. Het karpad ten zuiden behoort aan de Swan en aan Kerver toe. Jan Jacobsz Borst mag dit karpad tbv zyn 

tuin eveneens gebruiken. Koopsom 2600 gld. 1600 gereed en rest in 4 termynen. 
 

ORA 203 fo.83vo  1668, 21 september 

Mary Ronge, weduwe van Albert Jacobsz, Aecht Ysbrants weduwe en boedelhoudster van za Joost Ronghs en als moeder en 

voogd over haar kinderen, verkopen aan Aeffjen Alberts weduwe van Jan Thonisz een huis en erf in de Schevelstraat. 

Belendingen oost: Thomas Claesz, zuid: Achterpad, west: Aerjan Jacobsz Stam, noord: de Schevelstraat. Koopsom is 240 gld 
 

ORA 203 fo.84-84vo  1668, 21 september 

Anna Pouwels weduwe van Garbrant Maerts, Cornelis Jansz Prins en Pieter Allertsz Schoenmaker omen en voogden van 

Tryn Garbrants, minderjarige dochter van Garbrant Maerts en za Griet Symons zyn eerdere vrouw, verkopen aan Jan 

Cornelisz Hert een huis en erf op Bonkenburg. Belendingen oost: Jan Pietersz Gorter, zuid: Guyrt Jans Swans, west: Huybert 

Cornelisz, noord: Achterpad en karpad die Huybert Cornelisz en Cornelis Cornelisz vry mogen gebruiken tot op de 

Smalleweg toe. Koopsom is 432 gld. 
 

ORA 203 fo.113-113vo  1669, 10 mei 

Reyer Gerritsz verkoopt aan Frans Jansz Schipper een huis en erf op de Meldijk. Belendingen oost en zuid: Binnendyksmeer, 

west: de gemene sloot, noord: de gemene straat. Op het perceel rust een erfpacht van 2 gld tgv de Grafelykheid. Het dorp is 

vry om de oostwal te gebruiken. Koopsom is 400 gld. 

 

ORA 203 fo.128   1669, 27 mei 

Aechje Pieters, weduwe van Gerrit Dircxsz Noom, geassisteerd door haar gekozen voogd Pieter Jacobsz Laeckencoper 

verkoopt aan Frans Jacobsz een huis en erf aan de Meldyk. Belendingen oost: de gemene sloot, zuid: Pieter Thonisz, west: 

herberg de Valck. Koopsom 446 gld. 
 

ORA 203 fo.130vo  1669,  7 juni 

Erfje gelegen aan het stet op de Meldyk. 
 

ORA 203 fo.136   1669, 22 juni 

Willem Jansz Knol verkoopt aan Cornelis Beun en Cornelis Schouten, brouwers van de Twee Starren (Haarlem), een 

strookje aan de zuidzijde van zijn erf. Aan de weg 2 voeten breed, het achtereind 7 voet. Belendingen: de genoemde 

brouwers met het erf van de Swan, west: de gemene weg, noord: verkopers huis en erf. oost: het erf van Aerjan Claesz 

Vernielen. Condities: " te weeten den voorn compt ende de voorn coopers, de heyninge, ofte het heck, by de heull te saemen 

opte limytscheydinge gestelt van nu voortaen altyt sullen onderhouden 1/2 om 1/2. D'voorn comparant ofte syne 

nacomelingen de westerste heflt de koper de oosterse helft. ende dat altyt een dichte heyninge van schalen deelen, oft 

plancken, ter hoochte van seeven voeten.” 
 

ORA 203 fo.138-138vo  1669, 18 november 

Duyff Pieters, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Claasz houtsager, verkoopt aan Jan Alberts houtsager "een 

saechmoolen met erf aan de binnendyksmeer. Belendt noord en oost: Cornelis Jansz Prins, zuid en west de meer. 

Met de seylen, sagen, het wint ofte dommekracht, ende int generael met alle daer toebehoort.” 

Erfpacht 1 ryksdaalder tgv De Grafelykheid. De koop wordt voldaan met een custingbrief groot 710 gld 

In margine: “Op huyden den 20 mey Ao 1672 heeft Duyfje Pieters my verclaert dat Jan Alberts houtsager de nevenstaande 

custingh brieff heeft afgelost.” 

 

ORA 203 fo.152   1670, 7 mei 

Verkoop van een huis en erf en ziedhuis in de Uitgeesterwoude. 
 

ORA 203 fo.153   1670, 16 mei 

Pieter Pietersz Karman, geassisteerd door zyn omen en bloedvoogden Pieter Symonsz Bonkenburg en Jan Fransz 

Schipper, verkopen aan Steffen Jacobsz een huis en erf in de Achterbuurt. Belendingen oost: de schoolmeester en Dirck 

Jacobsz Vennen, zuid: Dirck Odewynsz, west: Heyndrick Jacobsz, noord: de Nieuwe weg. Koopsom 480 gld. 
 

ORA 203 fo.164   1670, 12 juni 



Allert Woutersz, voor hemzelf en voor de andere erfgenamen van Wouter Allertsz en Mary Thonis zyn overleden vader en 

moeder, verkoopt aan Pieter Jacobsz Laeckencooper een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen oost: Bruyn Gerritsz 

Keyser, zuid: het achterpad, west: Guyrt Jans Swans, noord: gemene straat. Koopsom 334 gld in 3 termynen. 

 

ORA 203 fo.171   1670, 10 juli 

Verkoop van een kuipershuis op Oostergeest. 

 

ORA 203 fo.178-179  1671, 6 maart 

Hessel Heyndricksz, Claes Heyndrikse, Rem Heyndrikse, Cornelis Heyndrikse, Aecht Heyndrikse kinderen van zaliger 

Heyndrick Hesselsz; Cornelis Symons man van Hillegont Heyndriks; Harklus Foppe man van Guyrt Heyndriks zich 

tevens sterk makende voor Jacob Heyndriks en de kinderen van za Simon Hendrickse,  verkopen aan Pieter Phillipsse een 

huis en erf aan de Meldijk. Belendingen oost en noord: Buitenmeer, west: Pieter Phillips, zuid: de sloot. "Dat met 

sodanige vryheden en onvryheden als het contract by Hessel Remmen aan de erve en Frans Pietersse geass met Paulus 

Jansen en Poulus Steffens als voogden van Styntjen het onmondige kind van Frans voorss geprocr. by Aeff Heyndricx ten 

ander zyde op den 24-6-1614.” Koopsom is 1300 gld. 
 

ORA 203 fo.190-190vo  1671, 1 mei 

Geert Joris, weduwe van Joost Janse Smith, verkoopt aan Cornelis Janse Ceesjan een tuin groot ca 4 snees. 

Belendingen oost: Alyt Willems, Neeltje Jacobs en Jacob Janse Vennen, west: achterpad, noord: weduwe en kinderen 

van Jan Maertse, zuid: de verkoopster. De tuin heeft de vryheid om over het erf van Neeltje Jacobs te mogen kruien 

ook te gaan en staan van de Smalleweg af. Custingbrief 640 gld  
 

ORA 203 fo.198-198vo  1671, 1 mei 

Lysbeth Huyberts, buurvryster, verkoopt aan Pieter Cornelisz Alckemade een huis en erf op Bonkenburg. Belendingen 

oost: MrWybrant, west en zuid: de gemene weg, noord: Nan Tyssen. Koopsom 610 gld. 
 

ORA 203 fo.207vo  1671, 5 juni 

Bruyn Gerritsz Keyser verkoopt een huis en erf in de Schevelstraat aan Dirckje Dircx voor 396 gld. Belendingen oost: 

Cornelis Cornelisz, noord: Schevelstraat, zuid: achterpad. 
 

ORA 203 fo.209vo  1671, 1 september 

Jan Mieusz, man van Aechje Claes; Jacob Willems man van Tryn Claes; Maritje Claes geass door haar zoon Claes Pieters; 

en de heren regenten van het weeshuis te Alkmaar als vaders van Cornelis Arentsz zoon van Arent Claasz, alle kinderen en 

kindskinderen van Claes Cornelisz Gravemaecker en alle wonende tot Alkmaar en enig erfgenaam van Neeltje Cornelis 

weduwe van Jan Cornelisz Goesinnen te Uitgeest, verkopen aan Gerrit Heyndricxs een huis en erf op Bonkenburg, het erf 

groot 8,5 roeden. Belendingen oost: de weg, zuid: het achterpad, west: kinderen za Mieus Jansz, noord: Jan Fransz Schipper. 

Koopsom 312 gld. 

(N.B. Mogelyk is Gravemaecker een broer van Cornelis Cornelisz van Uitgeest, uitvinder van de houtzaagmolen. Diens 

dochter Neeltje was n.l getrouwd met Jan Cornelisz Goesinnen!) 

 

ORA 203  1671, 8 december 

Dirck Maertse verkoopt aan Jasper Wybrantsz een huis en erf in de Schevelstraat voor 370 gld. Belendingen noord: de 

straat, zuid: Achterpad, oost: Pieter Allertsz, west: Aefjen Alberts. 

 

ORA 203 fo.217   1672, 18 januari 

Crelis Pieters Schermey verkoopt aan Jan Harmensz Backer 1/10 in een huis en erf opt Achterpadje. Belendingen oost: de 

gang, west en zuid: Guyrt Jansz Swans, noord: Het padt. Koopsom 24 gld. 
 

ORA 204 fo.4vo-5  1672, 6 mei 

Huybert Crelissen, Jelis Jacobsse en Jan Dirckse Beeck, voor hunzelf en de andere erfgenamen van Crelis Crelisse voor 

9/10 part; Jan Harmensz Backer voor 1/10 deel verkopen aan Dirckje Dircx een huis en erf opt Achterpadje. Het erf is 11 

roeden groot. Belendingen oost: de gang, zuid en west Guyrt Jans Swans, noord: het pad. Hiervan wordt een custingbrief 

gepasseerd, groot 258 gld. In 3 termynen af te lossen. 
 

ORA 204 fo.6-6vo  1672, 6 mei 

Bruyn Claessen Backer verkoopt aan Allert Claessen een huis en erf op de Meldyk. Belendingen oost: Jannitje Willems, 

west: Pieter Janssen, noord : de schout, zuid: de straat. 

Custingbrief gepasseerd groot 629 gld 

 

ORA 204 fo.7-7vo  1672, 6 mei 



Jan Albertse houtsager verkoopt aan Tryn Steffens land in de Broekpolder genaamd Euwerwerff, groot 3 gars en 2 snees. 

Belendingen west: Claes Pietersz Slootje, oost: de notsloot van Achte Gaewissen, noord: de heyning, zuid: Euwerwerff. 

Custingbrief gepasseerd groot 875 gld. 
 

ORA 204 fo.12-12vo  1672, 6 mei 

Symen Pietersz Backer (Limmen) voor de helft en Pieter Symensz Backer voor hemzelf en voor zijn broers en zusters voor 

de andere helft, verkopen aan Jan Alberts houtsager een huis en erf op Westergeest. Het erf is groot 4 snees en 9,5 roeden. 

Alsmede de 1/2 steeg tussen dit huis en het huis van Duyfje Pieters. Eveneens een dorpje voor het huis groot 2 snees en 2,5 

roeden. Belendingen west: Smalleweg, noord: Cornelis Alberts, zuid: Duyf Pieters, oost: Binnendyksmeer. “Met een vrye 

notweg overt dorpje tot op de Salleweg. Het dorpje sal voort huys een vrye notweg hebben over de werf tot op de sloot toe 

oock mede het volle gerief en gebruik van de sloot. Ende dat verder met sodanige vry en onvryheden als het contract by 

Mieus Garbrantss, aen de ene en Pieter Jansz aan de andere zyde op 4-11-1598 afgerecht is.” Hiervan is een custingbrief 

gepasseerd groot 910 gld. 
 

ORA 204 fo.14vo-15  1672, 6 mei 

Ytjen Jans, weduwe van Ysbrant Dircx Kitser, geassisteerd door Jan Dircxx Beeck en Gerrit Hendricxe Spanjaert haar 

gekozen voogden, verkoopt aan Gerrit Dircxe van Thuyn een huis en erf op de Meldyk. Belendingen noord, zuid en oost: 

de sloot, west: Garbrant Gerritsz. 

Hiervan is een custingbrief gepasseerd groot 760 gld. 
 

ORA 204 fo.24vo  1672, 6 mei 

Addewyn Claes Stoeldrayer verkoopt aan Johannes Goesinne, Klaas Pieter Jans, kerkmeester van de gereformeerde 

kerk,  2 stukken land genaamd Scheenert. 
 

ORA 204 fo.26   1672, 17 juni 

Cornelis Jacobsse Brasser (Akersloot), Heyndrick en Michiel Jacobsen Brasser verkopen aan Cornelis Jansz Hen, 

"jegenwoordich op der vaert naer Smirna” 4/5 deel in een akkertje in de Kerkbuurt. Groot int geheel 3 snees. Koopprys 

133 gld. 
 

ORA 204 fo.36   1673, 7 mei 

Cornelis Jansz van Sant verkoopt aan Jan Claesz Decker een akkertje by de Breeweg. Belendingen Jan de Wael en Ysbrant 

Bruyns Broens. 

 

ORA 204 fo.36vo  1673, 7 mei 

Jan Claesz Decker verkoopt aan Claes Jansz Vant Sant een akker op de Geest. Belendingen: Claes Cornelisz Roeleven en 

Cees Nies Oom. 

 

ORA 204 fo.37-37vo  1673, 27 juni 

Gerrit Claasz Moy, Willem Jansz, Cornelis Dircx Gorter, Dirck Gerrits en Tryn Garbrants verkopen aan Jan Lourisse 

Kaerssenmaecker: 

1/2 van de Ysbrantsven in de Broek. belend Dirck Speer, 

1/2 Nomenven in de Broek. Belend Cornelis Lourissen, 

1/2 Ysbrantsven in de Broek. Belend de Stad Alkmaar en de Lyftocht. 

 

ORA 204 fo.37vo  1673, 8 juli 

Jan Fransz verkoopt aan Jan Cornelisz Commer (Wormer) een dubbele damschuyt. 

 

ORA 204 fo.38   1673, 21 juli 

Claes Pietersz Molenaar (Krommeniedyk) verkoopt aan Pieter Cornelisz : 

1/2 Aemkers of Niesjesven in Wouderpolder. Belendingen: Gerrit Gerritsz Rood en de stad Haarlem 

1/2 Aemkers/Niesjesven dito. Belendingen: De stad Haarlem, Claes Dircx 't Nest, de kerk. 

 

ORA 204 fo.38vo  1673, 13 oktober 
Jacob Banckeris, Dirck Louris (Castricum) voogden over de kinderen van za Tryn Abrahams en Cornelis Janss (Stierp), 

Jacob Daniels (Akersloterwoude) oom, verkopen aan Ysbrant Aerjans Kaers een deel in een huis en erf in de Kerkbuurt. Het 

overige deel was reeds in bezit van de koper. Belendingen oost en zuid: Jacob Reyniers Glasemaecker, zuid: 

Breeweg, noord: Claes Bruynsz Glasemaker. Koop 100 gld. 

 

ORA 204 fo.39   1673, 24 november 



Cornelis Aemkers en Hessel Aemkers, scheepmakers, verkopen aan Jan Willems en Jeltje 't Jarcx (Nes op Ameland) een 

nieuwe scholschuyt voor 820 gld. 

 

ORA 204 fo.39vo  1673, 29 november 

Louris Jansz verkoopt aan Willem Jansz Knol een huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen noord en oost: het Achterpad, 

zuid: erf van de Swan, west: de koper. Condities: vry karpad. Koopsom 106 gld. 

 

ORA 204 fo.40   1673, 28 december 

Cornelis Pietersz de Boer (krommeniedyk) verkoopt aan Jan Jacobsz Visser (Uitgeesterwoude) land genaamd Vyveracker in 

de Wouderpolder. Belendingen: Jan Gerritsz vant Kalf, De Oostersloot, Vettersweyt, Luyt Claes. 

 

ORA 204 fo.40vo-41  1673, 31 december 
Cornelis Mieus Smith verkoopt aan Claes Jansz van Sant, kerkmeester, een akker op de Geest. Belendingen noord: Dirck 

Wouters en Claes Jacobsz Haseven, zuid: de koper, oost: de Breeweg, west(?) Mennistenhuis 

 

ORA 204 fo.41vo  1673, 31 december 
Steffen Jacobsz, wonende achter de kerk, verkoopt aan Claes Jansz vant Sant een akker op Benes, groot 3,5 snee. 

Belendingen west:  Benesserweg, oost: Middelweg, noord: Anna Jans, zuid: de Bagyneacker. 

Koopprys 190 gld. 

 

ORA 204 fo.42   1674, 6 januari 
Claes Jansz Roeleven verkoopt aan Claes Jansz vant Sant een akker op de Geest, groot 3 snees genaamd Cuipacker. 

Belendingen noord: de koper, west: Breeweg, oost: Sybrant Cornelisz, zuid: Jacob Dircx. Conditie: een vry karpad over het 

land van Sybrant Cornelisz tot op de Smalleweg. Koopprys 210 gld. 

 

ORA 204 fo.42vo  1674, 3 februari 
Neeltje Engels, weduwe van Dirck Jansz van den Ryn, verkoopt aan de regenten van het St.Elisabeths Gasthuis te Haarlem 

een huis en erf op Benes. Belendingen oost, noord en zuid: de kopers, west: Koogdyk. Koopprys 160 gld. 

 

ORA 204 fo.43   1674, 7 februari 
Cornelis Woutersz (Krommeniedyk) verkoopt aan Pieter Heyndricxe in de Hoeck (Krommeniedyk) land achter 

Krommeniedyk groot 5 snees en 4,5 roe. Belendingen oost: de gemene vaart, noord: de erfgenamen Dirck Snyer, zuid: Baert 

Jannen, west: Lagedyk. Koopprys 90 gld. 

 

ORA 204 fo.43vo  1674, 30 maart 

Maritje Bancris wed van Pieter Aeryaens (Beverwyk) verkoopt aan Willem Bosschart (Haarlem) land op de Dorregeester 

geest en een huis en erf. Groot 13 snees en 9 roeden. Belendingen oost en noord: Jan Huyberts Vincx weduwe, west en 

zuid: de weg. Koopprys f.598:10:0 gereed geld. 

 

ORA 204 fo.44   1674, 3 april 
Dirck Jansz Speer verkoopt aan Steven Jansz Backer (Beverwyk) land in de Broek genaamd Haesjesven groot 34 snee en 4 

roeden. Belendingen oost:Lagendijk, zuid: Engel van Loet, noord:  Etje Jans. Koopprys 1000 gld. 
 

ORA 204 fo.61vo-62  1674, 9 juni 

Cornelis Foppen Goesinnen en Jan Harmensz Backer wettelyk voogden van het weeskind van Dirck Odewynsz verkopen 

aan Jan Dircxe Kaerssenmaecker en Steffen Pouwels een huis en erf in de Kerkbuurt, het erf groot 4 snee. Belendingen 

oost: de straat, zuid: Reyer Rongen, noord: Aerjan Jans, west: Gerrit 't Seuntjes. Conditie: erfpacht 30 stuivers p.j. tgv de 

kerk van Uitgeest. Custingbrief gepasseerd 600 gld. 
 

ORA 204 fo.68   1674, 28 augustus 

Claes Lourisz verkoopt aan Symen Jansz Paesche een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen noord: Schevelstraat, 

west: Pieter Allertsz Schoenmaker, zuid: Achterpad, oost: Jacob Jansz Swan. Koopprys f.425 gereed geld. 
 

ORA 204 fo.102vo 1675, 14 juni 

Neel Claas, weduwe van Willem Theeuwis, verkoopt aan Symen Jans Paesche een huis en erf in de Schevelstraat. 

Belendingen zuid: Schevelstraat, west: Louris Jansz, oost: Gerrit Berts, noord: Aecht Ysbrants. Koopprys f.229:2:8 

gereed geld. 
 

ORA 204 fo.103-103vo 1675, 14 juni 



Ysbrant Fransz van Zel (Markenbinnen), Symen Claes getrouwd met Lysbeth Frans, Aefjen Symens weduwe van Huybert 

Fransz verkopen aan Pieter Heyndricxe Grentsyn meesterchrirurgyn een huis en erf in de Kerkbuurt. Het erf groot 1 snee en 

12 roeden. Belendingen zuid en west: Neeltje Jans van der Graft, oost: de straat, noord: Claes Bruynsz Glasemaecker. 

Conditie een vry karpad tussen dit huis en het huis van Neeltje van der Graft. Custingbrief gepasseerd 487 gld. 
 

ORA 204 fo.110-110vo 1675, 6 augustus 

Gerrit Heyndricx uytte molen verkoopt aan Jacob Jansz Gorter en Pietter Jansz Piejannen een huis en erf op Bonkenburg. 

Belendingen zuid: Achterpad, west: Cornelis Mieuss, noord: Jan Fransz, oost: de straat. Conditie: een vrye watergang 

over het erf van de weduwe Jan Pietersz Gorter zuidwaarts aan. Custingbrief 252 gld. 
 

ORA 204 fo.121vo-122 1676, 14 maart 

Pieter Pieters Schulp (Wormerveer), voor hem zelf en de andere erfgenamen van Claes Symen Arents en Aechte Cornelis 

zaliger, verkopen aan Jelis Gerrits en Claes Onderwater (Koog a\d Zaan) een zaagmolen leggende aan de oostzyde van de 

molenwerf by Knollendam + vry pad tot op de dyk naar Knollendam. Belendingen oost en noord: de voorss erfgenamen, 

west: de Zaan, zuid: de sloot. Custingbrief 466 gld voor de molen, 234 voor de zeilen, zagen etc. 
 

ORA 204 fo.135-135vo 1676, 1 mei 

Verkoop van een huis, erf en ziedhuis op Markenbinnen. 
 

ORA 204 fo.147vo 1676, 14 mei 

Pieter Jansz Piejannen en Jacob Jansz Gorter verkopen aan Cornelis Dirxe van de Thuyn een huis en erf op Bonkenburg. 

Belendingen noord: Pieter Jansz Schipper, zuid: Achterpad, oost: de weg, west: Cornelis Mieusz Blaeuw. Condities: een vrye 

watergang over het erf van de weduwe Jan Pietersz Gorter zuidwaarts. Gereedgeld f.237:10:0 
 

ORA 204 fo.157vo 1676, 23 mei 

Jan Jacobsz Borst (Amsterdam) verkoopt een huis en erf in de Kerkbuurt, het erf is ruim 3 snees groot. Koper is Jan 

Harmensz Backer. Belendingen noord: Claes Symensz Kerver, west: de weg, zuid: Griet Claes Franses erfgenamen, oost: 

Achterpad. Custingbrief 800 gld. 
 

ORA 204 fo.159vo 1676,23 mei 

Meester Pieter Heyndricx Grentsyn te Heemskerk verkoopt aan Pieter Cornelisz Verwer een huis en erf in de 

Kerkbuurt, het erf groot 1 snee en 12 roeden. Belendingen zuid en west: Neeltje Jans van der Graft, oost: de straat, 

noord: Claes Bruynsz Glasemaker. Conditie: een vry karpad tussen dit huis en het rechthuis tot op het erf. 

Gereedgeld f.408:10:0. 
 

ORA 204 fo. 160vo-161  1676, 23 mei 

Jan Albertsz (Westergeest) verkoopt aan Cornelis Albertsz Biersteecker 1/2 huis en erf op Westergeest, groot het erf 1 snee, 

het dorpje voort huis 2 snee. Belendingen oost: Claes Jansz Swans, noord: Dirck Claesz Blaeu, zuid Jan Albertsz 

Houtsager, west: Smalleweg. 

Idem nog de helft van een huis en erf staande en gelegen opt Dieckenest. Belendingen zuid: de meer, oost: Pieter Teunisz, 

west: herberg de Olyfant, noord: Jan Cornelisz Swan. Item 1/2 damschuyt oud ca 2 jaar. 

Gereed geld 700 gld. 
 

ORA 204 fo.161vo 1676,23 mei 

Ysbrant Aerjansz Kaerl koopt van Cornelis Aerjans en Alit Dircx weduwe van Cornelis Aryens Molenaer een huis en 

erf in de Kerkbuurt. Het erf is groot 1/2 snee. Belendingen zuid en oost: Claes Bruynsz Glasemaker, west: de Hereweg, 

noord; Cornelis Jansz Ceejannen. Koopprys 135 gld. 
 

ORA 204  fo.164vo 1676,12 juni 

Jelis Gerrits (Koog a/d Zaan) verkoopt aan Jan Pietersz Backer (Krommeniedyk) 1/2 en Jacob Jacobsz Hartogh (1/2) een 

zaagmolen met erf en sloot Aan de oostzyde van de Molenwerf een vry karpad tot op de dyk naar Knollendam. 

Belendingen oost en noord: de erfgenamen Claes Symen Arents en Aechte Cornelis zaliger, west: de Zaan, zuid: de sloot. 

Conditie: de eigenaars zullen het voetpad en hun deel van de dyk onderhouden. Custingbrief gepasseerd 700 gld (incl 

gereedschap etc). 
 

ORA 204 fo.166-166vo 1676,19 juni 

Duyffie Pieters weduwe van za. Cornelis Claesz houtzager verkoopt aan Dirck Tymensz Backer een huis, erf en werf op 

Westergeest. Het erf en werf 6 snee 21,5 roeden. Belendingen oost: de meer, noord: Jan Albertsz houtsager, zuid: Jan 

Claesz Benes, west: Corendyk. Dit huis hoort toe de 1/2 steeg ten noorden van het pand. Vryheid van het gebruik van de 

sloot aan de zuidzijde. Custingbrief gepasseerd 700 gld. 
 



ORA 204 fo.168vo 1676,11 augustus 

Jacob Heyndricxe Bonkenburgh de oude verkoopt aan Dielof Dieloffse een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen 

west: Jan Wouters, zuid: Schevelstraat, noord: Mr Hendrick (Grentsyn?), oost: Griete Claes. Koopsom 315 gld. 
 

ORA 204 fo.172vo 1676,21 november 

Schuldbrief van Cornelis Heyndricx op Tessel tgv de weduwe en kinderen Jan Garbrantsz Scheepmaecker groot 366 gld. 

Inzake koop nieuwe scholschuyt op heden door schuldenaar ontvangen. 
 

ORA 204 fo.179v-180 1677,11 maart 

Jan Dircksz Snyer verkoopt aan Andries Arisz Seylmaecker een huis en erf in de Kerkbuurt. Het erf is groot 11 roeden. 

Belendingen oost en noord: Frans Jacobsz, west: de weg, zuid: Cornelis Rongen. Hiervan is een custingbrief gepasseerd, 

groot 200 gld. 

 

ORA 204 fo.180vo 1677,11 maart 

Hierin wordt Cornelis Mieusz Blaeuw als armvoogd genoemd. 
 

ORA 204 fo.194-194vo 1677,19 mei 

Dirck Dircksz (Zaandam) verkoopt aan Odewyn Claesz een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen oost: Cornelis 

Cornelisz van de Tuyn, west: Pieter Jacobsz Laeckencoper, zuid: Achterpad, noord: Schevelstraat. Hiervan is een 

custingbrief gepasseerd groot 400 gld. 
 

ORA 204 fo.196vo 1677,22 mei 

Symon Jansz Paessche verkoopt aan Michiel Jacobsz Brasser 2/3 in een huis en erf in de Schevelstraat. Het resterende 

part behoort aan Brecht Aryens, de moeder van de koper. Belendingen noord: de Schevelstraat, zuid: het Achterpad, west: 

Pieter Allertsz schoenmaker, oost: Jacob Jansz Swan.  Koopprys 231 gld gereed geld. 
 

ORA 204 fo.210vo 1677,21 november 

Jacob Jacobsz Hartogh (Delft) verkoopt aan Jan Pietersz Backer (Krommeniedyk) 1/2 zaagmolen by Knollendam voor 

f.180.0.0. 
 

ORA 205 fo.18  1678,18 mei 

“Wy Allert Jans Bonckenburgh schouth tot Wtgeest, Jacob Willemsen Koster ende Jan Harmensen Backer schepenen 

aldaer, oirconden ende kennen dat voor ons gekomen ende verschenen is Maertie Cornelis Molenaers wonende alhyr, 

dewelcke by desen bekende vercocht quytgescholden ende tot vryen eygen opgedragen te hebben aen ende ten behove van 

Pieter Jacobsen Coppen,een huys ende erff staende en gelegen binnen desen dorpe byde meelmolen groot het erff een snees 

elff roe, belent ten oosten Maertie Sybrantsen, ten suyden den Laegendyck, ten westen Reyer Jacobsen, ten noorden de 

Meer. De vercopers hebben wel expresselycken bedongen dat soo den voorsseyde coper ofte syne successeurs, eenige 

bomen (wtgesondert appelen peren ende kerssen mitsgaders andere oestboomen opt erff moghten comen te planten, 

dewelcke groot werden eenighsints hinderlyck aen de meelmolen moghte syn, dat insulcken geval de eygenaers vande 

meelmolen aende eygenaers van dit erff ende huys sullen mogen aenseggen omde selve boomen te moeten affbollen, twelck 

oock aenstonts ende sonder tegenspreecken sal moeten werden naergecomen, off in cas van weygeringe de eygenaers 

vande meelmolen sonder consent van yemant te vragen de selve boomen sullen mogen doen affbollen.
Van welcke 

vercopinge ende opdraght sy comparante bekende al wel ende ten vollen vernoeght voldaen ende betaelt te syn ende dat 

met een custinghbryeff op heden gepasseert, stellende sy comparante daeromme den voornoemde coper in volcomen 

possessie ende eygendomme vant voorss huys ende erff. Belovende oock het selve ten allen tyden te vryen ende waeren van 

alle lasten paghten renten evectien ende creditien daert selve voor dato deses eenighsints mede belast ofte beswaert moghte 

wesen. Alles naer reghten vande lande ende costume van onse dorpe. Stellende daer vooren ten onderpande specialyck 

haer persoon ende generaelyck alle hare goederen roerende ende onroerende present ende toecomende, gene wtgesondert. 

Maeckende alle de selve subject alle reghten ende reghteren ende executien.
T'oirconde dese by my schouth voornoemt 

besegelt ende by ons schepenen geteeckent opden 18 mey Ao 1678.” Custingbrief: 600 gulden 

 

ORA 205 fo.4-4vo 1678,20 februari 

Jacob Reyniers Glasemaecker verkoopt aan Jacob Aerjens Stam een huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen west: de weg, 

oost: de verkoper, zuid: Cornelis Cornelisz Thuyn, noord: Ysbrant Aerjensz Kaerl. De tuin van de verkoper heeft ten oosten 

van het erf een vrij menpad over het erf van het verkochte huis, van de weg af tot op de tuin. Custingbrief 400 gulden. 
 

ORA 205 fo.24  1678,31 mei 

Aris Jansz Hen verkoopt aan Dirckie Dircx (Zaandam) een huis en erf in de Kerkbuurt. Het erf en akertje, genaamd het 

Tuyntie, is 3 snee en 1 roede groot. Belendingen oost: Jan Jansz Muller (Haarlem), west: Gerrit Seunties, noord: de stad 



Haarlem, zuid: Claes Lourisz Backer. Conditie: een vrye notweg over de hofstee van zaliger Aerjen Bruynen tot op de 

Breeweg. Contant: 150 gulden. 
 

ORA 205 fo.24vo 1678,3 juni  

Breght Aerjans, geassisteerd door haar zoon Michiel Jacobsz Brasser voor 1/3 part, Michiel Jacobsz Brasser voor 2/3 part, 

verkopen aan Jan Dircxe Quinck een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen oost: Jacob Jansz Swan, zuid: Achterpad, 

west: Pieter Allertsen Schoenmaker, noord: Schevelstraat. Betaling contant 400 gulden.  
 

ORA 205 fo.25vo 1678,7 juni 

Heyndrick Jacobsz Schipper verkoopt aan Jacob Heyndricksz Appel, zijn zoon, een huis en erf op de Meldijk. 

Belendingen noord: Geertie Cornelis, oost: Pieter Cornelisz Alckemade, zuid: Cornelis Cornelisz Smack, noord: de straat. 

Betaling contant 400 gld. 
 

ORA 205 fo.30  1678, 16 juni 

Dirck Foppen Goesinnen verkoopt aan Cornelis Jansz Schipper 1/2 huis en erf op de Meldijk. Belendingen noord en west: 

de meer, oost: Cornelis Gerritsz Alckemade, zuid: Bruyn Claesz Backer. Betaling contant 250 gulden. 
 

ORA 205 fo.30vo-31 1678,16 juni 

Cornelis Jansz Schipper verkoopt aan Pieter Cornelis Dogh (uitlandig)/ huisvrouw Guiertie Jans een huis en erf in de 

Schevelstraat. Belendingen oost: Jan Dircksz Spanjaert, west: Aerjan Jacobsz Stam, noord: de straat, zuid: Achterpad. 

Custingbrief 290 gld. 
 

ORA 205 fo.34-34vo 1678,26 juli 

Neeltje Ysbrants verkoopt aan Geertie Cornelis een huis en erf op de Meldijk. Belendingen noord: Meldijk, oost: 

Heyndrick Jacobs, west: Cornelis Jansz Smith, zuid: Cornelis Cornelisz Smack. Custingbrief 170 gulden. 
 

ORA 205 fo.35vo  1678,7 september 

Cornelis Allertsz Smith (Akersloot), Tryntie Allertsz, Jop Reyers, Cornelis Jansz Smith door weesmeesters aangestelde 

voogden over de minderjarige kinderen van zaliger Allert Cornelisz Meester en Jannitje Willems verkopen aan Hessel Jansz 

Bonckenburgh een huis en erf op de Meldyk. Het erf is groot 33 roeden. Belendingen zuid: de weg, oost: Jacob Willemsz, 

noord: de officier, Allert Claes. Het huis en erf van Jacob Willemsz Koster heeft een vrye doorgang door de steeg tussen dit 

huis en het huis van Koster. Contant 380 gulden. 

 

ORA 205 fo.36-36vo 1678,7 september 

Hessel Jansz Bonckeburgh verkoopt bovengenoemd pand door aan Engel Gerritsz Prins voor 400 gulden. 

Hiervan wordt een custingbrief gepasseerd. 
 

ORA 205 fo.37  1678,7 september 

Jacob Jansz Biersteecker koopt land in de Broek van de molenmeesters genaamd Aryen Gerritsz Jannen, Fop Cornelisz, 

Cornelis Foppen Goesinnen en Claes Teunisz. 
 

ORA fo.37  1678, 7 september 

“Wy Jan Sweren ende Jacob Willemsz Koster schepenen tot Uutgeest oirconden ende kennen dat voor ons gekomen ende 

verschenen syn den eersamen Allert Jansz Bonckenburgh schouth deses dorps, Dirck Claesz Blaeuw ende Jan harmensz 

Backer schepenen. Item Aryen Gerritsz Jannen, Fop Cornelisz, Cornelis Foppen Goesinnen ende Claes Teunisz 

molenmeesters van den Uutgeester Broeck. Mitsgaders Hessel Jansz Bonckenburgh schouth van Eemskerck, Aryen Bloem 

ende Claes Lourisz de Jongh schepenen aldaer. Item Symen Dircxsz Capteyn ende Cornelis Arisz Sinjeur molenmeesters van 

den Eemskercker Noortbroeck. Ende bekende sy comparanten by desen vercocht te hebben aen Jacob Jansz Byersteecker 

wonende alhyer een hoeckje landts in de Broeck genaemt het hoeckje van Trynhem, groot 4 snees ende 5 roe. Belent ten 

suyden de Mellaen, ten noorden ende westen de coper selffs ende ten oosten een slootje. Ende dat voor de somme van 

152.12.8.” 

 

ORA 205 fo.39  1678,29 oktober 

Dhr Adriaen van der Myede, procuratie hebbende van Dhr Carel Le Fevre de jonge, verkoopt aan Lambertus van 

Coevenhoven, controlleur van de tollen te Gouda een bezegelde rentebrief tlv het Gemene Land van Holland en 

Westfriesland, gepasseerd dd 7 maart 1666 te Gouda voor 1000 gld. 
 

ORA 205  fo.40-40vo 1678,22 november 

Ysbrant Aeryens Kaerl verkoopt aan Garbrant Reyers een huis en erf genaamd De Kamer in de Overbuurt. Belendingen 

oost en noord: de weg, west: Jan Pie, zuid: Mary Garbrants. Custing 200 gld. 
 



ORA 205 fo.48vo-49 1679,16 mei 

Pieter Jacobsz Lakenkoper en Jacob Steffens, voogden over de weeskinderen van za. Reyer Steffensen en Guyrt Jans, 

verkopen aan Symen Janss Paessche een huis en erf op de Meldijk. Belendingen noord: de meldijk, oost: de steeg, 

west: herberg de Oliphant, zuid: Cornelis Albertsz kinderen. Custing 500 gld. 
 

ORA 205 fo.51  1679,16 mei 

Jan Jansz Mollerus (Haarlem) verkoopt aan Claes Lourisz Backer een werf of hofstee in de Kerkbuurt groot 2 snees 

8,5 roe. Belendingen noord: Dirck Claessen, zuid: de koper, oost: Breeweg, west: Pieter Heyndricxe Neeff. 

Heeft over deze werf, de Binnenven , de Voorven alsmede de ven van Wouter Seunties een vrij melkpad, mitsgaders 

het huis van Neeff op de kopers zijn akker een vrye notweg tot op de Breeweg. Contant 93 gld. 
 

ORA 205 fo.53vo  1679,22 mei 

Frans Jansz Schipper, Cornelis Jansz Schipper, Pieter Abrahamsz Coogh gehuwd met Dieuwer Jans, Dirck Foppen 

Goesinnen gehuwd met Tryn Jans, Garbrant Jansz Pater (Akersloot) gehuwd met Jacobje Jans verklaren dat bij de 

boedelscheiding van hun vader aan Pieter Jansz Schipper is vervallen een huis en erf op Bonkenburg. Belendingen oost en 

noord: de straat, zuid: Cornelis van de Tuyn, west: Jacob Mieusz Tromp. Daarvoor moet Pieter Jansz Schipper aan Pater 

een bedrag van 250 gld uitkeren. 
 

ORA 205 fo.54   1679,24 mei 

Claertje Claes voor haarzelf en voor haar moeder Maertie Garbrants (Krommenie) verkopen aan Claertie Jans en Grietje 

Jacobs een huis en erf in de Overbuurt. Belendingen oost: de weg, west: vermaanhuis, noord: Jan Pie en Garbrant Reyers, 

zuid: Maertie Pieters. Contant 149 gld. 
 

ORA 205 fo.56   1679,24 juni 

Jan Dircksz Spangaert (Heemskerk) verkoopt aan Pieter Jacobsz Laeckencoper en Jan Lourisz Kaersenmaker een huis en erf 

in de Schevelstraat. Belendingen noord: de straat, zuid: Achterpad, oost: Pieter Cornelisz, west: Pieter Allertsz. Contant 200 

gld. 
 

ORA 205 fo.57  1679,17 juli 

Verkoop van een huis en erf op Bonkenburg waarop een erfpacht rust tgv de kerk van Uitgeest. 
 

ORA 205 fo.66  1680,14 april 

Verkoop van een huis en erf op Scharloo waarop een erfpacht rust tgv de kerk van Uitgeest. 
 

ORA 205 fo.67-67vo 1680,14 april 

Jan Cornelisz Prins en Jan Albertsz Houtsager, voogden over de kinderen van zaliger Cornelis Albertsz Byersteecker, 

verkopen aan Wouter Jansz, Commandeur ter walvisvangst, een huis en erf opt Dieckenest. Belendingen zuid: de meer, oost: 

Pieter Teunisz, west: de Olifant, noord: Jan Cornelisz Swan. Custing 365 gld. 
 

ORA 205 fo.68vo 1680,19 april 

Garbrant Claesz Kabel, commandeur walvisvaart, verkoopt een deel in een huis opt Nieuwland. 
 

ORA 205 fo.70  1680,3 mei 

Aetie Cornelis, weduwe van Phillips Claesz Prins en Cornelis Phillipsz Prins haar zoon, verkopen aan Dirck Foppen 

Goesinnen een huis en erf op de Meldijk. Belendingen oost: kinderen zaliger Jan Cornelisz Molenaer, zuid: 

Binnendyksmeer, west: Gerrit Hendricksz Spangiert, noord: de straat. Contant 864 gld. 
 

ORA 205 fo.72vo 1680,10 mei 

Cornelis Jansz Verhammen in de Swan koopt land 
 

ORA 205 fo.76-76vo 1680,10 mei 

Garbrant Claesz Visscher verkoopt aan Maerten Jacobsz van Rossen een huis en erf op de Meldijk. Belendingen oost en 

noord: Buitendyksmeer, west: verkoper, zuid: de sloot. 

Het huis is belast met erfdienstbaarheden vlg akte 29-6-1614 maar de vryheid van een vry karpad 12 voet westwaarts tot op 

het einde van de gemene sloot behoud de verkoper. Custing 1000 gld. 
 

ORA 205 fo.86  1680,18 juni 

Claes Jacobsen Ypelaen verkoopt aan Jan en Garbrant Claesen Alckemade zodanige portie als hem toekomt en zijn hvr 

Sytie Claes uit haar legitieme deel in een huis en erf op de Meldijk uit de nalatenschap van Cornelis Fredericxe haar 

overleden zoon en haar eerdere echtgenote Frerick Cornelisz. Belendingen oost: Gerrit Hendricksz Spangiert, west: Ysbrant 

Lourissen Edelman, noord: de gemene straat, zuid: de sloot. Contant 200 gld 



 

ORA 205 fo.88vo 1680,15 juli 

Dirck Tymens Backer, molenaar in de verste watermolen, verkoopt aan Michiel Jacobsz Brasser een huis en erf en werf 

voor de deur op Westergeest. Het werf en erf is 6 snees 21,5 roe groot. Belendingen oost: de meer, noord: Jan Albertsz 

Houtsager, zuid: Jan Claesz Benes, west: Korendyk 

Plus de halve steeg tussen dit huis en het huis van houtsager, plus vryheid van het gebruik van de sloot tussen dit huis en 

het huis van Benes tot op de meer toe. Koopsom 574 gld. 
 

ORA 205 fo.90  1680,3 september 

Dirck Claesz (Uitgeest) en Neeltje Arjens (Akersloot), voor haar zelf als voor Maertje Willems (Purmerend) en de andere 

erfgenamen van zaliger Griete Claes alhier overleden, verkopen aan Jan Pietersz Coogh een huis en erf in de Schevelstraat. 

Belendingen zuid: Schevelstraat, west: Dielof Dieloffse, noord en oost : Mr Hendrick Grentsyn. Contant 140 gld. 
 

ORA 205 fo.91vo 1680,14 september 

Symen Jansz Paessche verkoopt aan Aeltie Jans weduwe van Barent Harmens een huis en erf in de Schevelstraat. 

Belendingen oost: Gerrit Bertsse, west: Louris Jans. De steeg tussen dit huis en dat van Gerrit Bertsse komt beide huizen 

toe. Contant 236 gld. 
 

ORA 205 fo.92  1681,1 januari 

Neeltje Jans van der Graght blijkt twee minderjarige kinderen te hebben van Mr Heyndrick Grentsyn. 
 

ORA 205 fo.92vo 1681,1 januari 

Teunis Pietersz, procuratie hebbende van zijn vader Pieter Teunisz (Broek in Waterland), verkoopt aan Frans Jacobse 

Boormaecker een huis en erf opt Dieckenest genaamd het Dieckenest. Belendingen oost: de sloot, west: gemene steeg, 

noord: het gevolde slootje, zuid: Binnendyksmeer. Het huis wordt reeds bewoond door Boormaecker. 
 

ORA 205 fo.99v  1681,13 april 

Cornelis Cornelisz van Tuyn verkoopt aan Maerten Jansz Swan een huis en erf in de Kerkbuurt. Het erf is 16,5 roe groot. 

Belendingen west: de weg, oost: Jan Harmensz Rotman, zuid: Ysbrant Aerjens Kaerl, noord: Jacob Aerjans Stam. 

Contant 120 gld. 
 

ORA 205 fo.104  1681,8 mei 

Martyntje Gerrits, weduwe van Steffen Jacobs, geassisteerd door haar broer Engel Gerrits, verkoopt aan Nan Lourisz Backer 

een huis en erf achter de kerk. Belendingen noord: de gemene weg, west: weduwe Hendrick Jacobsz, zuid: weduwe Jan 

Dircxe, oost: het schoolmeestershuis. Contant 326:8:0 gld. 
 

ORA 205 fo.105  1681,8 mei 

Akte waarin Pieter Cornelisz en zijn echtgenote Mary Claes genoemd worden. Pieter blijkt groenlandvaarder. 
 

ORA 205 fo.105vo 1681,8 mei 

Mieus Claesz Beyen koopt van Jan Jansz van Deursen een huis en erf op de Meldijk. Belendingen noord: de straat, oost: de 

kinderen Jan Aerjans en Cornelis  Gerrits weduwe, zuid: kinderen Griete Huyen, west: Aeght Cornelis. Koopprys 620 gld te 

betalen in 3 termynen. 
 

ORA 205 fo.107  1681,8 mei 

Jan Huyberts voor hemzelf en voor de kinderen en verdere dessendenten van zaliger Huybert Cornelisz verkoopt aan Nan 

Cornelisz 4/5 in een huis en erf int Achterpadje. Het erf is 11 roe groot. Belendingen oost: Jan Cornelisz Hartjan, west: Griete 

Nomen. Contant 88 gld. 
 

ORA 205 fo.107vo 1681,8 mei 

Pieter Dircxe (Starmeer) en Willem Cornelisz Brouwer (Markenbinnen) verkoopt aan Wouter Pieters 2/3 in een huis en erf 

met het recht van een bierstal. Belendingen oost: Claes Dircxe Steyl, west: Jan Maertssen, noord: Claes Pietersz Weuties, 

zuid vaarsloot. Contant 334 gld. 
 

ORA 205 fo.108vo-109 1681,8 mei 

Jan Dirckse Quinck verkoopt aan Jan Jansz van Deursen een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen oost: Jacob Jansz 

Swan, west: kinderen Pieter Allerts, noord: de straat, zuid: Achterpad. Custing 390 gld. 
 

ORA 205 fo.110vo 1681,8 mei 

Jacob Hendricksz Bonkenburg de jonge verkoopt aan Dirck Gerritsz Alckemade een huis en erf op de Meldijk. Belendingen 

oost: Pieter Cornelisz Alckemade, noord: de straat, west: Geertie Cornelis, zuid: Cornelis Cornelisz Smack. Custing 500 gld.  



 

ORA 205 fo.115vo 1681,13 mei 

Gerrit Jansz Backer (Limmen) verkoopt voor 1200 gld aan Johannis van Coevenhoven een custingbrief ten laste van 

Jan Jansz Poorter (Bergen), groot 2600 gld waarop reeds 800 gld is betaald. Onderpand dient 1/2 korenmolen staande 

op de stadswal te Alkmaar genaamd de Grote Molen. De schuldbrief werd op 21 maart 1681 gepasseerd voor Cornelis 

Sevenhuysen en Pieter Symens schepenen te Alkmaar. 
 

ORA 205 fo.116  1681,13 mei 

Diakenen Hercules Foppen Goesinnen, Frans Jacobsz Boormaecker en de armvoogden Jan Cornelisz Swan en Jan 

Claes Jan Baes verkopen een huis op de Loet. 
 

ORA 205 fo.121vo-122 1681,3 juni 

Odewyn Claesz Borsie verkoopt aan Pieter Jacobsz Laeckencoper een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen west: 

Jacob Jansz Swan, oost: de kinderen Cornelis Cornelisz van Thuyn, noord: de straat, zuid: het Achterpad. Koopprys 300 

gld in 3 termynen te betalen. 
 

ORA 205 fo.134  1681,8 september 

Dirck Claesen Duyts wonende buiten Amsterdam verkoopt aan Maerten Claesz 1/3 in een huis en erf in de Kerkbuurt het erf 

groot int geheel 16,5 roeden. Belendingen west: de weg, oost en noord: Cornelis Cornelisz Breghman, zuid: Anne Jacobs. 
 

ORA 205 fo.134vo 1681,19 september 

Jan Harmensz Backer verkoopt aan Cornelis Cornelisz Breghman een huis en erf in de Kerkbuurt. Het erf 2 snee en 2 roe. 

Belendingen: west de weg, oost: Achterpad, zuid: Maerten Claessen Ooth, noord: de verkoper. Conditie menpad tussen de 

huizen van de koper en verkoper gemeen gebruik. Custing 650 gld. 
 

ORA 205 fo.135vo-136 1681,19 september 

Aeghte en Griete Claes verkopen aan Jan Harmensz Backer een huis en erf in de Kerkbuurt genaamd De Bontekoe, het erf 

1 snee 1 roe. Belendingen oost: Achterpad, west: de weg, noord: menpad tussen dit huis en De Swan, zuid: Cornelis 

Cornelisz Breghman. Custing 800 gld. 
 

ORA 205 fo.138vo 1681,16 oktober 

Willem Michiels Veen, getrouwd met Tryn Dircx, en Jan Dirckse Quinck voor hunzelf en voor Tryn en Claesie Dircx, alle 

kinderen en erfgenamen Dirck Claesz zaliger verkopen aan Guyrt en Reyer Rongen een huis en erf in de Kerkbuurt. 

Belendingen oost: de weg, west: stad Haarlem, oost: de kopers en Neel Claes, zuid: Claes Lourisz Backer. Gereed geld 

f.133:10:0. 
 

ORA 205 fo.143  1682,23 februari 

Gerrit Cornelisz waard in de Buys op Knollendam. 
 

ORA 205 fo.146vo 1682,20 april 

Claes Jansz Huysman voor hemzelf, Pieter Jansz Huysman voor hemzelf en voor zijn halfzusters Jannitje en Claertie Jans, 

Jan en Claes Pieters, allen erfgenamen van Claes Nannen, verkopen aan Pieter Claesz Maet een 1/2 huis en erf in de 

Kerkbuurt. Belendingen oost: Pieter Cornelisz Waert, zuid: Garbrant Cornelisz Singer, west: Kerkbuurt, noord: Aerjen 

Jacobsz Stam. Contant 140:8:0. 
 

ORA 205 fo.148vo 1682,8 mei 

Nan Cornelisz verkoopt aan Claes Jacobsz uit Benes een huis en erf "int Aghterpadt". Belendingen oost: Jan Cornelisz Hart, 

noord: Griete Noomen. Contant 100 gld. 
 

ORA 205 fo.148vo 1682,8 mei 

Verkoopakte waarin belendingen met de waag 
 

ORA 205 fo.158-158vo 1682,8 mei 

Garbrant en Jan Claesen Alckemade verkopen aan Jacob Heyndricxe Bonckenburgh de jonge een huis en erf op de Meldijk. 

Belendingen oost: Gerrit Hendricxe Spanjert, west: erfgenamen Ysbrant Lourisz. Custingbrief  f.880.0.0  in 3 termynen. 
 

ORA 205 fo.162vo 1682,16 mei  

Pieter Theunisz (Broek in Waterland) verkoopt aan Reyer en Griete Rongen een huis en erf in de Kerkbuurt. 

Belendingen oost, zuid en noord: de koper, west: de stad Haarlem. Contant f.112:12:0. 

 

 



ORA 205 fo.163  1682,20 mei 

Claes Willems Deys verkoopt aan Reyer en Guyrte Rongen een huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen zuid, west en 

noord: de koper, oost: de weg. Contant 75 gld. 

 

ORA 205 fo.163vo-164 1682,22 mei 

Neel Gerrits, weduwe van  Dirck Maerts, voor ½  en Claes Dircksz Roos (Markenbinnen) voor de andere ½, verkopen aan 

Jan Willemsz Jonker een beplante tuin i.d. Overbuurt, groot 7 snees. Belendingen oost: Slimpad, west: Breeweg, zuid/noord: 

stad Haarlem. Custingbrief 645 gld. 
 

ORA 205 fo.166  1682,22 mei  

Jan Wouters verkoopt aan Dieloff Dieloffsen een hoekje erf achter het huis van de koper. Belendingen oost en noord: Mr 

Hendrick Grentsyn, west: de verkoper. Contant verkocht. 
 

ORA 205 fo.168vo 1682,22 mei 
Gerrit Claesz Bertsse verkoopt aan Maerten Jans Swan en Jan Harmensz Rotman een huis en erf in de Schevelstraat. 

Belendingen zuid: Schevelstraat, noord: Mr.Hendrik Grentsyn, west: Aeltie Jans, oost: Jan Wouters. Contant 302:8:0 gld. 
 

ORA 205 fo.176  1682,05 juni 

Cornelis Ysbrantsz Broens verkoopt aan Claes Heyndricxe stuurman, tegenwoordig in Groenland, een huis en erf in 

Oostergeest. Het erf 122 roe, het dorpie 50 roe. Belendingen oost: de meer, west: Smalleweg, noord: Bruyn en Willem Gerritse 

Alckemade kinderen, zuid: Garbrant Cornelisz Heemstee. Contant 1128 gld.  
 

ORA 205 fo.182   1683,5 januari 

Jacob Willems Koster en Nan Lourisz Backer, diakenen van de gereformeerde gemeente, verkopen aan Maertie Dircx een 

erf in de Overbuurt. Voorts aan Jan Claesz Janbaes en Jacob Mieusz Tromp 2/5 in het huis staande opt voorss erf. Voorts 

3/5 in dito huis aan de kinderen van Michiel Jacobs en Maerten Dircx. Belendingen: oost: Smalleweg, west/noord: Gerrit 

Hendricxe Molenaar, zuid: Jan Sweren. Contant 40 gld. 
 

ORA 205 fo.183vo 1683,6 februari 

Jan Sweren (Assum), Dirck Cornelisz voor henzelf en voor hun moeder en zuster (in Westzaan), Claes Arentsz Visscher 

voogd over het weeskind van Gerrit Arjens vant Sant, allen erfgenamen van Neel Arjens verkopen aan Jacob Jansz Sweren 

1/2 in een huis en erf op Westergeest met de helft vant overhuisje genaamd "De Schulp". Belendingen oost: Claes Dircksz 

Vrienden, west: Michiel Jacobsz Brasser, noord: Nan Lourisz Kaerssemaker, zuid: Claes Cornelisz Groteknegt. 

En dit met zodanige vry en onvryheden als het huis onder zaliger Dirck Claes Blau bezeten heeft. Contant 375 gld. 
 

ORA 205 fo.186vo 1683,6 mei 

Griet Gerrits verkoopt aan Jacob Jansz Swan een huis en erf int Achterpad. Belendingen oost: Claes Jacobsz uit Benes, 

west/zuid: de koper, noord: het Achterpad. Contant 125 gld. 
 

ORA 206 fo.11  1683,13 mei 

Jacob Jacobsz Veel en Jan Pietersz (Akersloot) verkopen aan Claes Cornelisz Aemkers "een smithuys met de schoorsteen 

daerin staende op erffpaght op het erff" van de weduwe van Willem Cornelisz Gorter (3 gld p.j). Belendingen oost: huis 

van de weduwe van Willem Cornelisz Gorter, west: de gemene weg. Contant 63 gld. 
 

ORA 206  fo.12  1683,16 mei 

Pieter Claesz Blaeuw (Zaandam)  voor ¼, Gerrit Jansz (Amsterdam) voor ¼, Claes Claesz Blaeuw en Jacob Jansz Sweren 

in huwelyk hebbende Aecht Claes Blaeuw voor ¼, Abraham Pieters gehuwd met Aeghte Cornelis Blaeuw (Alkmaar), 

Aeghte Cornelis (Leiden), Anne Cornelis (Beverwyk) ¼, alle erfgenamen van Dirck Claesz Blaeuw verkopen aan Outger 

Jacobsz Hellingman het Lyesven groot 32 snee. Contant 662:8:0 gld. 
 

ORA 206  fo.18-20vo 1683,31 mei 

Hendrik Brouwer, oudschepen van Gorichem, getrouwd met Cornelia van Alphen, die door het overlyden van haar oom 

Pieter Doubleth patronesse is geworden van een vicarie die in 1502 werd gesticht door Jan Boon (een priester in het Sticht 

Utrecht) opt st Martyns altaar in de parochiekerk St.Baeff te Haarlem. 

Zy verkoopt enige goederen die by de vicarie horen wegens de ongelden en achterstanden in o.m. de belasting. De verhuur 

van de landeryen bleek moeilyk. De Staten van Holland verlenen octrooi tot verkoop op 18 december 1682. 

1e aan Johannes van Coevenhoven zaadland 8 snee. Belendingen zuid: de koper, noord: Bruyn Claesz Alckemade's weduwe, 

oost/west: de gemene weg. Verkoopprys 470:9:0 gld. 

2e aan Jacob Heyndricksz Bonckenburgh een stuk zaadland ca. 4 snee. Belendingen zuid: Jan Pouwelsz kinderen, oost/west: 

de gemene weg, noord: Cornelis Smacken kinderen. Verkoopprys 188:2:0 gld. 



3e aan Cornelis Jacob Neessen (Krommeniedyk) land i.d. Broekpolder genaamd Jonge Dirckenventie of Weligenbergh, groot 

4 gars 2,5 snee of 1149,5 roeden. Belendingen oost: Lagendyk, zuid: Jacob Jansz Meynderts kinderen, west: Jacob Nannen, 

Noord: Rem Jacobs. Verkoopprys 109 gld. 

4e Aan Jan Claesz Alckemade land i.d. Broekpolder genaamd Baert Claes Dircxssventie groot 8 snee of 266 2/3 roeden. 

Belendingen west: de koper, oost: Cornelis Garbrants, zuid: Jacob Janssen Meynderts, noord: Hercules Foppe Goesinnen. 

Verkoopprys 34:14:0 gld. 
 

ORA 206  fo.21-21vo 1683,4 juni 

Guyrt Louris (de Ryp) voor de helft, Claes Arentsz Visscher testamentair voogd over de minderjarige kinderen v za. 

Dieuwer Louris voor de andere helft, erfgenamen van za. Ysbrant Lourisz Edelman verkopen aan Frans Jansz Schipper, 

Pieter Jansz Schipper en Garbrant Gerritsz Alckemade een huis en erf op de Meldyk. Belendingen west: Bruyn Claesz 

Backer, oost: Jacob Hendriksz Bonkenburg. Custingbrief gepasseerd van 690 gld. 
 

ORA 206 fo.24  1683,21 juni 

Claes Jacobsz Haseven en Jacob Mieusz Tromp, armvoogden, verkopen aan Pieter Cornelisz Alckemade een huis en erf in 

de Overbuurt waarin Tamis Odewynsz gewoond heeft. Belendingen oost: Smalleweg, noord/west: Wouter Arissen 

Coperslager, zuid: Abraham Pietersz. Gereedgeld 105:16:0 gld. 
 

ORA 206  fo.27vo 1684,2 maart 

Cornelis Phillipsz Prins (Hoorn), Wouter Wybrantssen (Westzaan), Pieter Maertensz Kas (Jisp), Frederick Cornelisz 

Speelman, oom en voogd van  Antje, Aeght en Tryn Wybrants, voorts te samen voor Neeltje Wybrants, alle kinderen van 

za. Wybrant Wybrantsz, verkopen aan Claes Wybrantsz chirurgyn 7/8 in een huis en erf op de Meldyk. Belendingen oost: 

Bruyn van Limmen weduwe, west: Pieter Jansz Schipper. Resterende deel 1/8 reeds in het bezit van de koper. Betaald 

wordt 400 gld. De koper neemt tevens de op het huis rustende lasten, groot 300 gld, over.  
 

ORA 206  fo.28  1684,11 maart 

Claes Pieterse Schouten (Graft) verkoopt aan Jacob Hendriksz Bonkenburg een dubbele damschuit voor 700 gld. 

 

ORA 206  fo.30vo-31 1684,30 april 

Rongh Joosten (Koog), tevens voor zyn broer Ysbrand Joosten, verkoopt aan Gerrit Aryens Stam een huis en erf in de 

Kerkbuurt. Belendingen noord: Aryen Jacobsz Stam, zuid: Cornelis Cornelisz Fanten. Custing 175 gld. 
 

ORA 206  fo.32  1684,3 mei 

Claes Jacobsz Haseven en Jacob Jansz Swan, armenvoogden van Uitgeest, verkopen aan Jacob Pietersz Fray een huis en erf 

opt Scharloo. 
 

ORA 206  fo.33  1684,3 mei 

Jan Wouters verkoopt aan Allert Pieters een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen oost: Dieloff Doeloffs, west: 

Maerten Jansz Swan. Contant 290 gld. 

 

ORA 206  fo.33vo 1684,9 mei 

Jan Harmensz Rotman verkoopt aan Maerten Jansz Swan 1/2 huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen oost: Allert 

Pietersz Al, west: Aeltje Jans. Gereed geld 140 gld. 
 

ORA 206  fo.43vo 1684,9 mei 
Nan en Cornelis Cornelisz Tuyn verkopen aan Jan Dircxe Quinck een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen oost: 

Jacob Mieusz Tromp, west: Odewyn Claesz. Contant 217 gld. 
 

ORA 206  fo.38  1684,9 mei 

Claes Claesz Blaeuw (Akersloot) verkoopt aan Wouter Claessen een huis en erf en een ziedhuisje op Westergeest. Het erf 

groot 216,5 roeden. Belendingen zuid: Phillips Willems Vel, noord: Cornelis Ysbrantsz Broens. Contant 720 gld. 
 

ORA 206 fo.80  1685,11 mei 

Bruyn Pieters, Cornelis Pieters en Claes Pieters, voogden over de kinderen van Frans Pieters, verkopen aan Pieter Reyersz in 

de Coogh een huis en erf in de Coogh, genaamd Het Princenhoff. Contant 62 gld. 
 

ORA 206 fo.86  1685,11 mei 

Jan Dircxe verkoopt aan Claes Jacobs een huis en erf int Achterpadtie. Belendingen oost: Jan Cornelisz Hart, west: Jacob 

Jansz Swan. Contant 150 gld. 
 

ORA 206 fo.97-97vo 1685,28 april 



Jacobus Schouten (Leiden) en Johannis Deswatmes (Leiden), executeurs testamentair van Gerardt Schouten, in zyn leven 

brouwer van de Oliphant te Haarlem, machtigen Hessel Jansz Bonkenburg, schout te Heemskerk, om te Uitgeest aan Neeltje 

Tyssen herberg de Oliphant te transporteren. 

 

ORA 206  fo.98-98vo 1685,10 december 

Transportakte van de Oliphant tgv Neeltje Tyssen. Belendingen oost: Symen Jansz Paessche, west: de koper. 

Custing 640 gld. 
 

ORA 206  fo.105  1686,1 maart 

Transport oliemolen s'Lands Welvaren. 
 

ORA 206  fo.111  1686,7 mei 

Transport oliemolen s'Lands Welvaren 
 

ORA 206  fo.120vo-121 1686,9 mei 

Frans Jansz Schipper 1/3, Pieter Jansz Schipper 1/3, Garbrant Gerritsz Alkemade 1/3, verkopen aan Reyer Claesz Pepertuin 

een huis en erf op de Meldyk. Belendingen oost: Jacob Hendricksz Schipper (=Bonkenburg), west: Tryn Harmens, noord: de 

weg, zuid de meer of de sloot. Custingbrief 1000 gld. 
 

ORA 206 fo.122vo-124 1686,9 mei 

Jan Claasz wonende in oliemolen s'Lands Welvaren. 
 

ORA 206 fo.131  1686,17 mei 

Michiel Jacobsz Brasser verkoopt aan Dirck Claesz Cabatte een huis en erf int Achterpad of de Overbuurt. Belendingen 

oost: Slimpad, zuid: karpad, west: Pieter Pietersz, noord: Claes Hendricksz. 
 

ORA 206  fo.132vo-133 1686,17 mei 

Jan Wouters en Tys Jansz Huygen, voogden over de kinderen van Wouter Jansz zaliger voor de helft, Maertie Wybrants 

mede voor Wouter Jansz voor de andere helft, verkopen aan Jan Jansz Block een huis en erf opt Dieckenest.  Belendingen 

noord: Jan Cornelisz Swan, zuid: Binnendyksmeer. Custingbrief 315 gld. 
 

ORA 206  fo.138vo 1686,2 juni 

Pieter Symonsz Bonkenburg, Claes Arentsz Vischer en Poulis Claesz Cabel en Johan Coevenhoven, executeurs testamentair 

van za. Gerrit Hendricksz Spangert en Sara Outermans verkopen aan Pieter Jacobsz Laeckencoper een huis en erf op de 

Meldyk. Belendingen noord: de straat, oost: de koper, west: Jacob Hendricksz. Contant 844:7:8 gld. 

 

ORA 206 fo.139-139vo 1686,2 juli 

Voorgaande personen verkopen aan Symen Jansz Ouweman een huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen oost: Achterpad, 

west: de weg, noord: Garbrant Snyer, zuid: Willem Jansz Cnol. Custingbrief 215 gld. 
 

ORA 206 fo.140vo 1686,2 juni 

Dirck Foppe Goesinnen verkoopt aan Pieter Jacobsz Laeckencoper een huis en erf op de Meldyk. Belendingen oost: Claas 

Molenaar, west: de erven Gerrit Hendriksz Spanjaert. Contant 489:16:0 gld. 
 

ORA 206 fo.142vo 1686,11 juni 

Claesie Claes verkoopt aan Mr Maerten Jacobsz Vroon een gedeelte van een tuin achter het huis van de schoolmeester, groot 

ruim 1 snee. Belendingen oost: de verkoper, west: Nan Lourisz Backer. Met een vrye uitgang per kruiwagen over het erf van 

de verkoper. Contant 140 gld. 
 

ORA 206 fo.143vo-144 1686,11 juni 

 

Jochem Michiels (Krommenie) voor 1/5, Mr Symen Ruts en Abraham Jansz, voogden over de kinderen van Neeltie Michiels 

voor 1/5, Abraham Jansz procuratie hebbende van Jan Michiels 1/5, Mr Symen Michiels Ruts voor 1/5, verkopen aan Allert 

Symens 4/5 van een huis en erf in de Kerkbuurt "met de huysinge aent grote huys vast". Belendingen oost: de weg, west: 

Steffen Poulusz, noord: Anne Jacobs, west: Claesie Claes. Custingbrief gepasseerd 496 gld. 
 

ORA 206 fo.148vo 1686,20 augustus 

Het weeshuis koopt land. 

 

ORA 206 fo.149   1686,25 augustus 



Claertie Jacobs, weduwe van Jan Swan, voor de helft en Jacob Jansz voor de andere helft verkopen een huis en erf op 

Westergeest. 
 

ORA 206 fo.155  1687,10 maart 

Willem Jacobsz Freth (Markenbinnen) en Dirck Dircksz (Krommeniedyk) voor hunzelf en voor de andere erfgenamen van 

Jan Symens voor ½ , Gaeuwen Aemkerss (Assum) voor ¼, Symen Claesz van de Tuyn voor hemzelf en zusters voor ¼, 

Jacob Jansz Swan voor hemzelf en de kinderen van Claes Gerritsz GroteClaes voor ¼, Claas Cornelisz voor hemzelf en zyn 

zusters en broeders ¼, allen erfgenamen van Alit Aemkers, verkopen land in de Broekpolder. 
 

ORA 206 fo.162vo-163vo 1687,15 mei 

Transporten waarin Jacob Albertsz Houtsager in de belendingen wordt genoemd. 
 

ORA 206 fo.169-169vo 1687,15 mei 

Claes Thomasz, Cornelis Ariens en Pieter Jacobsz Laeckencoper, voogd over Guyrte Thomas, verkopen een huis en erf in 

de Overbuurt aan Odewyn Claesz Bors (3/5), Mr.Maerten Jacobs (1/5) en Jacob Pieters (1/5). Belendingen zuid: Claes 

Jacobsz Haseven, noord: Joop Joosten. Custingbrief gepasseerd 220 gld. 
 

ORA 206 fo.171-171vo 1687,23 mei 

Pieter Cornelisz Verwer en Claes Gerritsz Stockenmaker, diakenen, verkopen aan Pieter Pietersz Koopman een huis en erf in 

de Kerkbuurt. Belendingen noord: Cornelis Pietersz Pronck, zuid: Gerrit Ariens Stam. Custingbrief 80 gld. 
 

ORA 206 fo.174vo-175 1687,30 mei  

Maerten Jansz Kuyper verkoopt aan Lysbet Jans een "Kuyphuysie" en erf in de Overbuurt. Belendingen west: de weg, oost: 

Jacob Seunties kinderen. Custingbrief 100 gld 

 

ORA 206 fo.175v/176  1687, 30 mei 

Claas Dirxe Roos, Jacob Pietersz Lantsman, ooms van de weeskinderen van Symen Dircxe Melck, verkopen aan Dirck Jacobsz 

Freth een huis en erf op Markenbinnen. Belendingen noord: Pieter Ysbrantsz, zuid: de verkoper. Custingbrief 222 gld. 
 

ORA 206 fo.177  1687,8 juni 

Steffen Jacobsz 2/3 en Steffen Poulusz (i.d. Koog) 1/3, verkopen aan Cornelis Cornelisz Vis land op de Loet genaamd 

Somersven, groot ca 959 roeden. Belendingen zuid: de koper, noord: de Grote Ven. Contant 1050 gld . 
 

ORA 206 fo.178  1687,11 juni 

Fop Dircksz 1/3, Fop Cornelisz 1/3, Pieter Arjens en Griet Hessels te samen voor 1/3, verkopen aan Arien Siericxe een huis 

en erf op Assum, het erf groot ca 2 snees. Belendingen oost: de dyk, noord/zuid: Gaeuw Pieters, west: weduwe van Ysbrant 

Ysbrants. Contant 90 gld. 

 

ORA 206  fo.178vo   1687,12 juni 

Mr. Elias van Houwert, voogd over de kinderen van Lysbet Heyndricx 1/6, Mr Pieter Grentsyn 1/6, Jan Dircx gehuwd met 

Styntie Hendricx 1/6, Jan Harmensz Rotman 1/6, Mr Claes Wybrants en Jan Sacharias 1/6, Cornelis Cornelis Doeties voor de 

meerderjarige en Cornelis Mieusz Blaeu voor de minderjarige kinderen van Neel Hendricx zaliger 1/6 te samen voor de ene 

helft. Maerten Jansz Swan 4/6, de voornoemde Jan Dircksz 1/6, Item Claas Wybrants en Jan Sacharisz 1/6 te samen voor de 

andere helft, verkopen aan Mr. Maarten Jacobsz Vroon een stuk land genaamd t'Jochel groot ca 1489 roeden. Belendingen 

zuid: Nieuweweg, west: Koogdyk, noord: Hendrick Jacobs, oost: Middelweg. Contant 2026 gld. 

 

ORA 206 fo.179   1687,12 juni 

De zelfde personen verkopen aan Jacob Pieterz Coogh een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen oost/noord: Nan 

Lourisz Backer, zuid: de straat, west: Jan Pietersz Al en Dielof Dielofsz. Contant 719 gld. 

 

ORA 206 fo.179vo-180  1687,12 juni 

Dezelfde personen verkopen aan Frederick Florisz Limmen 2 stukjes land by de Dogmolen genaamd het Lage Sant, groot 

716,5 roeden.  Belendingen noord: het Bolgerwout, zuid: Cornelis Cornelisz Vis, oost: de Ryn, west: de dyk. Custingbrief 

505 gld. 
 

ORA 206 fo.193  1687,31 juni 

Symen Jansz Paessche verkoopt aan Nan Lourisz Backer een huis en erf op de Meldyk. Belendingen oost: De Valck, west: De 

Olyphant. Contant 400 gld. 
 

ORA 206 fo.203vo 1687,30 november 



Claesie Claes, weduwe van Dirck Jacobsz Vennen, verkoopt aan Sytie Claes, weduwe van Jacob Steffens, land in de 

Dorregeesterpolder genaamd Wyvenacker ca 2400 roeden groot. Belendingen zuid: Cornelis Jansz Cejannen, noord: de 

plempdyck. 
 

ORA 207 fo.8vo  1688,20 mei 

Reyer Claesz Pepertuyn verkoopt aan Mouris Gerritsz Menger een huis en erf op de Meldyk. Belendingen oost: Jacob 

Heyndricx Schipper, west: weduwe Bruyn Claesz Backer, noord: de weg, zuid: Binnendyksmeer. Contant 1100 gld. 
 

ORA 207 fo.11vo-12 1688,20 mei 

Fop en Aelbert Cornelisz, mede voor hun broers en zusters, verkopen aan Gerrit Pietersz Schuyt (Hofland) 2 morgen in een 

stuk land in de broekpolder genaamd Amsterdammerven. Custing 925 gld. 
 

ORA 207 fo.13  1688,20 mei 

Jan Maerts verkoopt aan Claas Jacobsz Haseven een huis en erf genaamd "De Cuip" in de Overbuurt. Belendingen noord: 

weduwe van  Jacob Dircxe Joncker, zuid: Maertie Dircx. Contant 105 gld. 
 

ORA 207 fo.23vo 1688,17 juni 

Guyrt Ariens, getrouwd met Ysbrant Claesz Ban (tegenwoordig naar Groenland), verkoopt aan de armenvoogden een huis en 

erf opt Nieuwland voor 56 gld. 

 

ORA 207 fo.24    1688,29 juni 

Pieter Cornelisz Verwer en Garbrant Jansz, armenvoogden, verkopen aan Allert Cornelisz op de Stierp 1/3 stuk land in de 

Wouderpolder genaamd Costersgoren voor 175 gld. 
 

ORA 207 fo.56  1690,23 februari 

Partenverkoop oliemolen de Bakker. 

 

ORA 207 fo.63  1690,11 juni 

Transportakte waarin een smedery op Westergeest. 
 

ORA 207 fo.65vo 1690,11 mei 

Pieter Jansz Verhammen, Willem Jansz Verhammen, Pieter Joosten Verhammen, Jacob Jansz Verhammen, erfgenamen 

van Cornelis Jansz Verhammen. Cornelis Gerritsz Alckemade en Garbrant Gerritsz Smit executeurs testamentair van za 

Anne Claes en Gerrit Tymenssen, alsmede voogden over diens minderjarige kinderen, verkopen een en ander o.m. 

fo.66 aan Frederick Florisz Limmen een tuin achter de Swan groot 133 roeden voor 448 gld. Belendingen noord: 

Jacob Jansz Swan. 

 

ORA 207 fo.70-70vo 1690,11 mei 

De voogden over de kinderen van za Dirck Wouters verkopen aan Claas Jacobsz Haseven een huis en erf in de Kerkbuurt 

Belendingen west: de weg, noord: Tryntie Garbrants, zuid: Allert Claasz, oost: de koper. Custingbrief: 400 gld. 
 

ORA 207 fo.77vo-78 1690,30 mei 

Jan Cornelisz Swan verkoopt aan Jacob Hendriksz Schipper een huis en erf opt Dieckenest. Belendingen noord: Nan 

Lourisz Backer, zuid: Jan Block. Custing 75 gld. 
 

ORA 207 fo.83  1690,8 juni 

Maertie Dircks, huisvrouw van Cornelis Pietersz Coogh op Assum, koopt een boomgaard op Assum voor 150 gld van 

Pieter Pietersz Karman. 

 

ORA 207 fo.83vo 1690,13 juni 

Maertie Jacobs, weduwe van Jacob Hendriksz Schipper, verkoopt aan Claas Pietersz Goethart (Boskoop) een dubbele 

damschuit voor 930 gld. 
 

ORA 207 fo.86  1690,14 juli 

Reyer Claasz Pepertuin verkoopt aan Jodocus Cousebant (Haarlem) een huis en erf op Oostergeest, twee stukken land 

op de Dyckerhemmen genaamd de Hem groot 1891 roeden en voorts zyn meubelen en koeien, voor 800 gld. 
 

ORA 207 fo.87-87vo 1690,7 september 

Jan Claasz, wonende in molen s'lands Welvaren, koopt van Cornelis Allertsz Heerties, koopman te Knollendam 1/4 in 

hennipklopper s'Lands Welvaren. Custingbrief gepasseerd 1240 gld. 
 



ORA 207 fo.89vo 1690,5 december 

Claes Cornelisz Hout (Markenbinnen) en Pieter Cornelisz Alckemade, broers, verkopen aan Pieter Reynen een ½  huis en erf op 

Oostergeest genaamd het huis en erf van Antje en Baaffien Jacobs. Belendingen zuid: Johan Kies van Wissen, noord: Maartie en 

Tryntie Molenaars, oost: Binnendyksmeer, west: korendyk. Koopprys 1000 gld. 

in supra: "Compareerde ter secretarie alhier Reyn Pietersz de welke verklaarde en te kennen gaaff alsmede Jan Willemsz 

Castercom dewelike het selve attesteerde, als dat ingevolge van den scheyceel tusschen hem en syn broeder gemaakt het 

bovengemelde huys en erve alleen hem in eygendom is toebehorende en aangedeelt" 5-7-1784. 
 

ORA 207 fo.97  1691,23 mei 

Reyer Jansz (Markenbinnen), voogd over de mondige en onmondige kinderen van za. Cornelis Dircksz Bloem 

(Markenbinnen), verkoopt aan Tryn Claas (Markenbinnen) een huis en erf met ½ boomgaard, gemeen met Claas Luyts op 

Markenbinnen. Belendingen noord: Niesien Claes, zuid/west Claes Luyts. Contant 640 gld. 
 

ORA 207 fo.102vo 1691,23 mei 

Frans Jansz Schipper, Steffen Jacobsz, Jacob Pieters Al en Jan Harmensz Backer voor hunzelf en de andere erfgenamen van 

zaliger Dirck Jacobsz Vennen en Claesie Claes, verkopen aan Maarten Jacobsz Vroon een huis en erf in de Kerkbuurt, het erf 

groot ca 49 roeden. Belendingen zuid: Steffen Poulisz, noord: Cornelis Mieusz Blaeuw c.s. Custingbrief 350 gld 
 

ORA 207 fo.106vo-107 1691,23 mei 

Claes Gerritsz Stockemaker en Hessel Aemkersz, Jan Bouwesz tevens voor Bruyn Claasz (beide Nierop), verkopen aan 

Marytie Claes een huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen zuid: Achterpad, noord: Griet Jans. Custingbrief 200 gld. 
 

ORA 207 fo.120vo-121 1692,22 mei 

Allert Claesz verkoopt aan Maertie Claes een huis en erf in de Kerkbuurt, het erf groot ca 5 snees. Belendingen noord: Dirck 

Foppen Goesinnen, zuid: Griet Claes Symens. Custingbrief 250 gld. 
 

ORA 207 fo.130vo-131 1692,22 mei 

Heyndrick Gerritsz Coolmans, mede voor de andere erfgenamen van Maertie Claes Pachse (?), verkoopt aan Abraham Jacobs 

een huis en erf in de Kerkbuurt, het erf 16,5 roeden. Belendingen oost: Jacob Stam (of Frans?), west: de weg. Custingbrief 230 

gld. 
 

ORA 207 fo.144vo 1692,27 mei 

Transportakte waarin de belendingen met Jacob Jansz Biersteker op de Meldyk worden vermeld. 
 

ORA 207 fo.157vo 1692,13 november 

Transportakte waar in de belendingen met het vermaanhuis wordt genoemd. 
 

ORA 207 fo.159  1693,10 februari 

Odewyn Claasz Borsie verkoopt de grond waarop molen Swaan op't Nest gebouwd is aan de eigenaars van de molen voor 

40 gld. 
 

ORA 207 fo.166vo 1693,13 mei 

Hendrik Gerritsz Coolman en Jannitie Claes, erfgenamen van zaliger Maertie Claes Pays, verkopen aan Guert Jans een huis 

en erf in de Kerkbuurt. Belendingen zuid: Jan Harmensz Backer, noord: Maerten Jansz erven. Contant 177:10:0 gld. 

 

ORA 207 fo.167-167vo 1693,26 mei 

Aeffie Symens, weduwe van Mouris Gerritsz Menger, en Gerrit Indyck, notaris/procureur te Alkmaar, en Johan Versprangh 

testementair voogden over Gerrit Mourisz Menger, zoon van za. Mouris Gerritsz Menger, verkopen aan Pieter Gerritsz Tuyn 

een huis en erf genaamd "de Mauritius" op de Meldyk. Belendingen oost: Jacob Hendriks weduwe, west: Bruyn Claes 

weduwe, noord: de Meldyk, zuid: Binnendyksmeer. Custingbrief 700 gld. 
 

ORA 207 fo.169  1693,26 mei 

Guerte Claes, weduwe van Mr. Jacob Jansz Vennen, verkoopt een tuin. 
 

ORA 207 fo.180  1693,26 mei 

Transport waarin de Dorregeestermolen genoemd wordt. 
 

ORA 207 fo.184vo 1693,26 mei 

Jan Harmensz Backer en Cornelis Jansz Sint verkopen aan Jan Garmense een huis en erf in de Kerkbuurt. 

Belendingen noord: Claesie Jannen, zuid: Reyer Rongen. Contant f.132:6:0. 
 



ORA 207 fo.197-197vo 1693,28 juni 

Pieter Claesz Claesmatis verkoopt aan Jan Pietersz Koole een huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen west: de weg, zuid: 

Garmit Snyer, noord: Frederik Stamme, oost: Achterpad. 

 

ORA 207 fo. 201vo 1693, 13 juli 

Hercules Foppe Goesinnen en Jan Harmensz Backer als gesteld tot redding van de boedel en goederen van za. Allert 

Symons, alhier overleden, verkopen aan Willem Janse van Straeten een huis en erf bestaande uit drie woningen in de 

Kerkbuurt. Oost: de weg, west: mr.Maertens weduwe, noord: Dieuwer Arents, zuid: Steffen Paulusz erven. 

De put achter het huis blijft gemeen en er zal aan elke zijde een pomp gesteld mogen worden. Indien de koper een hek 

om zijn erf wil zetten, ter afscheiding van het grote huis, dan mag dit niet hoger zijn dan 5 voeten. Als de eigenaars 

van het grote huis zijn erf van de kamers wil scheiden, zullen zij de noordkant moeten dichtmaken naar genoegen van 

het gerecht alles volgens koopvoorwaarden waarop deze kamer en het grote huis op 23 jan 1691 is geveild en 

verkocht voor f.280,- gereed geld. 
 

ORA 207         1693,11 september  
Neeltje Cornelisdr, wonende op Groot Dorregeest, verkoopt aan Claes Volger te Beverwijk, een huis en erf op 

Dorregeest. Het erf groot 50 roeden. Oost: Cejannen, west: Huybert Dircxe. Voldaan met een custingbrief. 

 

ORA 207 fo.207vo 1694,18 maart 

Mr. Gerrit Menger te Alkmaar verkoopt aan Cornelis Jansz Cejannen een stuk land in de Dielofsmeer, groot omtrent 4 

morgen. Noord: de heer Westphalen, zuid: de heer Coetenburg. 500 gld gereed geld. 

 

ORA 207 fo.207vo 1694,18 maart 

Mr Gerrit Menger (Alkmaar) verkoopt aan Tryntie Ariens een huis en erf. 
 

ORA 208 fo.1  1694,9 april 

Verkoop van een huis en erf naast het kerkje van Markenbinnen. 

 

ORA 208  fo.1vo  1694,13 april  

Dirck Jansz Slickman, wonende op de Horn, verkoopt aan Aris Claesz Koopman, wonende in de molen s'Lands Welvaren 

1/8 deel in deze hennepklopper. Belendingen oost: molen De Harderin, west: het veerhuis, zuid: de banscheiding, noord: de 

Tochtsloot. Koopsom 600 gld. 
 

ORA 208  fo.3  1694,7 mei 

Pieter Pietersz Voormoot, in huwelyk gehad hebbende Tryn Jans, weduwe van Jan Jansz van Deursen die tydens zyn leven het 

bezit heeft gehad van een "gepermitteerde bierstal" welke hy heeft nagelaten aan zyn vrouw Tryn Jans zaliger en haar 

erfgenamen, transporteerd deze bierstal aan Aemker Hesselsz Leenman vlg extract authent. van dd 1694 op naam van Jan 

Jansz van Deursen. Koopsom is 625 gld.  
 

ORA 208  fo.4  1694,12 mei 

Pieter Gerritsz Coolmans (K'niedyk) verkoopt aan Pieter Jansz en Frans Jansz Schipper een damschuyt 48 voet lang voor 

545 gld. Betaling geschied in 3 termynen. 
 

ORA 208  fo.15  1694,27 mei 

Akte waarin Jan Albertsz houtsager vermeld wordt. 

 

ORA 208  fo.15vo 1694,27 mei 

Transportakte waarin het vermaanhuis te Markenbinnen vermeld wordt. 
 

ORA 208  fo.24  1694,27 mei 

Baltser Cornelisz Bosch, getrouwd met Neeltje Wouters; Jan Claesz Janbaes en Cornelis Albertsz Posjager, voogden over 

de kinderen van Ybrand Wouters verkopen aan Claes Jacobsz Haseven een hofstetie op de Busch waar het huis van Teunis 

Jansz op gestaan heeft. Belendingen oost: Krommenye, west: Lagendyk. Koopsom 2:14:0. 
 

ORA 208  fo.29   1694,27 mei  [betreft  herberg De Bontekoe] 

Symen Pietersz Bonkenburg, oud-schepen, verkoopt aan Pieter Cornelisz vant Heck een huis en erf in de Kerkbuurt. 

belendingen oost: achterpad, west: de weg, noord: de gemene steeg van De Swan en dit huis, zuid: de gemene steeg van dit 

huis en de koekebakker. Custingbrief 1200 gld.  
 

ORA 208  fo.45  1695,2 maart 



Jan Willemsz Gorter (Assum) verkoopt aan Jan Pietersz Koy 1/20 en 1/20 in 1/40 part in de hennipklopper De Zwaan van’t 

Nest voor 128 gld. 

 

ORA 208  fo.45vo 1695,2 maart 

Wouter Claesz en Geurtje Cornelis Beye(l?) verkopen 1/20 en 1/20 in 1/40 part in bovenstaande molen aan Cornelis Jansz 

Pronk. 
 

ORA 208  fo.49  1695,9 maart 

Huybert Immerseel, burgemeester van Harlingen, voor zichzelf, Cornelis Mieusz Blaeuw, procuratie hebbende van Susanna 

ten Haeff ,weduwe van dominee Wittebol zaliger, verkopen aan Pieter Jacobsz Laeckencoper elk 1/16 part in oliemolen De 

Daadelboom, staande aan het Uitgeestermeer. Te samen f.380.12.0. 
 

ORA 208  fo.70vo-71 1695,18 mei 

Cornelis Jansz op de Hooren verkoopt aan Cornelis Jansz Blanck 1/3 in oliemolen de Backer. 

Custing 750 gld. 
 

ORA 208  fo.77vo-78vo 1695,mei 

Pieter Jacobsz Laeckenkoper verkoopt aan Pieter Jansz Block een huis en erf Belendingen noord: Pieter Tymens, zuid: 

Aemcker Hesselsz. Condities: Het “boeyerhuys” op het erf blyft eigendom van de verkoper. Hy zal daarvoor aan de koper 1 

gld p.j. betalen. Heeft vrye toegang tot het “boeyerhuys”. Indien de verkoper besluit het huis af te breken dan zal hy verplicht 

zyn de schoeiing te repareren zodat deze niet instort. De losse borden aan dit huis mag de koper behouden. Het deel van het erf  

waar momenteel hennip opgeslagen ligt, daarvan blyft de hennip in eigendom van de verkoper. Custing 665 gld. 
 

ORA 208  fo.82  1695,9 mei 

Pieter Jacobsz (Krommenie) verkoopt aan Hendrick Poulussen een huis en erf by de Overtoom. Belendingen zuid: Cornelis 

Dircksz Water. 
 

ORA 208  fo.90v o 1696,6 augustus 

De erfgenamen van Johannis van Coevenhoven verkopen een huis en erf tydens een publieke veiling aan Frans Bongarts. Het 

huis staat in de Schevelstraat. Belendingen oost: de weg, west: Jan Nanne, noord: Mr. Hermanus Post, zuid: Schevelstraat. 

Koopprys 1440 gld. 
 

ORA 208  fo.95-95vo 1696,7 maart 

Lourens van Campen verkoopt aan Johan Schuyrmans een huis en erf genaamd herberg van de Swan.  Belendingen zuid: Jan 

Jacobsz Borst en Claes Symonsz Kerver, west: de Hereweg, noord: weduwe Broer Ewouts. f.500 gereed, rest (1000 gld) custing. 

 

ORA 208  fo.96    1696, 27 april 

Jan Claes Janbaes verkoopt aan Gerrit Sickers, schepen van Uitgeest, 1/20 in de hennipklopper genaamd De Broeyende Swaan 

voor 100 Car.gld. 

 

ORA 208 fo.106   1696, 16 mei 

De erfgenamen en de voogden van Isaack Pietersz Coogh verkopen aan Pieter Abrahamsz Coogh 1/4 in de Binnenven, groot 

441,5 roeden. Zuid: Hercules Foppe. Koopprijs 152 gld. 
 

ORA 208  fo.106vo 1696,16 mei 

De voogden van de minderjarige kinderen van Neel Tyssen verkopen aan Steffen Janssen 2 huizen met hun erven staande naast 

elkander op de Meldyk. Het ene genaamd De Oliphant, het andere het huis van Neel Tyssen. Belendingen oost: de Valk 

Condities: De Oliphant heeft de vryheid op de steeg vant Dieckenest en dat tot op de weg toe. Het huis van Neel Tyssen heeft 

de vryheid van de sloot opt Dieckenest en nog de vryheid tot op de Achtermeer toe. Koopprys 470 gld. 

 

ORA 208 fo.109vo  1696,16 mei 
Cornelis Ysbrants Broenssen verkoopt aan Anna Lourens twee stukken land: 1

e
 Alit Kostersven 1528,5 roeden, ten zuiden 

Hercules Foppen. 2
e
 Het Hertvelt, 1042,5 roeden, ten westen: Alit Costerven, ten noorden: Cornelis Jans Coninck. Koopprijs 

f.350,-. 

 

ORA 208  fo.128  1696,5 juni 

Jacob Jansz Biersteecker verkoopt aan Adriaan Gerritsz Harinckman 1/2 huis en erf met de hele bierstal op de Meldyk. 

Belendingen noord: Jan Wouters, zuid: de gemene weg. Koop 500 gld. 

 

ORA 208 fo.133  1696, 6 juni 



De kinderen van zal. Johan van Coevenhoven, gewezen secretaris van Uitgeest, verkopen aan Jan Hessels een stuk land bij 

de Dogmolen genaamd Het Lagesant, groot  716,5 roede, Oost en noord: de weg. Koopprijs f.250,--. 
 

ORA 208  fo.139vo 1696,6 juli 

Adriaan Gerritsz Harinckman verkoopt aan Dirck Jansz Swan een huis en erf op de Meldyk. Belendingen west: Jan Pietersz 

Koy, oost: de meelmolen, noord: de weg. Koop 430 gld gereed geld. 

 

ORA 208  fo.140  1696,9 augustus 

Aryen Dircxe de Ruyter verkoopt aan Tryn Jans weduwe van Simon Pietersz Bonkenburg een huis en erf in de Kerkbuurt. Het 

erf is 67 roeden groot. Belendingen noord: de gemene steeg, zuid: de gemene steeg. 650 gld gereed geld. 
 

ORA 208  fo.144  1697,21 februari 

Jacob Hendricxe verkoopt aan Pieter Abrahamsz Coogh een huis en erf opt Dickenest.  Belendingen zuid: Jan Block, 

noord: Aryen Gerts. 125 gld gereed geld. 
 

ORA 208  fo.150  1697,15 mei  

Aemker Hesselsz Leenman, Claas Wybrantsz, Mr Chirurgyn alhier, als gemachtigde voor zyn schoonmoeder Neeltje Jans en 

Jacob Pietersz Coog als gemachtigde van zyn schoonmoeder Aechte Claas, verkopen aan Pieter Buytewegh een huis en erf in 

de Kerkbuurt achter het Rechthuis. Belendingen zuid: de kerk, noord: Guert de Verwer en de kopers boomgaard. Koopprys 

500 gld. 
 

ORA 208  fo.152vo 1697,23 mei 

Steffen Jansz Welboren verkoopt aan Frans Cornelisz Schipper een huis en erf op de Meldyk genaamd De Oliphant. 

Belendingen west: Huygh Jans. Conditie: vryheid van de steeg vant Dieckenest tot op de weg toe. Koopsom 300 gld. 
 

ORA 208  fo.154vo 1697,23 mei 

Steffen Jansz Welboren verkoopt aan Adriaan Gerritsz (nb de biersteker!) een huis op de Meldyk. Belendingen oost: herberg 

De Valck, west: de Oliphant. Conditie: vryheid van de sloot opt Dieckenest. 

 

ORA 208  fo.155  1697,23 mei 

Verkoop van een werkhuis op Bonkenburg. 
 

ORA 208  fo.157vo 1697,24 mei 

De erfgenamen van Jacob Jansz Biersteker en de voogden van de minderjarige kinderen van za. Aeltje Jacobs, verkopen een 

huis en erf op de Meldyk genaamd herberg Van de Valck. Belendingen oost: Dirck Foppe, west: Steffen Jansz Welboren of 

nu Adriaan Gerrits. Condities: oost van dit huis hoort 5 voeten van de muur af gemeten, met de hele steeg bewesten waarover 

de achterhuizen van Ysbrant Spanjert vry gebruik hebben. Dit huis en die van Gerrit Tymons, Pieter Thonisz e.a. hebben vry 

gebruik van het secreet staande op de hoek van het gedempte slootje. Koopprys 450 gld te betalen in 2 termynen. 
 

ORA 208  fo.160vo 1697,24 mei 

Jan Jeroensz Coster verkoopt aan Jan Pieters Coog 1/20 in hennepklopper Zwaan vant Nest voor 70 gld. 
 

ORA 209  fo.4vo-5 1698,14 mei 

De voogden van de kinderen van za. Jacob Jansz Swan verkopen aan Aldert Pietersz Coogh een huis en erf (50 roe) in de 

Schevelstraat. f.400 in 2 termynen. Belendingen: oost: Odewyn Claesz Borsjes, west: Pieter Pietersz Voormoot. 
 

ORA 209  fo.5vo  1698,14 mei 

De voogden van de kinderen van za. Jacob Jansz Swan verkopen aan Jacob Pietersz Coogh een huis en erf op het Achterpad. 

Oost: Jan Dircksz. Koopprijs f.59:16:0. 

 

ORA 209  fo.6  1698,14 mei 

De voogden van de kinderen van za. Jacob Jansz Swan verkopen een boomgaard aan Mr Hermanus Post, chirurgyn, voor 

205:16:0 gld. Belendingen noord: het Achterpad, oost: Jacob Pietersz Coog. 
 

ORA 209  fo.6vo  1698,14 mei 

De voogden van de kinderen van za. Jacob Jansz Swan verkopen  een boomgaard aan Jacob Pietersz Coog voor 102 gld. 

Belendingen oost: Hermanus Post, noord en west: Het Achterpad. 
 

ORA 209 fo.23  1698,14 mei 



Cornelis Cornelisz verkoopt aan Reyer Pieters 1/2 huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen west: de gemene weg, oost: 

Laurens Jans. Het erf begint bij de helft van het huis en gaat noordwaarts. Condities: vrye toegang tot de waterput. De 

verkoper mag het bleekveld blyven gebruiken. Ieder moet zyn eigen secreet bouwen. Koopprys 175 gld. 
 

ORA 209  fo.26vo-27 1698,14 mei 

Hendrik Baertsz Ruytenbeek verkoopt aan Leendert Cornelisz Coppenol een huis en erf op Markenbinnen voor 300 gld, te 

betalen in 3 termynen. 
 

ORA 209  fo.40vo 1698,11 juli 

Claas Jacobsz Haseven en Jacob Aryens Stam, armvoogden van Uitgeest, Cornelis Jansz Smit, kerkmeester van Uitgeest, 

verkopen een huis op Assum. 
 

ORA 209  fo.42vo 1698,21 oktober 

Jan Symonsz Thuyn verkoopt aan Steffen Jansz Welboren 1/20 in hennipklopper Zwaan opt Nest voor 103 gld. 
 

ORA 209  fo.46vo 1699,14 maart 

Jan Willemsz Gorter verkoopt aan Arent Ysaacx 1/40 in hennipklopper Zwaan opt Nest voor 36 gld. 

 

ORA 209  fo.47  1699,20 april 

Hendrik Baartsz Ruytenbeek (voor 1/3), Jan Pietersz Bruyne en Cornelis Jansz Backer (samen voor 1/3) verkopen aan 

Cornelis Jansz Blank en Mary Symons, weduwe van Pieter Jansz Blank, hun aandeel in oliemolen De Backer voor 1437 gld. 
 

ORA 209  fo.52vo 1699,5 mei  

Jan Cornelisz Conyn (1/3), Claas Bruynsz Backer (1/3), Tryntje Claas (1/3) verkopen aan Steffen Jansz Welboren een huis en 

erf, het dorpje en ziedhuis op Westergeest. Belendingen noord: Gerrit Sickers, zuid: Claes Alberts. f.790 gld in 2 termynen. 
 

ORA 209  fo.62  1699,14 mei 

De voogden over de kinderen van za. Guerte Cornelis verkopen aan Huygh Jansz 1/20 in hennipklopper De Broedende 

Zwaan voor 107 gld. 
 

ORA 209  fo.77vo 1699,2 oktober 

Jan Cornelisz Tuyn verkoopt aan Cornelis Jansz Pronk 1/40 in molen Zwaan opt Nest voor f.33:7:0. 
 

ORA 209  fo.80v o 1699,17 december 

Claes Cornelisz Smidt verkoopt aan Jan Tymesz Backer een huis en erf en smidhuis + de gereedschappen op Westergeest 

voor 500 gld. 
 

ORA 209  fo.139vo 1701,11 mei 

De kinderen van za. Allert Claesz Root (Wormerveer) verkopen aan Dirck Jacobsz Busch, Aris Claesz Coopman, Claes Claesz 

Cloeke en Theunis Allertsz Heertjes 3/8 in molen De Knollenbyter voor 752 gld. 
 

ORA 209  fo.145vo 1701,17 september 

Jan Pietersz Coogh en Claas Wybrantsz, armenvoogden, verkopen in hun hoedanigheid als voogden over Dirkje Bruyns een 

huis op de Meldyk . 
 

ORA 209  fo.146vo 1702,15 januari 

Frans Jansz, Gerrit Sickersz, Jan Gerritsz Visser de oude, Symen Hesselsz en Jan Gerritsz de jonge, elk voor 1/16, Aemcker 

Cornelisz voor zyn moeder Aechte Claes 1/32 deel, verkopen te samen 7/16 in de molen De Dadelboom aan Pieter Jacobsz 

Laeckenkoper voor 1238:2:8 gld. 

 

ORA 209  fo.147vo 1702,14 februari 

Armvoogden Claas Wybrantsz en Jan Cornelisz Knyn verkopen een pakhuis aan de Meldyk aan Pieter Cornelisz Alkemade. 

 

ORA 209  fo.148  1702,6 april 

Pieter Jacobsz Lakencoper verkoopt aan Willem Pietersz Coster 1/20 deel in molen Zwan opt Nest voor 100 gld. 
 

ORA 209  fo.168  1703,15 mei 

Transportakte waarin de belendingen Jacob Cornelisz Biersteker op Markenbinnen wordt genoemd. 
 

ORA 209  fo.172-172vo 1703,16 mei 

Verkoop van een “veringwerf” op Westergeest, groot 7 snee voor 366 gld. 



 

ORA 209  fo.179vo 1704,1 april 

Dirk Foppe Goesinnen verkoopt aan Willem Jansz Jonker 1/20 deel in hennipklopper de Broedende Zwaan voor 150 gld. 

(in margine later, 25-10-1707 Willem Jansz Joncker) 
 

ORA 209  fo.183vo 1704,7 mei 

Pieter Broersz, Hendrik Smit voor henzelf en de andere erfgenamen voor de helft, Ariens Claasz voor de andere helft, 

erfgenamen van za. Willem Jansz Knol, verkopen aan Pieter Coen een huis en erf in de Kerkbuurt. Belendingen zuid: 

Herberg de Zwaan, noord: Symon Jansz Ouweman. f148,- gereed geld. 

 

ORA 209  fo.189vo 1704,14 mei  

Engel Arentsz Dorregeest en Arent Claasz Visser ook voor Dirk Symensz Moorjaer, als administrateurs over de boedel van 

za. Claas Arentsz Visser, verkopen aan Hendrik Baartsz Ruytenbeeck een huis en erf op Oostergeest, het erf groot 113 

roeden. Belendingen zuid: de waag, noord: Jan Claasz JanBaas, west: Gemene weg. Het huis heeft een vrij kar en gangpat 

over het laantje liggende voor het huis en lopende tot op de smalleweg. Voorts de helft van beide sloten aan weerszijden 

gelegen. Het huis dat tegenwoordig bewoond wordt door Dirk Claasz Vrienden heeft het recht om de sloot tussen de waag en 

het bovengenoemde huis te gebruiken. Mits het afschepen en inschepen van goederen op de waagwerf of hofstee van de 

waag geschied. 
 

ORA 209  fo.197vo 1704,1 november 

Louris Jansz Metselaar verkoopt aan Claas Dircxe Snip een tuin en tuinhuis genaamd Vogelesang, gelegen in de Kerkbuurt, 

groot 5 snee. Belendingen zuid: de koper, noord: de stad Haarlemskroft, oost: de weg. f.200,- contant. 

Conditie: de verkoper mag gedurende zyn leven de helft van de vruchtbomen oogsten. 
 

ORA 209  fo.198vo-199 1704,28 november 

Cornelis Pietersz Schutter verkoopt aan Gerbrant Claesz Cabel een huis en erf te Benes aan de Ryn, met diverse stukken land 

aldaar gelegen. 
 

ORA 209  fo.236vo 1706,15 juli 

Cornelis Ariensz Dick verkoopt aan Jacob Engelsz Bas 1/8 part in molen de Harderin voor 350 gld. 
 

ORA 209  fo.242vo-243 1707,15 juli 

Johannes van Waardenburg, mr Chirurgyn te Amsterdam, verkoopt aan Pieter Dircksz Melck (Markenbinnen) een huis op 

Markenbinnen voor 400 gld, te betalen in 2 termynen. 

 

ORA 209  fo.243vo 1707,21 april 

Hierin treedt Aagje Nanne, weduwe van Mr. Hermanus Post op. 
 

ORA 209  fo.247vo 1707,15 mei 

Belendingen vermaanhuis op Markenbinnen. 

 

ORA 209 fo.248  1707,20 mei 

Belendingen Markermolen. 

 

ORA 209  fo.249  1707,21 mei 

Cornelis Arentsz Ploeger verkoopt aan Jacob Jansz Dorregeest een huis en erf met de scheepmakershelling op de Meldyk 

voor 425 gld. Voorts voor 200 gld aan timmerhout, gereedschap en het vlotje.  Belendingen zuid: Jacob Jansen, west: 

Cornelis Gerritsz Alckemade.  
 

ORA 210 fo.2vo  1707,25 oktober 

Verkoop deel van Hennepklopper De Broedende Zwaan. 

 

ORA 210 fo.5  1708,09 januari 

Verkoop van een damschuit. 

 

ORA 210  fo.6vo  1708,09 maart 

Verkoop deel van oliemolen De Knollenbyter. 

 

ORA 210  fo.16vo 1708,16 mei 
Neeltje Michiels verkoopt aan Jan Cornelisz Tuyn een huis en erf (1,5 snee 4 roe) op Westergeest. Zuid: Gerrit Sickesz, 

noord: Dirck Claasz Vrienden. Het huis heeft de vrijheid vlg opdrachtbrief dd 7-12-1657: "Op heden eersten feb: 1658, comp 



Jan Dirksz Kaarsenmaker is met Michiel Tamisz overeengekomen dat Michiel Tamiss voor hem en syn nacomelinge de 

vryheyt over de waaghwerff (van de koorndyck aff tot op de meer toe) sullen hebben omme te gaan staan, goederen daarover 

te kruyen ende dragen tot geryff van het erff in desen gemelt, ende het huys dat de voorn. Michiel Tamisz daarop sal bouwen 

in voegen als het huys van Claas Jacobsz Laeckenkooper daar over heeft".  

 

ORA 210  fo.21vo 1708,16 mei 

Verkoop van een chirurgynswinkel aan de Oostergeest. 

 

ORA 210 fo.26  1708,05 juni 

Vermelding van een tabakverkoper in de Schevelstraat. 

 

ORA 210  fo.28  1708,19 juli 

Hendrick Baartsz Ruytenbeek verkoopt aan Claas Garbrantsz Cabel een huis en erf (113 roe) in de Oostergeest. Zuid: de 

waag, noord : Jan Claasz Janbaas, west: de gemene straat. Ten zuiden woont Dirck Claasz Vrienden deze heeft het recht op 

het gebruik van de sloot. 

 

ORA 210  fo.31-31vo 1708,01 december 
Verkoop van een deel van hennepklopper De Broedende Zwaan. 

 

ORA 210 fo.32  1708,18 december 
Verkoop van een bakkery op Westergeest. 

 

ORA 210  fo.34  1709,09 april 

Vermelding van het vermaanhuis in Markenbinnen. 

 

ORA 210  fo.38  1709,16 mei 
Juffr Helena van Veen, weduwe van Frans Bongarts, verkoopt aan Jan Lourensz een huis en erf met zyn stalling, tuin en 

boomgaard. Tezamen groot 122,5 roeden. Gelegen op de hoek van de Schevelstraat. Oost en zuid: de weg. 

Custing 1050 gld. In 3 termynen te betalen. 

 

ORA 210  fo.41vo 1709,16 mei 

De erfgenamen van Cornelis Pietersz Pronck verkopen aan Aeryen Jacobsz Schipper een huis en erf op de Meldyk. Oost: 

Cornelis Gerritsz Alckemade, noord: de koper. Dit huis heeft de vrijheid of toegang tot het secreet op Dieckenest; tevens vlg 

contract tussen Cornelis Pietersz Pronck zaliger en Cornelis Gerritsz Alckemade wegens zeker goot liggende aan de zuidzijde 

van het pakhuis van Van Alckemade. Koopprys 300gld. 

 

ORA 210 fo.80  1710,24 juni  

Overdracht van een deel van verfmolen De Dadelboom. 

 

ORA 210 fo.90vo 1711,11 april 

Claes Reyersz Gorter verkoopt aan Jan Jansz Sinten een gortersmolen op de Meldyk. De koper was getrouwd met Maartje 

Claesdr uit huwelijk tussen Claes Reyersz en Maartie Gerrits, diens eerste vrouw. Tweede vrouw van Claes Reyersz was 

Tryntje Andries. Uit dit huwelijk Reyer Claasz. 

 

ORA 210 fo.116vo  1711,15 mei 

Verkoop van een pakhuis Meldyk. 

 

ORA 210 fo.127vo 1711,31 mei 

Belendingen R.K.kerk. 

 

ORA 210 fo.130vo  1711,12 augustus 

Andries Baertsz, broer van Hendrik Baertsz Ruytenbeek zaliger, verkoopt een stuk land op Marken aan Symon Jansz 

Trappel. 

 

ORA 210 fo.132  1711,08 december 

Wybrant Claesz de jonge, mr. chirurgyn, in huwelyk hebbende Aeltje Willems. 

 

ORA 210 fo.136vo 1712,25 mei 

Jan Pietersz Coogh en Abraham Pietersz Coog, erfgenamen van Pieter Jacobsz Coogh, verkopen aan Jacob Pietersz Coog een 

pakhuis op de Meldyk. 



 

ORA 210 fo.147vo  1712,26 mei 

Jan Woutersz Welbooren verkoopt 1/20 + 1/40 part in hennepklopper De Zwaan opt Nest aan Gerrit Sickers voor 108 gld. 

 

ORA 210 fo.160vo  1712,26 mei 

Jan Cornelisz Smacke verkoopt aan Steffen Jansz Welbooren 1/20 in hennipklopper Zwaan opt Nest. 

 

ORA 210  fo.164vo 1712,29 juli  

Claas Pietersz Neysch (krommenie), in huwelyk hebbende Aegte Poulis, weduwe van Jacob Jacobsz Appel, 

verkoopt aan Cornelis Poulisz Cabel een werkhuis, zynde een blokkenmakery op de Meldyk voor 520 gld. 

 

ORA 210 fo.169  1713,26 april 

N.Clock verkoopt aan Maartje Willems Beverens, weduwe van Docter Garbrant Haseven, nu getrouwd met Claes Jacobsz 

Blaauw, het onlangs gemaakte voetpad met het veer op Busch (het zgn plankenpad). Met veerrecht op de Ham. f.1000. 

 

ORA 210 fo.181  1713,24 mei 

Verkoop van een huis opt Dieckenest aan de meldijk. 

 

ORA 210 fo.191  1714,06 februari 

 Partenverkoop oliemolen De Backer. 

 

ORA 210 fo.191vo  1714,13 februari 

Pertenverkoop verfmolen De Daadelboom. 

 

ORA 210 fo.196vo  1714,15 mei 

Weesvaders en Duyfje Stamme verkopen aan Symon Cornelisz Vis een huis en erf (33r) in de Kerkbuurt. Zuid: herberg De 

Zwaan, noord: Achterpad. Gereed geld 120 gld. 

 

ORA 210 fo.197vo  1714,23 mei 

De erfgenamen Symon Jansz Ouweman verkopen aan Jacob Pietersz Coogh en Aemker Cerver een huis en 2 aan elkaar 

gelegen erven, gelegen in de Kerkbuurt. Noord: Jan Pietersz Coolen, zuid en oost: Achterpad. Koopprijs f.230. 

 

ORA 210 fo.202  1714,01 oktober 

Jacob Pietersz Coogh verkoopt aan Pieter Claesz Verfmolenaar verfmolen De Daadelboom  voor 1550gld.  

 

ORA 210 fo.203  1714,04 december 

Betreft de waagwerf. Claas Garbrantsz Kabel verkoopt aan Dirck Claasz Vrienden, kaarsenmaker een huis en erf (76 roe) op 

Westergeest op de tuin. Noord: Jan Maartensz Vroon, zuid: de weduwe Abraham Pieters Coogh. 

 

ORA 210 fo.205  1715,24 februari 

Partenverkoop oliemolen De Backer. 

 

ORA 210 fo.205vo  1715,22 maart 

Belendingen R.K.Kerk. 

 

ORA 210 fo.208  1715,21 mei 

Johan Schuerman (Haarlem) verkoopt aan Aemker Cornelis Cerver en Harmen Bruinsz Backer herberg De Swaen, erf groot 

73 roeden voor 294 gld. Noord: Symon Cornelisz Vis, zuid: Joris Joosten. 

 

ORA 210 fo.209vo  1715,21 mei 

Belendingen R.K.kerk. 

 

ORA 210 fo.210vo  1715,21 mei 

Gerrit Willemsz Decker verkoopt aan Augustinus Brummer, meester hoefsmit, een huis en erf op Bonkenburg, "ofte anders 

genaemt de Vinkenbuert aan de Smallewegh" erf 74,5 roeden. Zuid: Claes Cornelisz van de Ryn, noord: Jan Piesse. 

 

ORA 210 fo.211vo  1715,04 mei 

Jacob Pietersz Coogh en Aemker Cornelisz Cerver verkopen aan Jan Symonsz Metselaer een huis met zyn 2 

erven, groot 83 roeden voor 300 gld. Zuid: Achterpad, noord: Jan Coolen. 

 



ORA 210 fo.214  1715,24 juli 

Partenverkoop oliemolen s'Lands Welvaren. 

 

ORA 210 fo.216  1715,04 november 

Jannetje Jacobsz Biersteker, weduwe van Dirck Willemsz Smit, verkoopt aan haar zoon Cornelis Aerjansz Molenaer, haar 

eigen huis en erf aan het einde van de Meldyk by de sluis, erf 48r. Noord: Jacob Jansz Dorregeest, west: Cornelis Gerritsz 

Alckemade. Met het recht van een gepermitteerde en geoctrooieerde bierstal int zelve huis, sinds lange tyd daar gebezigd. 

Met een enkele damschuit, "als deze tot nog toe alhier en elders, zoo door haar zoonen als andere bedienders bevaren is 

geweest.” Verkoop 1000 gld. 

 

ORA 210 fo.216vo  1715,03 december 

Verkoop van een  smedery Bonkenburg/Vinkenbuurt. 

 

ORA 210 fo.219  1716,05 mei 

Aemker Cornelisz Cerver en Harmen Bruynsz Backer verkopen aan Jooris Joosten een huis en erf genaamd herberg De 

Zwaen. Zuid:de koper, noord: Symon Cornelisz Vis. Koopprys 294 gld. 

 

ORA 210 fo.230vo  1716,02 september 

Partenverkoop hennepklopper Zwaan vant Nest. 

 

ORA 210 fo.232vo  1717,16 februari 

Jooris Joosten, getrouwd met Tryn Jan, verkoopt aan Jacob Pietersz Coogh, Jan Gerritsz Visscher, Grietje Claas, Gerrit 

Claasz Stockemaker, Haremen Bruynsz Backer, Aemker Cornelisz Kerver, Aagje Joosten en Wybrant Claasz de Jongh, een 

huis en erf met nog een ledig erf daarnaast te samen 140 roeden, genaamd herberg de Zwaan. Zuid: Cornelis Bregman, 

noord: Symon Cornelisz Vis. Tevens 2 koeien, een vaars, een pink en nog alle roerende goederen voor 600 gld. De roerende 

goederen werden getaxeerd op 450 gld. 

 

ORA 210 fo.242vo  1717,05 mei 

Dirck Pietersz Joncker verkoopt aan Pieter Aerjansz Stamme een huis en erf (116 1/3 roe). Zuid: het raadhuis, oost: de koper. 

Erfpacht f.0.13.8 tgv de Geref Kerk. Custing 300 gld. 
 

ORA 211 fo.3   1717,13 juli 

Claes Cornelisz Keyser verkoopt aan Marthinus Dubbel de Muts, brouwer v.h Dubbele Anker te Haarlem, een huis en erf op 

Westergeest, het erf 33 roe, tuintje 66 roe, zynde een gepermitteerde bierstal. Verkoop inclusief de roerende goederen en een 

enkele damschuit. Noord: Pieter Bel, zuid: Jacob Houtsager. Het huis en erf werd door schout en schepenen getaxeerd op 

200gld. de schuit 400 gld. 

 

ORA 211 fo.6  1717,09 november 

Cornelis Aerjansz Molenaar verkoopt aan Willem van Heyningen, brouwer van de Passer te Haarlem, een huis en erf (40 

roe), zynde een bierstal. De verkoper woont erin. Noord: Jacob Vos, zuid: de gemene straat. Verkoop voor 400 gld + 200 gld 

(a.d weeskamer). Tevens wordt een damschuyt verkocht voor 300 gld. 

 

ORA 211 fo.8vo   1718,20 februari 

Jacob Jansz Dorgeest verkoopt zyn bezit aan de Meldyk aan Joost Paulusz Cabel. N.B. uit andere bronnen weten we dat het 

een scheepshelling betreft. 

 

ORA 211 fo.26  1718,04 mei 

Partenverkoop oliemolen De Bakker. 

 

ORA 211 fo.36vo  1719,07 februari 

Partenverkoop oliemolen s'Lands Welvaren. 

 

ORA 211 fo.53vo  1719,16 mei 

Belendingen tuin van de priester. 

 

ORA 211 fo.59  1720,05 maart  

Belendingen in de Pannekoeksbuurt. 

 

ORA 211 fo.59vo  1720,07 mei 

Verkoop van een taanhuis. 



 

ORA 211 fo.60vo 1720,07 mei  

Verkoop van een bakkery in de Schevelstraat. 

 

ORA 211 fo.61vo  1720,07 mei 
Weeshuis belendingen. 

 

ORA 211 fo.77  1720,28 juni 

Verkoop van de pelmolen aan de Meldyk. 

 

ORA 211 fo.82  1720,15 september 

Verkoop van een smedery in de Vinkenbuurt (Bonkenburg). 

 

ORA 211 fo.83vo  1721,06 mei 

Belendingen erf van oude het weeshuis. 

 

ORA 211 fo.112  1722,13 mei 

Verkoop van een huis, erf en koehuis in de Schevelstraat. 

 

ORA 211 fo.113  1722,13 mei 

Pannekoeksbuurt. 

 

 ORA 211 fo.114  1722,13 mei 

Diaconen van de gereformeerde kerk verkopen aan Jan Wis de helft vant Hogen Huys en erf (42roe) in de schevelstraat. 

West: Reyer Pietersz, oost: Huyb Gerrits. Koopprys: 115 gld. 

 

ORA 211 fo.115vo  1722,13 mei 

 Gerrit Pietersz Tuin verkoopt aan Claas Aldertsz een smedery op de Meldyk. 

 

ORA 211 fo.127vo 1722,14 mei 

Verkoop van een taanhuis. 

 

ORA 211 fo.138  1722,14 mei 

 Marytje Pankras verkoopt aan Arien Dirks Telingh een huis, erf "ende stallinge" op Bonkenburg. Het erf is groot 37,5 roe. 

West en noord: de gemene weg. De inboedel hoort tevens by de koop. Deze is getaxeerd op 300 gld, vlg een aparte lyst 

geinventariseerd. De gehele koop bedraagt 1400 gld. Conditie: By overlyden van de koper zullen diens erfgenamen de 

verkoopster behoorlyk allimenteren en onderhouden zo lang zy leeft "soo van klederen, linnen, wollen, kost ende dranck". 

 

ORA 211 fo.143  1722,17 november 

Verkoop van de pelmolen aan de Meldyk. 

 

ORA 211 fo.159  1723,04 mei  

Belendingen met het Assummerveer. 

 

ORA 211 fo.187vo 1725,10 januari 

Antje van Leeuwen, weduwe van Jan Lourensz, verkoopt aan Maria Selbier, weduwe van Paulus Poursoy te Amsterdam, een 

huis en erf op de hoek van de Schevelstraat genaamd Het Haagse Wapen, het erf 122,5 roeden voor 2000 gld. 

Zuid: Schevelstraat, noord: Symon de Verwer. 

 

ORA 211 fo.212  1725,16 mei 

Huis de Kuyp in de Overbuurt. 

 

ORA 211 fo.215vo-217 1725 

Partenverkoop zaagmolen De Hoop. 

 

ORA 211 fo.219  1725,25 juli 

Claas Jansz Molenaer, gehuwd met Neeltje Claes, verkoopt aan Juffr Clara van Merrem, weduwe van Cornelis van Santen te 

Amsterdam, het huis en erf (8,5roe) genaamd De Groene Valck + het erf wat daarnaast ligt (4,5roe) "alsmede alle het tappers 

gereetschap" voor 225 gld. Oost: Gerrit Tuyn, west: Pieter Wacker. 

 



ORA 211 fo.222   1725,21 november 

Verkoop van de pelmolen aan de Meldyk. 

 

ORA 211 fo.224  1726,02 januari 

Cornelis Willemsz Cabel verkoopt ½ zaagmolen te Uitgeest aan Michiel Collembo. 

 

ORA 211 fo.225  1726,22 januari 

Verkoop van een “boeyerjacht”. 
 

ORA 212 fo.20  1726,13 september 

Gerrit Lourier (te Limmen), opdracht hebbende van Clara van Merhem, weduwe van Cornelis van Santen te Amsterdam, 

verkoopt aan Frans Cornelisz Zeeman een huis en erf (8,5 roe) genaamd De Groene Valck met nog een erf daarnaast 4,5 

roeden. Bij de koop is tevens het tappersgereedschap inbegrepen. Oost: erfgenamen Gerrit Tuyn, west: Pieter Backer. 

Koopsom is 300 gld. 

 

ORA 212 fo.20vo  1726,13 september 

Frans Cornelisz Zeeman verkoopt aan Teunis Cornelisz Milt(?) het erfje (4,5 roe) voor 66 gld gereed geld. Oost:Gemene pad 

op Dyckenes, west: Pieter Backer, noord: Arien Capteyn. 

 

ORA 212 fo.23  1726,10 december 

Verkoop van een huis op Dieckenest. 

 

ORA 212 fo.36vo  1727,13 mei 

Partenverkoop oliemolen De Knollenbyter. 

 

ORA 212 fo.38  1727,13 mei 

In deze akte wordt het veer bij Knollendam vermeld. 

 

ORA 212 fo.40vo  1727,08 augustus 

Claas Garbrantsz Cabel verkoopt aan Claes Dircksz Snip een huis en erf (25 roe) genaamd de Hollandsche Tuyn voor 300 

gld. West: Claes Alderts, oost: Isaaq Jans. 

 

ORA 212 fo.47vo-49vo 1728,04 februari 

Maarten Cornelisz Blanck verkoopt aan Hendrick Jacobs Bouckenburgh (Oost-Knollendam) een huis en erf in West-

Knollendam. Oost: de verkoper, west: oliemolen De Harderin. 

 

ORA 212 fo.51vo  1728,19 april 

Belendingen boerdrij Het Velthuys. 

 

ORA 212 fo.77vo 1728,14 mei 

De erfgenamen Zymon Cornelisz Vis verkopen aan Claas Pouwelsz Cabel een huis, erf en halve steeg in de Kerkbuurt. 

Totaal 68 roede. Noord: Joris Joosten, zuid: erven Maerten Singer. Koopprijs 100 gld. 

 

ORA 212 fo.81  1728,14 mei 

Pakhuis op de Meldyk. 

 

ORA 212 fo.89vo  1728,07 november 

Verkoop van een smedery in de Langebuurt. 

 

ORA 212 fo.104vo 1729,10 mei 

Verkoop van een huis op Dieckenest. 

 

ORA 212 fo.112  1729,11 mei 

Verkoop van een werkhuis, huis en erf in de Schevelstraat. 

 

ORA 212 fo.117vo  1729,11 mei 

Verkoop van een huis, erf en waag in Markenbinnen. 

 

ORA 212 fo.118vo  1729,11 mei 

Verkoop van een gortery in de Langebuurt. 



 

ORA 212 fo.148  1730,24 mei 

Verkoop van een pakhuis op de Meldyk. 

 

ORA 212 fo.148vo  1730,24 mei 

Aemker Cerver, Gerrit Claesz Stockemaker, Dirck Claesz Stockemaker, Joost Pouwelsz Cabel, zich tevens sterk makende 

voor de andere eigenaars, verkopen herberg De Zwan aan Claas Ariensz Schouten voor 375 gld. Het erf is 140 roe groot. 

Noord: Kees Vis, west: Claas Pouwels. 

 

ORA 212 fo.149vo  1730,24 mei 

Huis genaamd De Kuip in de Overbuurt. 

 

ORA 212 fo.156vo-157vo 1730, 1 augustus 

Verkoop van een gortery/pelmolen op de Meldyk. 

 

ORA 212 fo.167vo  1731,22 mei 

Claas Dircksz Snip verkoopt aan Pieter Cornelisz Pronk huis en erf genaamd De Hollandse Tuyn, erf 

groot 22 roeden voor 240 gld. Noord: Jan Hesselsz Schouten, oost en zuid: de straat. 

 

ORA 212 fo.169  1731,22 mei 

Verkoop van een huis, erf en tuin genaamd de Vogelensangh in de Kerkbuurt. 

 

ORA 212 fo.172vo  1731,22 mei 

De kinderen van Reyer Pietersz en Hester Kock verkopen aan de regenten van Uitgeest een huis en erf op de hoek van de 

Schevelstraat, genaamd Het Hooge Huys, erf groot 21 roeden. West en zuid: de gemene weg, oost: Claes Gerritsz. Dit huis 

heeft een vrye toegang tot de waterput en de vryheid om op het bleekveld van de kamer te mogen bleken, zonder door 

enig hek te worden gehinderd. Koopsom 80 gld. 

 

ORA 212 fo.173  1731,22 mei 

 Belendingen weeshuis. 

 

ORA 212 fo.176vo  1731,22 mei 

Partenverkoop oliemolen de Knollenbyter. 

 

ORA 212 fo.191  1731,28 juni 

Partenverkoop oliemolen s'Lands Welvaren. 

 

ORA 212 fo.192  1731,06 november 

Partenverkoop hennepklopper Zwaan opt Nest. 

 

ORA 212 fo.193vo  1731,04 december 

Verkoop van een huis, erf en pakhuis op de Meldyk. 

 

ORA 212 fo.210vo 1732,28 mei  

Claes Gerritsz verkoopt aan Guertje Maertens een kamer en erf in de Schevelstraat, erf 38 roeden. Koopprijs 112 gld gereed 

geld. Oost: de diaconie, west: Teunis Claesz. 

 

ORA 212 fo.214  1732,28 mei 

Belendingen op het Dieckenest. 

 

ORA 212 fo.226vo  1733,27 mei 

Johan Visser (Knie) en Claes Blaeuw, gemachtigd door de erfgenamen van Dirck Cornelisz Water en Antje Jans overleden 

op de Busch, verkopen aan Garbrand Decker (Westzaan) en Willem Haseven een huis en erf op de Busch erf 189,5 roeden 

voor 940 gereed geld. Noord en zuid: de verkopers. 

 

ORA 212 fo.240vo  1733,27 mei 

Pakhuis op de Meldyk. 

 

ORA 212 fo.243-244vo 1733,20 juni 

Partenverkoop oliemolen s'Lands Welvaren. 



 

ORA 212 fo.245  1733,10 juli 

Partenverkoop oliemolen De Knollenbyter. 

 

ORA 212 fo.247vo  1733,01 december 

Verkoop van een voormalige gortery op Oostergeest. 

 

ORA 212 fo.260vo 1734,25 mei 

Partenverkoop oliemolen De Knollenbyter. 

 

ORA 212 fo.264vo  1734,16 december 

Parenverkoop oliemolen De Knollenbyter. 

 

ORA 212 fo.295vo  1736,15 februari 

Partenverkoop oliemolen De Knollenbyter. 

 

ORA 212 fo.296  1736,15 februari 

Partenverkoop oliemolen s'Lands Welvaren. 

 

ORA 212 fo.297  1737,14 april 

Isaack Schellingen, makelaar te Amsterdam, procuratie hebbende van Poulis Persooy te Voorschoten voor 1/3; 

Jacobus Bodisco (Amsterdam) voor 1/3; Lambert Roghe (Amsterdam) voor 1/3, verkopen aan Jacob Duyn, 

hospis in de Ooievaar een huys genaamd het Haagse Wapen. West: Abram Jansz, zuiden en oost: de gemene weg. 

Met nog een huisje op de hoek van Scharloo. Noord: Gerrit Naerdenburg, west: de weg voor 600 gld gereed geld 

N.B. het huisje op Scharloo verkoopt Duyn aan Cornelis Poulisz Cabel op 24 mei 1736. 

 

ORA 212 fo.301  1736,24 mei 

 Partenverkoop oliemolen De Knollenbyter. 

 

ORA 212 fo.306  1736,24 mei 

Verkoop huis genaamd De Vogelensangh in de Kerkbuurt. 

 

ORA 212 fo.307vo 1736,24 mei 

 Vermelding van een kamer in de Schevelstraat. 

 

ORA 212 fo.309  1736,24 mei  

Belendingen weeshuis. 

 

ORA 212 fo.329vo  1737,28 mei 

De erfgenamen van Pieter Ariensz Stamme verkopen aan Jan Coolen een huis en erf (41roeden) in de Kerkbuurt. Zuid: de 

koper, noord en west: de gemene weg. 

 

ORA 213  fo.69vo 1741,11 augustus 

Jan Coole verkoopt aan Dirk Jansz een huis in de Kerkbuurt. Noord en west: de gemene weg. De verkoper blijft recht houden 

op de zolder van huis en smidhuis om zaad op te leggen. 

 

ORA 213  fo.74  1742,1 februari 

Tyme Cornelisz (Markenbinnen) verkoopt aan Adolfus Heyndriksz de Bruyn een bakkery op Markenbinnen. 

 

ORA 213  fo.75  1742,24 mei 

De voogd van de kinderen van Jeroen Boom en Antje Frans verkoopt aan Dirk Aemilius (schout) een huis op de Meldyk met 

het recht van bierstal en een pakhuis. 

 

ORA 213  fo.94  1742,1 december 

Pieter Claasz Hart verkoopt aan Johannis Bogaert een gortery a/d Oostergeest met het recht van gortery zoals dat was "over 

de sluis". Belendingen noord: Antje Croone, zuid: Sytje Pieters, met het dorpje voor de deur groot 33,5 roeden. 

 

ORA 213  fo.98  1743,17 april 

Jan Louwe (Oostknollendam), Claes Kloekert (Knollendam) verkopen 1/8 van molen De Herderin. 

 



ORA 213  fo.112v 1743,12 augustus 

Tryn Claes, weduwe van Jan Arisz Coper, verkoopt aan Bartolemies Colenbyn een koperslagery in de Overbuurt. 

Belendingen noord: de gemene weg, oost: Aldert Claesz. 

 

ORA 213  fo.136v 1744,21 mei 

Theunis Windig (Nieuwendam) verkoopt aan Jan Jacobsz Busk aan de Togtsloot 5/16 part van molen De Herderin. 

 

ORA 213  fo.144  1745,4 februari 

Johannis Bogaart verkoopt aan Pieter Claesz Hart een gruttery op Oostergeest. 

 

ORA 213  fo.145  1745,2 mei 

Pieter Claasz Hart verkoopt aan Claas Cornelisz Kuyl verfmolen De Dadelboom, gelegen aan de Buitendyksmeer. 

 

ORA 213  fo.150  1745,18 juni 

Pieter Claasz Hart verkoopt aan Cornelis de Goyer een gruttery op Oostergeest. 

 

ORA 213  fo.159vo 1746,26 mei 

Wylen Claas De Bakker aan Barend Sandersz een bakkery aan de Westergeest. 

 

ORA 213  fo.160vo 1746,11 november 

Symen Willemsz Carman verkoopt aan Syme Claasz Carman een bakkery aan de Oostergeest. Belendingen zuid: Cornelis 

Kraak, oost en west: de gemene weg. 

 

ORA 213  fo.167  1747,25 mei 

De weduwe Antje Croone verkoopt aan Cornelis Coppenol een bierstal. 

 

ORA 213  fo.184vo 1749,27 februari 

Jacob Leendersz, Claas Oosthuys en Dirk Decker als voogden van de dochter van Jacob Leendersz verkopen aan Cornelis 

Leli (Wormerveer) 11/18 in De Cnollenbyter. 

 

ORA 213  fo.194vo 1749,28 augustus 

Jacob Jansz Houtsager verkoopt aan Michiel Collenbo 1/2 in zaagmolen De Hoop. 

 

ORA 213  fo.197  1750,24 maart 

Cornelis Leli (Wormerveer) verkoopt aan Pieter de Jager 11/48 in de Knollenbyter. 

 

ORA 213  fo.203  1750,27 mei 

Claas Kloekert verkoopt aan Jacob Dirksz Busch 1/4 in De Herderin. 

 

ORA 213  fo.223  175? 

De voogd van de kinderen van Jacob Groot verkoopt aan Arien De Suyer een huis met bierstal. Belendingen noord: Cornelis 

Emmerzeel, zuid: Jacob Houtsager. 

 

ORA 213  fo.273  1754,17 september 

Woutje Dirks, weduwe van Gerrit de Jager (Westzaan), verkoopt aan Pieter de Jager de helft van 11/29 deel in oliemolen De 

Cnollenbyter. 
 

ORA 214 fo.11  1756,08 januari  

Verkoop van de Uiterdijk van de Moor van Pieter Costuyn uit Beverwijk aan Cornelis Deutz, vrijheer van Assendelft en 

Assumburg etc., gelegen in polder De Broek. Belendingen zuid: Mevr.van Assendelft, noord: Jan Loo. 

 

ORA 214 fo.11vo 1756,01 april   

Verkoop van verfmolen De Daadelboom van Claas Korn Cuyl aan Hendrik van Laye voor 3000 gld. 

 

ORA 214 fo.26  1757,19 mei   

Frans Pietersz en Jan Jansz Jan Sint verkopen aan Grietje Claas, weduwe van Jan Zymensz, een stuk land aan de Lagedijk 

tussen de 1e en 2e watermolen, genaamd de Hoge Steenplaats, met het recht van recognitie ten laste van molen De 

Daadelboom die op dat land staat. 

 

ORA 214 fo.50vo 1757,23 mei 



Regenten van Uitgeest verkopen aan Jansz Morsch een petakker op Dorregeest. Oost: de koper, west: Arent Breed. 

 

ORA 214 fo.76  1759,24 februari 

Willem Pietersz verkoopt aan Cornelis Goezinnen een “barghoutsjacht”. 

 

ORA 214 fo.77vo 1759,08 juni 

Jacob Duyn verkoopt aan Hendrik Avink uit Haarlem, herberg De Oyevaar voor 3400 gld. Is echter aan de eigenaar gebleven 

door opgaaf van onmacht door de koper. 

 

ORA 214 fo.83  1759,30 augustus 

Jacob Jansz Duyn verkoopt aan Jacob Dirksz Maat een huis en erf op Bonkenburgh. Belendingen west: Klaas Allertsz, 

noord: Jacob Metzelaar ten zuiden en oosten de gemene weg. Er mag geen tappersnering in gevestigd worden. 

 

ORA 214 fo.110  1762,01 mei  

Dominee Abrahamus Strakkius verkoopt de helft van een huis aan juffr Johanna Vosterman. Gelegen aan de Kerkbuurt. 

Belendingen noord: Cornelis Ploeger en ten zuiden de pastorie. 

 

 ORA 214 fo.139  1762,02 november 

Gerrit Reytsma, schepen ,verkoopt aan Willem van der Meer (Purmerend) een gruttery aan de Oostergeest. Beleningen zuid: 

Hendrik van Leye, noord: Gerrit Reytsma. 

 

ORA 214 fo.140vo 1762,02 november 

De minderjarige erfgename van Jacob Jansz Duyn verkoopt herberg De Oyevaar aan Jan Nieuwenhuyse te Bennebroek. 

 

ORA 214 fo.142  Tussen 16-11-1762 en 13 mei 1763 

Verkoop barbiershuis aan de Meldyk door de weduwe van Mr.Andries Nieman aan Daniel. Echter niet doorgegaan door 

opgaaf van onmacht koper. 

 

ORA 214  fo.151  1763,13 mei 

De wed. Abram Jordens verkoopt aan Steve Scholte een "Curezynswinkel" aan de Meldyk. Belendingen oost: de wed. 

Cornelis Albertsz en ten westen: Dirk Pietersz Schipper. 

 

ORA 214 fo.155vo 1763,13 mei 

Hendrik Staal verkoopt aan Hendrik van Leye een huis en erf aan de Meldyk. Belendingen west: Cornelis Kabel en ten 

oosten de haven. 

 

ORA 214 fo.158  1764,maart 

Claas en Maarten Stokkemaker verkopen aan Gerrit Bakker een ziedhuis op Nieuwland. Oost: Jacob Smit en ten 

westen Lodewyk Coster. 

 

ORA 214 fo.256  1768,1 oktober 

Compareerden Claas Rozendaal, Poulis Hesseling, Jan Brand en Antje Kistemaker. Rozendaal en Hesseling als last en 

procuratie hebbende van Louris Stam blykens een akte opgemaakt voor een notaris te Purmerend d.d. 16-8-1768 aan 

schepenen vertoont. 

Verkopen aan Cornelis Kistemaker te Oostblokker een wind korenmolen met het huis en erf groot 280 roeden voor de som 

van f.4020 gld. Voorts wordt aangetekend dat op de molen het graan voor het weeshuis, de diaconie en de armen gratis moet 

worden gemalen. 

 

ORA 214 fo.256vo 1768,1 oktober 

Compareerden Claas Rozendaal, Poulis Hesseling, Jan Brand en Antje Kistemaker. Rozendaal en Hesseling als last en 

procuratie hebbende van Louris Stam blykens een akte opgemaakt voor een notaris te Purmerend d.d. 16-8-1768 aan 

schepenen vertoont. Verkopen aan Hendrik van Leyden van Leyden een tuin in Oostergeest, groot 86,5 roeden. Belendingen 

zuid: schout Aemilius, noord: de weduwe van Mr Cleyn met het huisje staande op de gemelde tuin voor f.250,-. 

 

ORA 214 fo.257  1768,1 oktober 

Compareerden Claas Rozendaal, Poulis Hesseling, Jan Brand en Antje Kistemaker. Rozendaal en Hesseling als last en 

procuratie hebbende van Louris Stam blykens een akte opgemaakt voor een notaris te Purmerend d.d. 16-8-1768 aan 

schepenen vertoont. 

Verkopen aan Symen Pietersz Dog een huis, barg en ziedhuis met erf, groot 24 roeden op de Meldyk. Belendingen oost: de 

kinderen van Cornelis Swaan, west: de sluis voor f.350,-, waarvan 50 gld onder hypotheek. Afgelost 23-11-1771. 



 

ORA 214 fo.279  Tussen 17-11-1764 en 17-1-1765 

Verkoop van een pak of ziedhuis aan het Hoorne door Aagje Vreriks, weduwe van Floris Tymese, aan Simon Carman. (Kon 

niet getransporteerd worden). 

 

ORA 214 fo.285vo 1765,16 mei 

Gysbert Dirksz verkoopt aan Jan Coene een huis op Westergeest. Belendingen ten noorden: Teunis Gerritsz en Neeltje Claas, 

ten zuiden: Pieter Zeuntjes met het weefhuis. 

 

ORA 214 fo.215  1767,25 april 

Jan Nieuwenhuyse verkoopt aan Hendrik Janse herberg de Oyevaar voor 2000 gld. Met bekende voorwaarden. 

 

ORA 214 fo.253vo 1768,12 mei 

Barent Toor verkoopt aan Hendrik Staal een huis, weefhuis en erf op Bonkenburg. Belendingen ten zuiden: Jan Lant en ten 

noorden: Hendrik Jansz. 

 

ORA 214 fo.256  1768, 1 oktober 

Claas Rozendaal cs verkoopt aan Cornelis Kistemaker te Oosterblokker een windkorenmolen met huis en erf belendingen ten 

zuiden: de Lagedyk, ten noorden: de Buytendykermeer. "op welke de voorsegde mole de granen voor't weeshuys, de diaconie 

en de arme voor niet moet worden gemalen.” Koopprys 4080 gld. 

 

ORA 214 fo.257  1768,10 oktober 

Claas Rozendaal cs verkoopt aan Syme Pietersz Dog een huis, barg en ziedhuis aan de Meldyk. Belendingen ten oosten: de 

kinderen van Cornelis Swaan, ten westen: de sluis. 

 

ORA 214 fo.270  1769,27 april 

Willem van de Meer verkoopt aan Hendrik van Leyden een gruttery aan het Oostergeest en een huis ernaast (met het 

recht van de gruttery die geweest is over de sluis alhier). Zuid: Gerrit Reysma, noord: Jan Emmerzeel. 

 

ORA 214 fo.276vo 1770,26 april 

Arien Bakkum, voogd over de dochter van Barend Vreriks, verkoopt aan Pieter Cornelisz Bakker een huis, barg en erf in de 

Schevelstraat. Belendingen ten westen: Claas Aldersz en ten oosten: de gemene weg. Er mag geen tappersnering worden 

gedreven zolang de Oyevaar bestaat. 
 

ORA 215 fo.1vo  1770,29 oktober 

Maartje Swakman, weduwe van Mr Kleyn, verkoopt een "curicynswinkel” met het gereedschap op Oostergeest aan Chris Kleyn. 

 

ORA 215 fo.15  1771,15 april 

Barend Zandersz verkoopt aan Govert Pietersz een bakkery aan de Westergeest. Belendingen ten noorden: Cornelis Teunisse en 

ten zuiden: Willem Hazeven. 

 

ORA 215 fo.16   1771, 15 april 
Johannis Middelhoove, Maarten Neeltjes en Jacob Lakeman, alle woonachtig te Krommenie en gemachtigden van juff. Aagje 

Middelhoove, weduwe van Garbrand Haseven, eveneens woonachtig te Krommenie, verkopen aan Willem Haseven (De 

Ryp) een huis en erf op Westergeest, het erf groot ca. 492 roeden, met nog een huisje daar annex aan. Belendingen zuid: 

Willem Claasz, noord: Barend Zanders.  

Idem nog een tuintje groot ca. 99 roeden. 

Idem land in de Zien genaamd Arend Okkesbinnenven en Cornelis Willemsventje groot 2020 roeden. 

Idem 1/2 huis en erf op Westergeest. Belendingen zuid en noord :Willem Claasz.(mogelijk het Rode Hert) 

Idem 1/2 huis en erf in de Bus (waarsch het Veerhuis) 

Idem 1/2 in 20 morgen en 68,5 roeden land in polder de Broek 

Idem 1/2 in 2 morgen en 318roeden land in de Wouderpolder. 

De erven van 2 huizen daaronder begrepen. 

Idem 1/2 in het houtenpad tussen Uitgeest en de Bus. 

Idem de helft int veer opden Bus. 

Koopsom is f.3540,- 

 

ORA 215 fo.18   1771, 27 juli 
Verkoop van een Ykerschuit. 

 



ORA 215 fo.45   1772, 23 april 

Verkoop van een stuk erf voor een karnmolen door Mathys Willemsz aan Reyer Duyn. 

 

ORA 215 fo.48   1772, 5 mei 

Belendingen de Waag. 

 

ORA 215 fo.56vo  1772, 9 september 

Gerrit Theunisz en de voogden over de minderjarige kinderen van wylen Arien Claasz en Maartje Jacobs, verkopen aan 

Adolf Verwey (Noorddorp) herberg De Zwaan met diens erf groot 173,5 roeden. Belendingen oost: Pieter Bouwesz, west: de 

rijweg. Koopsom is f.775. 

 

ORA 215 fo.59   1772, 7 oktober 

Verkoop 1/8 part in oliemolen De Cnollenbyter door Jan Cornelisz Ris te Wormerveer aan Pieter Claasz Kloekert te 

Westknollendam. 

 

ORA 215 fo.73   1773, 18 oktober 

Adolf Verwey verkoopt aan Gysbert van Amerongen te Uitgeest een herberg genaamd De Zwaan. Het erf groot 173,5 

roeden. Belendingen zuid: Pieter Bouwesz, noord: het Achterpad. Koopsom f.975,-. 

 

ORA 215 •  1774, 28 april 

“Wy Dirk Amilius schout tot Uytgeest Gerrit Reytsma & Gerrit Bakker scheepenen Aldaar oirkonde ende kenne dat voor ons 

gecome  en gekompareert syn Arien Claase Jande en Corn. Teunisse als executeurs van den testamente van wyle Corn 

Claasz den verklaarde te transpoorteere cedeere & vrye eygendom over te dragen, Ampie Gerrit en CornTeunisz alle 

wonende alhier; de helft in een boerewoning en erf en werff groot 30 roede staande op den Horn en de helft in 24 morgen 

673 roede soo hooiweyd als teelland alle geleegen in de banne van Uytgeest voor de somme van vyf twintig hondert gulden 

gereet geld van welke voorss somme sy comparanten bekennen voldaan en betaalt te syn den laaste penning met den eerste 

stellende derhalve de gemelde Pieter Gerrit & Corn Teunisz in volkomene possessie en vrye eygendom van het opgemelde 

halve huys en land sonder in haar gemelde qualiteit daar eenig verder regt op ofte aan te behoude belovende het selve te 

sullen vrye ende ware dat alle laste servietuyte ofte bezwarenisse alles als, na regte van den lande en costuym deses dorps en 

voorss onder verbant als na regte in oirconde der waarheyt dese bij schout gesegelt en by onz scheepenen getekent den 28 

april 1774.” 

 

ORA 215 fo.86vo  1774, 20 juli 

Verkoop 1/8 part in oliemolen De Harderin. 

 

ORA 215 fo.91   1774/75 

Verkoop van een “Barghoutz Jagt”. 

 

ORA 215 fo.126vo  1777, 17 april 
Verkoop 13/24 deel in oliemolen De Cnollebyter door Pieter Kloekert uit Knollendam aan Pieter de Jager te Wormerveer. 

 

ORA 215 fo.133   1777, 7 juni  

Uit de boedel van Maartje Jacobs wordt een bakkery op de Westergeest getransporteerd aan Maarte Stokkemaker, Cornelis 

Kabel, Gerrit Bakker en Cornelis Kaber junior. Belendingen zuid: Willem Haseven, noord: Lodewyk Coster. 

 

ORA 215 fo.135vo 1777,17 juni 

Maartje Stokkemaker, Cornelis Kabel, Gerrit bakker en Cornelis Cabel jr verkopen aan Jacob Vermeer een bakkery op 

Westergeest. Belendingen zuid: Willem Haseven, noord: Lodewyk Coster. 

 

ORA 215 fo.162   1778, 11 mei  

Hendrik Jansz Deursel verkoopt aan Pieter Sannie Markant een huis en erf genaamd herberg De Ooievaar staande op het 

Bonkenburg. Met deszelfs stal en kookhuisje. Belend oost: Cornelis Kabel Jr, west: de gemene weg. Met een erfje gelegen 

als voren 56,5 roeden groot, belend aan zuid: Mr.Dirk, noord: Jan Cornelisz Ryz. "Met dat regt int huys staande op de hoek 

van den Schevelstraat, belt. ten westen Claas Aldersz, ten oosten de gemeene weg weleer gent. Het Haagse Wapen geen 

herberg oft tappersnering mag werden gedaan". De koopsom bedraagt f.2000,- 

 

ORA 215 fo.162vo  1778, 11 mei  

De diaconen van de geref. gemeente van Uitgeest en de voogden over de minderjarige zoon van za. Tytje Speelman verkopen 

aan Cornelis Poulisz Cabel c.s. een huis en erf in de Kerkbuurt, het erf is groot 83roeden. Belendingen noord: Jan Meyer, ten 

zuiden: het Achterpad. Koopsom 270 gld 



 

ORA 215 fo.268vo  1778, 8 december 

Verkoop van een huis genaamd Het Dickenest en een schuit (Betreft een schipperswoning). 

 

ORA 215 fo.269  1778,8 december 

Verkoop van een huis en erf op Bonkenburg van Meyndert Mollenaar aan Johannis Schouten, predikant te Uitgeest. Belendingen 

oost: Aarnout Alemies, west: de gemene weg. 

 

ORA 215 fo.269vo  1778, 29 december 

Verkoop van een schuit. 

 

ORA 215 fo.270   1779, 1 januari 
Jan Gerritsz Vrienden verkoopt aan Roelof Zaatnoordijk een huis en erf (83,5 roe); een tuin voor het huis (54 roe) en een tuin 

ten westen van het huis (233 roe) met het bosje daarin gelegen (26,5 roe). Zijnde een kaarsenmakerij. 

Vrijheiden: “Over de laan besuyden het tuyntje voort huys heeft Cornelis Aemilius een vrij karpad met het huys van zijn vader 

van de Korendijk af tot de Smalleweg toe.” 

De Kaarsenmakerij heeft de volgende vrijheden: 

1. Over het erf van Jan Mouris pad over de werf van de korendijk af tot aan de Binnenmeer. 

2. Laden/lossen op waagwerf. 

3. Vrijheid van in- en uitvaren/aanleggen in de sloot. 

 

ORA 215 fo.271   1779, 26 januari 

Jan Cornelisz Ryz verkoopt aan Pieter Zannie Markant een erf aan het Achterpad groot 45,5 roeden. Belendingen west: 

Grietje Gruyz, oost: de gemene weg. De koopsom is 50 gld. 

 

ORA 215 fo.275   1779, 15 april 

Johannes Schouten verkoopt aan Jan van Roye wonende in Egmond aan den Hoef een stuk land gelegen in de Broek 

genaamd Camerduynen  groot 667 roeden. Belendingen noord: de Lagendyk, zuid: de Mellaan. Koopsom is f.380,-. 

 

ORA 215 fo.275vo 1779,15 april 

Johannis Schouten verkoopt aan Hendrik van Leyden een huis en erf op Bonkenburg. Belendingen oost: Aarnout Alemisz, west: 

de gemene weg. Voorwaarde geen commenyswinkel in te vestigen zonder toestemming van de verkoper die eigenaar is van het 

tegenoverstaande huis op de hoek van de Kerkstraat en de Middelweg. Belendingen zuid: Hendrik Dirksz en noord: de 

Kerkstraat. 

 

ORA 215 fo.276vo 1779,15 april 

Verkoop oliemolen De Bakker door Cornelis Schenk procureur van Antje Claas, weduwe van Claas Blank, aan Maarte Blank. 

 

 

ORA 215 fo.278vo 1779, 15 april 

Verkoop oliemolen De Bakker. 

 

ORA 215 fo.281   1779, 15 april 

Gerrit Reytsma verkoopt een pakhuis op de Meldyk aan de wed Steffen Cabel. Belendingen west: Grietje Gruys en oost: Zyme 

Blauw. 

 

ORA 215 fo.300  1780,15 april 

Verkoop 1/3 van een oude koekenbakkery in de Schevelstraat van Jan van Petten. Koper is Barend Wildeman. Belendingen 

west: Claas Bruyne en oost: Claas Aldersz. 

 

ORA 215 fo.308   1780, 15 april 

Dirk Stam, Jacob Kuyk en Jan Prins verkopen 1/4 in oliemolen 's Lands Welvaren aan Antje Jacobsz Mostert. 

 

ORA 215 fo.312   1780, 16 augustus 

Grietje Gruys verkoopt aan Pieter Sannje te Alkmaar, een erf aan het Achterpad. Belendingen oost: de koper, west: 

armenvoogden. Groot 20 roeden. Met nog een bargstalling en erf groot 14 roeden, belendingen west: de verkoopster, oost: 

armenvoogden. Conditie: de deuren van de barg mogen aan de westkant niet open gedaan worden en de barg heeft aan het 

zuiden 2 voeten "noysingdrop" en de verkoopster moet een vry overpad hebben naar haar tuintje. De koopsom bedraagt 160 

gld. 

 



ORA 215 fo.314vo  1780, 30 oktober 

Verkoop van een schuit. 

 

ORA 215 fo.317-317vo  1781, 29 maart 

Andries van Rooye en Klaas Cistemaker, als erfgenamen van Jan van Rooyen en Aaltje Kistemaker, verkopen aan Dirk 

Sprong een wind korenmolen op de Meldyk met een dubbel woonhuis staande aldaar met zyn erf groot 280 roeden en het 

recht van recognitie van het Schuitenhuis van Cornelis Deutz. "En de gemelde Dirk Sprong moet de rog en tarw die voor den 

armen of weeshuyz gemale moet werden voor niet doen volgenz coopconditie”. Koopsom f.3400 

Comparanten als voren verkopen aan Cornelis Poulisz Kabel een stuk land in de Broekpolder genaamd Kamerduynen. 

Koopsom f.300,-. 

 

ORA 215 fo.326vo  1781, 10 juli 

Simon Karman en Willem Beeringz, als last en procuratie hebbende van de gezamenlijke crediteuren van de boedel van wijlen 

Klaas Carman d.d. 22-5-1785, verkopen aan Roelof Zaadnoordijk een huis en erf (54 roe) op Westergeest. Zuid en noord: de 

koper. Met al zulke vrijheden volgens protocol of opdrachtsbrief van 17-12-1607 (waarschijnlijk fout jaartal elders 1657). 

Tevens een tuin in de Overbuurt (83 roe) Zuid:Albert Ruys, noord: het pad. 

 

ORA 215 fo.330   1781, 26 december 

Roelof Zaat Noortdyk verkoopt aan Wullebertis Henderik Fabritius een huis en erf (54 roe) in de Westergeest. 

Bij de belendingen wordt de waag vermeld. 

 

ORA 215 fo.331  1782,29 januari 

Jacob Roest en z'n vrouw Maartje Krook verkopen een bakkery op de Langebuurt aan Jan Petten. Belendingen noord: Hendrik 

van Leyden, zuid: Maartje de Wit. 

 

ORA 215 fo.332vo  1782, 29 januari 

Vermelding vermaning. 

 

ORA 215 fo.333   1782, 29 januari 

Hendrik van Leyden verkoopt aan Jan Vernooys een gruttery. Belendingen ten noorden: Jan Emmerzeel, Cornelis Pietersz Kabel 

en Jacob Otte, ten zuiden: Jan Petten. 

 

ORA 215 fo.334  1782,29 jan 

Niet doorgezette overdracht van een gruttery aan Jan Vernooys door Hendrik van Leyden. Belendingen ten noorden: Jan 

Emmerzeel, Cornelis Pietersz Kabel en Jakob Otte en ten zuiden: Jan Petten. 

 

ORA 215 fo.345   1782, 18 april 

De weduwe van Steffen Kabel verkoopt aan Pieter Konyn een herberg met zijn erf (44,5 roe) genaamd De Groene Valk, 

gelegen op de Meldyk. Belendingen oost: Jacob Sint, west: Aris Koopman. Koopsom f.300,-. 

 

ORA 215 fo.370   1782 

Jacob Roukema en Simon van Leyden, armenvoogden van Uitgeest, verkopen aan Pieter Sanyee Markant, wonende te 

Alkmaar, een huis en erf gelegen aan het Achterpad. Het erf groot 11 roeden. Belendingen oost: de koper, west: idem. 

Koopsom f.125,- "Hierbij overgegeven vermelt die papier was de opdragtbrief van Neeltje Jans getekend 20-5-1768  fo.255” 

 

ORA 215 fo.372   1782, 24 september 
Pieter Konyn, wonende te Warmond, verkoopt aan Kornelis Koopman wonende alhier een huis en erf genaamd herberg de 

Groene Valk, staande op de Meldyk. het erf groot 44,5 roeden. Belendingen oost: Jacob Sint, west: Aris Koopman. Koopsom 

f.500,-. 

 

ORA 215 fo.375 

Mr. chirurgyn Aarnout Aalmies verkoopt aan mr chirurgyn Dirk Biesterbos een huis en erf op de Maaldyk. Oost : Paulus de 

Wilt, west: Aris Koopman. 

 

ORA 215 fo.398   1783, 4 april 

Predikant Johan Schouten verkoopt aan Kornelis Kluft een huis en erf op de hoek van de Schevelstraat en Middelweg. Het 

erf is groot 47,5 roeden. Belend zuid: Hendrik Dircksz ,noord: Kerkstraat. Het huis is in huur bij Maartje Kistemaker nu 

gehuwd met Kornelis Rooze. Het huurceduul wordt aan de koper overgeleverd. Verder wordt bepaald dat het overhuis het 

recht bestaat aan Hendrik van Leyden d.d. 15-4-1779, dat er geen "coomenyswinkel " in gedaan mag worden. Koopsom is 

f.450,- 



 

ORA 215 fo.437   1783, 13 november 

Jan Vernooys en Antonella Glusenkamp verkopen aan Hendrik van Leyden een gruttery in de Langebuurt. 

Belendingen zuid: Jan van Petten, noord: Jan Emmerzeel, Kornelis Pietersz Kabel en Jacob Otte. 

 

ORA 215 fo.438   1783, 13 november 

Cornelis Poulisz Kabel c.s. verkoopt aan Maarten Bakker een huis en erf (83 roe) in de Kerkbuurt. Belendingen zuid: Het 

Achterpad, noord: Jan Meyere. Koopsom f.130,- 

 

ORA 215 fo.439   1783, 23 december 
Verkoop huis genaamd Geestlust i.d. Langebuurt. 

 

ORA 216 fo.33  1785,1 april 

Hendrik van Leyden verkoopt een huis en erf op de Langebuurt, zynde een gruttery, aan Albert Nozeman uit Haarlem. 

noord: Jan Emmerzeel, zuid: Jan van Petten. 

 

ORA 216 fo.44    1785,15 april 

Scharlotte Armelia Kok, weduwe van Albert Buys, verkoopt aan Gerrit Grapendaal uit Santpoort, een huis, erf en 

moestuin aan de Overbuurt. Zuid: Jan Harmensz noord: de armen. 

 

ORA 216 fo.68  1785,23 december 

Neeltje Goezinnen, weduwe van Aris Coopman, verkoopt een “ykerjagt” aan Dirk Hannevelt. 

 

ORA 216 fo.78  1786,28 maart 

Dirk Biesterbos, chirurgyn, verkoopt aan Cornelis Rozenkrans een huis en erf op Bonkenburg. Noord: Pieter Markant, 

zuid: Dirk Oorthuys. 

 

ORA 216 fo.93  1786,30 mei 

Dirk Harrevelt te Limmen verkoopt een “ykerjacht” aan Cornelis Biermans. 

 

ORA 216 fo.98  1786 

Cornelis Goezinnen, Jan Cornelis en Jacob Roukama, door weesmeester van Uitgeest aangestelde voogden over de 

minderjarige kinderen van zaliger Cornelis Coppenol, verzoeken aan de weesmeesters van Uitgeest hen toestemming te 

verlenen tot de verkoop van een stukje land aan de Koogdyk en een strookje land ter breedte van 3 roeden van een stuk 

land in de Castricummerpolder, eigendom van de bovengemelde kinderen, aan de vryheer van Backum, ambachtsheer van 

Castricum. Nodig voor de aanleg van een nieuwe weg tussen Castricum en Uitgeest. Totaal 404 roeden. De voogden 

noemen een 4 tal argumenten om de weesmeesters te overtuigen. Zo is de prys (1 gld per roede) zeer hoog. Het land krygt 

recht een dam op de nieuwe weg aan te sluiten. Recht van overpad voor vee etc. 

Belang voor de dorpen Uitgeest en Castricum is groot. 

De weesmeesters verlenen op 1 augustus 1786 toestemming 

 

ORA 216 fo.116  1787,23 maart 

Johannes Princelaar verkoopt aan Leendert Starreveld een “ykerjacht “. 

 

ORA 216 fo.119  1787,25 april 

M. Coulombeau verkoopt aan Jan van Petten een huis en erf, als lakenwinkel, in de Langebuurt. Noord: Hendrik 

Ibink, zuid: Jan van der Kolven. 

 

ORA 216 fo.146  1788,4 april 

Albert Nozeman verkoopt aan Dirk van Laar een gruttery in de Langebuurt. Noord: Cornelis Poulisz Cabel, zuid: Jan 

van Petten. 

 

ORA 216 fo.204  1789,31 maart 

Gerrit de Jager verkoopt aan Cornelis de Jager Gerritsz oliemolen De Knollebyter. 

 

ORA 216 fo.221  1789,28 december 

Transport van 2/8 deel van Pieter Boon en 1/8 deel van Klaas Kloekert in oliemolen De Vreede aan Maarten Blank. 

West: Maarten Blank, oost: De Knollenbyter. 
 

ORA 217  1790,23 april 



Verkoop van een huis en erf op Diekenest aan Cornelis Coopman. 

 

ORA 217  1791,31 maart 

Hendrik Mink, gemachtigd door Guurtje van Eeteren, verkoopt aan Klaas IJff een huis, erf en boet. Zuid: Jan Winkelman, 

noord: Evert Willemsz Avondrood. Geemployeerd tot een grossierdery in wynen en sterke drank (aan Westergeest), 

voortgezet indien goedgekeurd door de Gec. Raden des N.Kwartier. 

 

ORA 217  1792,30 april 

Pieter Sonjer Markant, wynkoopman te Alkmaar, verkoopt aan Gerrit Dekker een huis, erf en stalling, mitsgaders een koepel 

en erf daar annex aan gelegen en tot heden geemployeerd tot herberg De Oyevaar op Bonkenburg, alsmede een hooischuur 

en stalling bewesten het erf van gemelde koepel.  

 

ORA 217  1792,19 mei 

Cornelis Roukama verkoopt aan Jacobus Jongejans een huis, pakhuis en erf aan de Meldyk. Oost: Willem Groen, west: Jan 

van Lith en Jacob Vermeer. Is een rogge en wittebroodbakkery. 

 

ORA 217  1792,31 juli 

De curatoren van Michiel Coulombaen verkopen aan Cornelis Sparreboer (Wormerveer) een huis, erf en houtzaagmolen in 

polder De Broek. 

 

ORA 217  1792,30 oktober 

Jacob Coppenol verkoopt aan Jan Oud een ziedhuis aan de Langebuurt.  Oost: het huis van Jacob Coppenol, zuid: Maarten 

Bakker, noord en west: de verkoper en ten oosten de Binnenmeer. 

 

ORA 217 fo.84  1793,8 juni 

Willem Hazeven en Grietje Schaagen verkopen aan Govert Overpelt een huis, wagenhuis en erf op Westergeest "huis van 

Diloff en wagenhuis als klynen huysjen". 

 

ORA 217  1793,16 september 

Jacobus Jongejans koopt tydens een veiling door de crediteuren van Dries Willekes, een huis en erf op den Horn, zynde een 

broodbakkery. Noord: Gerrit Symonsz Groot, zuid: Klaas Bakkum. 

 

ORA 217  1794,22 april 

1/2 oliemolen de Knollenbyter van wylen Cornelis de Jager Gz. wordt verkocht aan zyn zwager Pieter Geel (was al voor de 

helft eigenaar). Staande aan de Togtsloot te Westknollendam ten westen molen De Vreede. 

 

ORA 217 fo.130  1794,2 mei   

Alexander Glas verkoopt aan Jeroen Boom een houtbosje 160,5 roeden in de Kerkbuurt en aan het Slimpad. Zuid: Slimpad, 

noord: weduwe Arien Buttchen. 

 

ORA 217 fo.134  1794,27 mei 

De erven Prins verkopen aan Jan Cornelisz Boon oliemolen Het Lands Welvaaren aan de Togtsloot. 

 

ORA 217 fo.136  1794,mei 

Willem Renooy koopt het huis, erf (een rogge en wittebroodbakkery) van wylen Jan Meyer. Zuid: Maarten Bakker, noord: 

Schevelstraat. 

 

ORA 217 fo.146  1795,1 april 

Cornelis Bak koopt een hofstee en boomgaard op de hoek Hoorne/Meldijk genaamd De Hollandsche Tuyn. 

 

ORA 217 fo.174  1796,23 januari 

Cornelis Bus koopt 21/32 parten in een oliemolen en wordt daardoor geheel eigenaar. Oost: Dirk Bus, west: Jan Boon. 

 

ORA 217 fo.192  1796,24 april 

Gerrit Dekker, kastelein, verkoopt aan Pieter de Jong herberg de Oyevaar. 

 

ORA 217 fo.196  1796,26 april 

Phillips Rauke, meestermetselaar uit Castricum, koopt een huis en erf op't Nieuwland uit de handen van de sequesters van de 

boedel van wylen Cornelis Mies. 

 



ORA 217 fo.197  1796,26 april 

Jan Out en Jacobus Jongejans verkopen een huis en erf in de Langebuurt aan Philips Rauke en Aris Zonneveld. noord/zuid: 

Roeloff Zaadnoordyk. Er mag geen rogge- en wittebroodbakkery in gevestigd worden. 

 

ORA 217 fo.224  1796,3 december 

Jan van Lith, Hermanus Terra en ? uit Egmond a/d hoef, sequesters van de boedel van Dirk Sprong zaliger, transporteren 

de Uitgeester korenmolen aan Paulus Hesseling en Jan Walraven. (+ de Bakkersven en een dubbeld woonhuis) 

 

ORA 217 fo.225  1796 

Hermanus Terra verwerft de Uitgeester korenmolen (zie fo. 224) 

 

ORA 217 fo.232  1797,21 april 

Transport van een huis, erf en pakhuis, zynde een rogge en wittebroodbakkery aan de Schevelstraat. Verkocht door Neeltje 

Kluft, weduwe van Klaas Bonkenburg aan Gerrit Vermeer. Oost: Hendrik Schipper, west: Jan Dayle. 

 

ORA 217 fo.244  1797,24 april 

Roeloff Zaadnoordyk koopt een houtbos, groot 266 roeden, aan de Loet. 

 

ORA 217 fo.249  1797,4 mei 

Cornelis Sparreboer verkoopt aan Jan van Lith, meester molenmaker, een huis, erf en houtzaagmolen. 
 

ORA 218   1799,17 april 

Pand hoek Kerkstraat/Middelweg. Overdracht van een huis onder voorwaarde dat er geen commenyswinkel in gevestigd mag 

worden zonder toestemming van eigenaar Jan Waagmeester. 

 

ORA 218   1799,4 juni 

Cornelis Bak verkoopt aan Lodewijk Koster een tuin en boomgaard gelegen bij de Hollandsche Tuin, Noord: C.B. den Ouden, 

ten zuiden: de Meldijk. 

 

ORA 218   1799,27 augustus 

Aagje Bakker verkoopt aan Wijntje Adriaans een huis en erf op Bonkenburg. Oost: geref. diaconie en ten westen: Frederik 

Smit.  

 

ORA 218   1800,22 april 

Willem Renoy verkoopt aan Klaas Lingerak een huis en erf, zijnde een broodbakkery, aan de Kerkbuurt. 

Noord: Schevelstraat, zuid: Maarten Bakker. 

 

ORA 218   1800,22 april 

Overdracht van een pakhuis aan de Meldyk. Oost: J.Corn.Roukama, west: Jacob Floore (de koper). 

 

ORA 218   1800,september 

Jacob Vermeer verkoopt aan Cornelis Jacobsz Sint een broodbakkery aan de Langebuurt. Noord: Jan v.d.Kolk, zuid: Pieter 

Kryter. 

 

ORA 218   1801,27 januari 

Klaas Lingerak verkoopt aan Simon Koog een broodbakkery in de Kerkbuurt. Noord: Schevelstraat, zuid: Maarten Bakker 

 

ORA 218   1801,24 februari 

Maarten Bak koopt een huis en erf aan de Togsloot. Oost: molen de Bakker, west: molen de Harderin. 

 

ORA 218   1801,25 maart 

Jan Ariensz Tillee koopt een huis en erf, zijnde een broodbakkery, op de Meldyk. Oost: Klaas v Petten, west: Dirk?. 

  

ORA 218   1801,21 april 

Hermanus Beugeling koopt een huis en erf aan de Middelweg. Zuid: Roelof Zaadnoordyk, noord: Mennonietenkerk.  

 

ORA 218   1801,21 april 

Overdracht hoefsmedery op Bonkenburg uit de boedel van Pieter Kraakman aan Cornelis Sparreboer. Zuid: Pieter Kraakman, 

noord: Jan Out. 

 



ORA 218   1801,28 juli 

Cornelis Sparreboer verkoopt aan Jacob van Sante een hoefsmedery en kolenhok aan het Bonkenburg. Zuid: Jan Roukama, 

noord: Jan Out. 

 

ORA 218   1801,27 oktober 

Aankoop en in werking brengen van een huis om alle Roomse bestedelingen over te dragen aan Antonie Peys in qualiteit als 

door burgers van Uitgeest gemachtigd. Gelegen aan de Meldyk. Oost: Jacob Florisz Twisk, west: Jacob Hartog. 

 

ORA 218   1801,27 oktober 

Overdracht bierstekery aan de Meldyk. Kohier der verponding no 116. Aan Dirk Gerritsz Bakker van Jan Wagen 

 

ORA 218   1802,13 april 

Overdracht van een winkel staande op de hoek van het Hoorne en de Meldijk. Oost: Dirk Gerritsz Bakker. 

Deze heeft het recht om hier met een bierwagen te kruien van achter zijn huis over het straatje van of naar de weg. 

 

ORA 218   1803,4 augustus 

Gerrit Kimman verkoopt aan Gerrit Spekman een smedery aan de Loet. Noord:? Huize, zuid: wed. Cornelis Smit. 

 

ORA 218   1804,27 september 

Guurtje Klaas verkoopt aan Arie Overtoom een broodbakkery aan de Westergeest met een schuitenhuis. Noord: wed. Cornelis 

Teunisz, zuid: de verkopers. 

 

ORA 218   1804,13 november 

Jacobus Jongejans verkoopt aan Dirk Kroesbeek een broodbakkery aan de Meldijk. Oost: Willem Groen, west: Teunis de 

Groot. 

 

ORA 218   1805,25 september 

Jacob Bakker verkoopt aan Vastert Vas oliemolen De Bakker by de Togtsloot. 

 

ORA 218   1807,1 juni 

Kristiaan Biesterbos  verkoopt twee huizen met erf  aan Dirk van Loon. Beide zijn chirurgynen en apotheker aan de Meldyk. 

De huizen zijn genummerd 32 en 34. Oost: Frederik Smit en west: de loet. 

 

ORA 218   1807,28 oktober 

Dirk Kroesbeek verkoopt aan Aldert Bonkenburg een broodbakkery aan de Meldyk. Oost: Willem Groen, west: Teunis de 

Groot. 

 

ORA 219 no.2   1808, 30 november 
Miesje van Hemert, weduwe van Gerrit Grapendaal, verkoopt aan Gerrit Schoehuis een huis en erf en tuin, te samen groot 

556,5 roeden. Het huis staat genoteerd als no.:120 op de Agterweg. Belendingen noord: de armenvoogden, zuid: 

H.Schoehuis. Verkoopprys 700 gld. Conditie: de verkoopster zal in het voorhuis en het aangrenzende vertrek. 

 

ORA 219 no.3   1808, 28 december 
Jan zoet verkoopt aan Jan Berg voor 200 gld een huis en erf op de Agterweg, genoteerd no.: 122. Belendingen noord: Pieter 

Kryter, zuid: Willem Ariesz. 

 

ORA 219 no.7   1809, 25 januari 
Armvoogden van Uitgeest verkopen aan Gerrit Schoehuys een erfje 25,5 roeden groot, gelegen aan de Agterweg. 

Belendingen zuid: Hendrik Schoehuis, noord: de koper. Koopprys f.2.0.0. Op het erfje rust een jaarlijkse erfpacht van 2 gld 

tbv de armenvoogden. 

 

ORA 219 no.19   1809, 31 mei 
Jan van Lith, als president van de gemeente, verkoopt aan Jacob Visser een huis en erf in de Schevelstraat, genoteerd no.23, 

het erf 54 roeden. Belendingen west: de weduwe Christaan Coster, oost: Jan Roukema. Koopprys 40 gld. 

 

ORA 219 no.22   1809, 26
e
 grasmaand  

Hendrik Kuiper (Krommenie) verkoopt aan Maarten Muys een huis en erf in de Schevelstraat, genoteerd no.27. Het erf groot 

26 roeden. Koopprys 150 gld. Belendingen oost: Jan Dayle, west: armenvoogden. 

 

ORA 219 no.23   1809, 26
e
 grasmaand  



Verkoop van een huis genaamd Geestlust, gelegen i.d. Langebuurt. Oude en nieuwe eigenaars wonen te Amsterdam. 

 

ORA 219 no.32   1809, 13
e
 herfstmaand 

Jan Boon (west-Knollendam) verkoopt aan Pieter van Eeten en Kornelis Emmerzeel (Wormerveer) een oliemolen genaamd 

s'lands Welvaren voor 1100 gld. Het perceel staat genoteerd onder no.276 

 

ORA 219 no.34   1809, 25
e
 wijnmaand  

Jeroen Boom verkoopt voor 440 gld aan Gerrit Vermeer een huis en erf (125 roe) op de hoek van Bonkenburg en 

Schevelstraat, genoteerd no.30. Belendingen oost: de ryweg of Bonkenburg, west: de koper. 

 

ORA 219 no.35   1809, 25
e
 wijnmaand  

Gerrit Vermeer verkoopt voor 250 gld aan Cathrina Bruyn een voorhuis en binnenvertrek in een huis staande op de hoek van 

de Bonkenburg en Schevelstraat, genoteerd no.30. Belendingen west: de verkoper, oost: Bonkenburg 

 

ORA 219 no.39   1809, 31
e
 louwmaand  

Meindert de Vries verkoopt voor 125 gld aan Gerrit Kimman een huis en erf (83 roe) in de Kerkbuurt, genoteerd no.:15. 

Belendingen noord: Jan Minke, zuid: het Agterpad. 

 

ORA 219 no.50   1810, 16 mei  
Jan Koster, Albert Vroegop en Gerrit Schoehuys, executeurs testamentair van zaliger Sophia Schreuder, weduwe van 

Kristiaan Koster, verkopen voor 155 gld aan Hendrik Schoehuys een huis en erf (20 roe) in de Schevelstraat. Belendingen 

oost en west: Jacob Visser. 

 

ORA 219 no.72   1810, 31
e
 wijnmaand  

Leendert Boon in Koog a/d Zaan verkoopt voor 10 gld aan Jan Vas te Wormerveer een erfje groot 100,5 roeden waarop de 

gewezen oliemolen De Harderin heeft gestaan. 

 

ORA 221 fo.3vo   1646,12 september 
Dirck Jansz bekend schuldig te zijn aan Hendrik van den Hoove, brouwer van de Eene Star een jaarlijkse losrente van f.9.7.8. 

Hoofdsom is 150 gld. Onderpand is een huis en erf in de Kerkbuurt genaamd De Roo Leeu. Belendingen oost: Hereweg, 

zuid: Dingstal, west: Joost Gerritsz, noord : Nan Tamisz Tuyn. 

 

ORA 221 fo.9   1647,20 juni 
Willem Jansz Verwer bekend schuldig te zijn aan Jacob Claesz Laeckencooper een jaarlykse losrente van f.6.0.0. Hoofsom is 

120 gld. Onderpand is het huis en erf, waar hy in woont, in de Kerkbuurt. 

Belendingen oost: Het Achterpad, zuid: karpad, west: Hereweg, noord: Guyrt Jans. Mede nog een huis en erf in de Kerkbuurt 

waar zijn schoonmoeder in woont, genaamd Anna Gerrits. Belendingen oost: Hereweg, zuid:  Cornelis Baertsz Smit, west: 

Claes Symonsz, noord: Anna Pouwels. 

 

ORA 221 fo.10vo-11  1647,30 oktober 
Cornelis Fransz aan de Hogendijk bekend schuldig te zijn aan Gerrit Gerritsz Schouten, brouwer van de Oliphant te Haarlem, 

een jaarlykse losrente van 10 gld. Hoofdsom is 250 gld. Condities: Fransz  moet direct betalen indien de brouwer met zyn 

nering stopt of als Fransz bij een andere brouwer bier betrekt. Onderpand is een huis en erf waarin hy woont op de 

Hogendyk. 

 

ORA 221 fo.11vo  1647,22 november 
Dirck Jansz Reus bekent schuldig te zyn aan Gerrit Gerritsz Schouten, brouwer in de Oliphant, een jaarlykse losrente van 16 

gld. Hoofdsom is 400 gld. Condities: Reus belooft dat hy alleen bier by deze brouwer zal betrekken. Reus wordt verplicht direct 

te betalen als de brouwer ermee stopt of dat Reus met de nering van tappery stopt. Onderpand is het huis en erf daar hy in woont 

in de banne van Uitgeest achter Krommeniedyk. Het erf is groot 5 snees en 1 roede. Belendingen oost: de Crommenye, zuid: de 

Notsloot en Jan Witten Vyver, west: Lagendyk, noord: Frans Claesz May. Tevens een stukje land by het voornoemde huis 

genaamd Jan Witten Vyver, groot ca 4,5 snees. Oost: Dirck Maertsz erfgenamen, west: De Lagendyk, noord: het voorss huis. 
 

ORA 221 fo.15   1648 
Pieter Allertsz Schoenmaker bekent schuldig te zijn aan Jan Woutersz een jaarlykse losrente van 5 gld. Hoofdsom is 100 gld. 

Onderpand is een huis en erf in de Schevelstraat. Belendingen oost: Machtelt Jans, zuid: het Achterpad, west: Magtelt Cornelis, 

noord: Schevelstraat. 

 

ORA 221 fo.15vo-16  1648,10 november 



Dirck Jansz Reus bekent schuldig te zijn aan Susanna Maes, weduwe van Jonas Segers d'Jongh, brouweresse van de Drie 

Cruysen te Haarlem, een bedrag van 400 gld. Het geld mag hy als een bestek onder hem houden zolang hy van de brouwster 

bier blyft betrekken. Onderpand is het huis en erf waar hy in woont genaamd Het Veerhuys. 

 

ORA 221 fo.17   1648, 1 december 

Claes Maet biersteecker bekent schuldig te zyn aan Willem Fabritius, raad en vroedschap van de stad Haarlem en brouwer van 

de Mouthaen te Haarlem, een som van 400 gld wegens geleverd bier. Hy mag de penningen onder hem behouden zolang hy bier 

blyft betrekken van genoemde brouwer. Onderpand een huis en erf daar hy in woont op het Nieuwland. Belendingen oost: 

Cornelis Allertsz Pillen en Willem Cornelisz Gorter, zuid: de Nieuwlanderweg, west: Neel Minne, noord: Nieuwlandersloot. 

 

ORA 221 fo.18vo-19  1649, 19 februari 

Adriaen Gerritsz Backer bekent schuldig te zijn aan Symon Ysbrantsz (Krommeniedyk) een jaarlykse losrente van 20 gld. 

Hoofdsom is 400 gld. Onderpand is een huis en erf belend west: de Dingstal, noord: Schevelstraat. 
 

ORA 221 fo.26-26vo  1650, 25 januari 

Jan Ysbrantsz Koolen bekent schuldig te zyn aan Gerrit Hendricksz Spanjaert een jaarlykse losrente van 10 gld over een geleend 

bedrag van 200 gld. Onderpand is een huis en erf belend oost: Cornelis Cornelisz, zuid :Het Achterpad, west: Wouter Allertsz, 

noord: Schevelstraat. 

 

ORA 221 fo.35vo-36  1650, 20 december 

Jan van der Boos te Markenbinnen bekent schuldig te zyn aan Cornelis Guldewaegen, oud-burgemeester der stad Haarlem en 

brouwer van het Roo Hart te Haarlem, een bedrag van 1200 gld. 500 gld mag hy onder zich houden zolang hy bier van deze 

brouwery blyft betrekken, de resterende 700 gld moet afgelost worden. Onderpand is een huis en erf op Markenbinnen "over de 

Starrenmeerdyk ande Marcker schutsluys. Idem een tuin bezuide het voornoemde huis. 

 

ORA 222    1730, 8 juni 
Claas Ariensz Schouten te Uitgeest bekent schuldig te zyn aan Pieter Claes Kistemaker, meelmolenaar alhier, f.400,- onder 

verband van zyn huis en erf in de Kerkbuurt ,genaamd de Swaen, met de gehele inboedel, huisraad, bedden, dekens, potten, ketels, 

kasten en kisten, met het tappersgereedschap en een stuk land op Dorregeest, groot 442 roeden. 

P.C.Kistemaker verklaart op 31-2-1752 geheel voldaan te zyn. 

 

ORA 222  1747, 19 april 
Griete Reyers ,weduwe van Jacob Jansz Backer, bekent schuldig te zyn aan Pieter Claasz Kistemaker f.500,- tegen 3% onder 

verband van haar huis en erf, zynde een bakkery met alle toebehoren, belend ten noorden Claas Blauw, ten zuiden Willem 

Haseven. 

Afgelost 3-6-1777 

 

ORA 222 fo.23   1755, 31 december 
Pieter Claasz Cistemaker verbindt zijn molen te Uitgeest (die onbezwaard is met enige custingbrief) voor f.500,- om hieruit zo nodig 

boetes te kunnen voldoen. 

Deze borgstelling is afgelost 7-10-1768 
 

ORA 222 fo.62   1768, 4 oktober 
Cornelis Cistemaker, wonende te Oosterblokker, verbindt zijn korenmolen te Uitgeest (die onbezwaard is met enige custingbrief) 

voor f.500,-, om hieruit zonodig boetes te kunnen voldoen. 
 

ORA 222 fo.62   1773, 23 april 
Barend Jansz bekent schuldig te zyn aan Poulis Hesseling te Wormerveer, een jaarlykse losrente van f.3.10.0. Hoofdsom is 

f.160,-. Onderpand is een huis en erf op Westergeest. 

 

ORA 222 fo.94   1781, 29 maart 

Dirk Sprong bekent schuldig te zijn aan Paulus Hesseling c.s., een som van f.3400,- onaangetelde gelden, als hebbende 

deze leen reeds ontvangen, en verbindt hiervoor zijn korenmolen staande tot Uitgeest, met een dubbel huis en erf groot 280 roe. 

 

ORA 229   1794, 22 april 
Dirk Sprong, wonende te Uitgeest, bekent schuldig te zijn aan Paulus Hesseling en Jan Walraven een som van f.805,- zijnde 

kooppeningen voor de aankoop van de Bakkersven, door bovengenoemde geldschieters aan hem getransporteerd. 

 

ORA 229 fo.120   1796, 12 april 



Op 12 april 1796 compareerden schout en schepenen van Uitgeest, Jan Sprong meelmolenaar te Egmond opden Hoef, Hermanus 

Terra meelmolenaar te Wormerveer en Jan van Lith mr. molenmaker te Uitgeest door schepenen en weesmeesteren van Uitgeest 

op heden in gevolge de laatste wil van Dirk Sprong in leven meelmolenaar en overleden alhier aangestelde executeuren van en 

over de boedel en nalatenschap van wylen gemelde Dirk Sprong en voogden over de minderjarige erfgenamen. Comparanten 

verklaren dat zy op dit moment niet willen beslissen of zy de erfenis zullen aanvaarden omdat zij de toestand van de boedel niet 

kennen. Zy beroepen zich op het recht van beraad en willen een inventaris laten opstellen. 

 

De inventaris werd vastgesteld op 22 april 1796 . Na aftrek van de schulden blijkt er niets over te blyven. 

 

Belangrijkste gegevens uit de inventaris: 

 

Vaste goederen: 

 

1. Huis en erf op de Meldyk met erf groot 280 roeden. Belendingen oost: Fredrik Olien, west: Arent Waagen. Het huis werd door 

Sprong bewoond. 

2. Korenmolen op de Meldyk genaamd de Krygsman. 

3. Stuk land te noorden v.d. Lagendyk, genaamd Bakkersven groot 2104 roeden. Belendingen zuid: Lagendyk, noord: Geestmeer. 

4. Korenmolen te Akersloot met het daarby horende huis en erf. Zynde op zyn rekening en in zyn naam tot aan zyn overlyden 

bemalen. Het huis werd gehuurd door Maarten Sint. 

5. Huis en erf in de stad Monnikendam 

 

Vee: 

3 kalfkoeien, 1 vaars koe, een pink, 1 kuykalf, 2 wintervarkens, 8 hennen met een haan. 

 

Contante gelden: 

Geen. Er is zelfs door Jan Sprong enig geld verschoten tot betaling van lopende zaken. Meer dan 28 gld. 

 

Goud en zilver 

1 paar gouden hemdknopen, 1 paar zilveren schoengespen, 1 paar zilveren broeksknopen, 1 paar zilveren broeksgespen, 1 zilveren 

tabaksdoos en "uytrooder". 1 zilveren "hegtmes" met een beslagen schede, 137 zilveren wollenhemdknopen diverse soorten en 

grootte. De zilveren beugeltas, de 2 gouden vingerringen, de 2 paar gouden mouwsknopen en de rode ketting met gouden haak zyn 

afkomstig van zaliger Eva de Bruyn, huisvrouw van Dirk Sprong en moeder van de minderjarige Cornelia Sprong..."om welke 

redenen hy overleedene met stervende lippen heeft verklaard te willen ende begeren dat bovengemelde de minderjarige Cornelia 

Sprong de gemelde vier onderste perceelen in eygendom moesten aankoomen, dog het welk den opgeevers in hun qualiteyt niet van 

zoveel realiteyt hebben durven rekenen om niet op deesen inventaris gemeld te werden.." 

 

Kredieten: 

Onderhandse obligatie ten laste van Grietje Jansdr Mekke, weduwe van Gysbert Sprong, nu gehuwd met Lammert Pelder te 

Hyppolitushoef op het eiland Wieringen. Groot 199:18:0 gld d.d. 1-9-1786. 3% rente. Restschuld na 9,5 jaar  f57.0.0 

 

Wegens maalloon volgens gevonden aantekeningen 

Aert Roukema  f58.13.0 

Willem Rotenberg f 5.19.0 

Dirk Soon  f 8.12.0 

Jan Out   f20.15.0 

Dirk Kruyt  f 4.5.0 

Js Jongejans  f20.2.0 

Hendrik Kl Bruyn f 7.0.0 

Govert Overpeld  f 4.10.0 

Jacob Vermeer  f47.12.0 

Klaas Bonkenburgh f 1.9.0 

Jan van Lith  f 8.1.0 

 

Jan Sprong voor twee onderzeilen door deze gekocht f14.0.0. 

Maarten Sint te Akersloot restant rekening volgens  aantekening 20-2-1796 f140.0.0. 

Aldert vande Kamer volgens aantekening 12-8-1795 f51.11.12. 

 

Huisraad en inboedel 



Genoemd worden westerwoning, witte woning, de voorkamer (daar bevind zich de kast waarvan Jan Sprong de sleutel 

heeft), de donkere woning, de opkamer, de oosterwoning, het bakendje, de blauwe kamer, zuidelijke oosterwoning, zuidelijke 

zolder, noordelijke zolder, zuidelijkste zolder, noordelijkste zolder, de zeilzolder, hangkas 

 

Boerengereedschap 

 

Nog enig huisraad in de watermolen te Akersloot  

 

Schulden en lasten  

Jan van Lith  f166.9.12 

W Beering     27.0.0 

Dirk Biesterbos    15.18.0 

Klaas Yff    41.5.0 

Gerrit Spekman    14.4.0 

Pieter Kraakman    10.3.0 

Doctor Peeters    24.0.0 

Philippus Ranke      9.3.0 

Maarten Bakker    15.15.0 

Wed. Symon Dekker   24.18.0 

Jan Sprong    28.2.0 

Manus Terra    75.0.0 

Totaal   f451.17.12 

 

Voorts 

 

Poulis Hesseling voor zyn prive en met Jan Walraven gemeen  f5597.10.0 

Jan van der Veen           875.10.0 

Cornelis Jeroensz         1400.0.0 

Intrest 

Totaal       f.7872.10.0 

 

Bedragende de totale schulden....................f8329.7.12 

 

Buiten en behalve nog de doodschulden en andere nog niet bekende pretendanten. 

 

ORA 229 fo. 138  1796, 21 november 

Jan van Lith (Uitgeest), Jan Sprong (Egmond op den Hoeff) en Hermanus Terra, nu meede alhier woonachtig, aangestelde 

sequesters over de nalatenschap van wijlen Dirk Sprong, treffen een regeling met de voornaamste crediteuren, n.l. Paulus 

Hesseling, weduwnaar van Alida Kistemaker, en Jan Walraven, man van Catharina Kistemaker, die tesamen zelf geld aan Dirk 

Sprong hadden geleend, maar ook via erfenissen van hun echtgenoten in bezit gekomen waren van andere schuldbrieven en 

vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Akersloot, dat zich borg gesteld had voor een aanzienlijk deel van de schulden 

te weten f.850,- aan Jan van der Veen, en f.1400,- aan Cornelis Jeroensz Visser, beide rustende op de molen te Akersloot. 

Daarboven bezitten Hesseling en Walraven een hypotheekbrief a f.1000,- rustende op dezelfde molen. De regeling wordt als volgt: 

de gemeente Akersloot neemt de twee schulden van f.850,- en f.1400,- over als eigen schuld, Hesseling en Walraven zetten de 

hypotheek van f.1000,- om in een lening van f.500,- ten laste van het dorp Akersloot tegen 4% rente, af te lossen met f.50,- p.j.; ten 

slotte koopt Akersloot de Akersloter meelmolen en huis en erf voor f.500,-, terwijl Hesselling en Walraven beloven de verdere 

openstaande schulden niet op deAkersloter molen te zullen verhalen.
Deze verdere schulden bedragen f.5597.10.0 waar bovenop 

nog de verschenen renten geteld moeten worden. Hesseling en Walraven krijgen ter demping van deze schulden de roerende en 

overige onroerende goederen uit de boedel, n.l. een dubbel woonhuis en erf, de windkorenmolen De Krijgsman en een stuk land 

genaamd de Bakkersven, groot 2104 roeden, onderling getaxeerd op f.2000,- waarvan zij een behoorlijke transportakte zullen 

krijgen. 

 

ORA 254 fo.161   1703, 5 juni 
“Op huyden den 5den juny 1703 compareerde voor ons weesmeesteren van uytgeest Cornelis Jansz Meelmolenaar, als vader ter 

eenre, ende Gerrit Jansz tot Egmondt binnen, ende Arien Jansz tot Backum, als voogden over het naargelaaten kindt van Guert 

Jans, dewelke verklaarden met malkander over een te syn gekomen en geaccordeert dat den voorn: Corn: Jansz het voorn: syn kindt 

voor desselfts moederl: erffporsie sal bewijsen, hier naarvolgende Eerstelyck een somme van aght hondert guldens;
item alle de 

kleederen silver tuygh, gouden ring en bloedkorale kettingh Wyders onder conditie het voorn: kindt voor behoud en goedt groot te 

maaken en onderhouden soo in kost, drank kleederen, leesen, schryven en een goedt en bequaam handwerck te laaten leezen ende 

dit alles tot haaren mondigen daage, huywelycken offte andere geapprobeerden staate alles naar regten van lande en costuyme van 



deesen dorpe. Ende sullen de bovengem: aght hondert guldens onder hem Corn: Jansz blyven berusten verbindende ten dien eynde 

daar vooren special: de meelmoolen met syn huys en erve staande en geleegen voor aen op den lagendyck alhier ende general: syne 

verdere goederen onder verbant als naar regten
get. Jan Gerritsz Visser, Jacob Pietersz Coog, Odewyn Claesien Borsien.” 

 

 

 

 

 

   


